PAST
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PŘEDÁVACÍ AKUMULAČNÍ STANICE TEPLA
Schéma topného systému PAST

®

CO JE PAST?
PAST® (Předávací Akumulační Stanice Tepla) je
tepelně izolovaná nádrž na otopnou vodu, která může
být opatřena potřebnými vestavěnými výměníky
tepla na oddělené okruhy, přípojkami na neoddělené okruhy a návarkami na elektrické topné patrony.
Přípojky na neoddělené okruhy slouží k připojení
kotlů na straně tepelných zdrojů a na připojení otopných okruhů na straně odběrů tepla. Těmito okruhy
protéká otopná voda.
Výměníky tepla vestavěnými do nádoby PASTi protékají taková teplonosná media, která se nesmí
s otopnou vodou mísit. Jsou to především voda
z řadu, nezamrzající tekutina slunečního kolektorového okruhu, topná voda dálkového rozvodu CZT,
PAST® (Předávací Akumulační Stanice Tepla)

chladivo tepelných čerpadel, procesová rekuperační
tekutina.

Řídící a rozvaděčová jednotka

Příklad aplikace v lázeňském hotelu

VLASTNOSTI KONCEPCE PAST®
1. Propojení všech zdrojů se všemi odběry do jediného
topného systému.
2. PAST vyrovnává svou akumulační kapacitou rozdíly
mezi příjmem a výdejem tepla v systému. Akumulace tepla je potřebná pro zvládnutí neřiditelných
a neregulovatelných tepelných zdrojů a odběrů.
3. Akumulace tepla přispívá také na snížení potřebného instalovaného výkonu zdrojů.
Trubkový výměník tepla

4. Ohřev TV v průtoku bez bojleru přináší mnohé výhody. Dlouhá životnost, žádné anody, nezarůstání
žebrových ploch výměníků vodním kamenem, výrazné snížení nebezpečí množení bakterie legionela.
5. Pro řízení PASTi a připojené periferie jsou speciálně vyvinuty centrální i decentrální řídící a regulační
systémy s možností správy přes webové rozhraní.
6. Rozměry nádoby a symetrické uspořádání vývodů
a držáků na plášti jsou koncipovány s cílem ulehčit
montáž a napojení PASTi do potrubního systému.

Ukázka webového rozhraní

7. Nádoba PASTi je opatřena párem návarků se standardním rozměrem závitu 6/4” pro instalaci elektrických topných patron do příkonu až 6 kW na patronu.
Návarky jsou umístěné ve dvou výškových hladinách.

Důležité rozměry
Potřebný nejmenší rozměr
transportního otvoru
pro PAST 350 a 425 = 600 x 600 mm
pro PAST 600 až 1200 = 800 x 800 mm
potřebné nejnižší světlé výšky stropů:
1,8 m pro PAST® 350 a 600
2,0 m pro PAST® 425 a 750
2,4 m pro PAST® 900
3,0 m pro PAST® 1200

8. Výhodné prostorové uspořádání výměníků tepla
v nádobě a jejich zvláštní forma vedou k vysoké tepelné výkonnosti.
9. Kondenzátor tepelného čerpadla instalovaný v nádobě PAST výrazně zjednodušuje jeho připojení, řízení i
provoz. Snižuje také provozní a investiční náročnost.
10. Trubkové výměníky tepla jsou certifikovány na
provozní tlak 40 bar a teplotu 200°C. Jsou vyrobeny z
válcované potravinářské mědi.
Ochrana a certifikace Předávací Akumulační
Stanice Tepla (PAST®)
Užitné vzory: 15053 a 15054
Číslo certifikátu: B-30-00987-14
Ochranná známka: PAST®
CE Certifikát

SCHÉMA ZAPOJENÍ SYSTÉMU PAST®

KONTAKT TECHTRANS PT s.r.o.
Nábřeží Jana Palacha 42A, 360 01 Karlovy Vary
Česká republika
tel.: +420 353 224 505
fax: +420 353 228 753
e-mail: info@techtranspt.com
www.techtranspt.com
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