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Temat zajęć: Czytanie dokumentacji technicznej węzła cieplnego

1 Zapoznaj się z materjałem

2. Zwróć szczególną uwagę na:

a) budowę węzła

b) oznaczenia poszczególnych elementów

c) funkcje poszczególnych urządzeń

3. Odpowiedz na pytanie

Wypisz elementy węzła cieplnego

4. Odpowiedzi proszę przesłać do końca tygodnia na mila pawelboch1973@gmail.com

najlepiej w PDF podając klasę przedmiot nazwisko.

Brak odpowiedzi w terminie jest równoznaczne z ocena niedostateczną.

Węzeł wymiennikowy
 
To najpopularniejszy obecnie typ węzłów cieplnych. Woda sieciowa i instalacyjna stanowią
w tym przypadku dwa odrębne obiegi, chociaż, przy dużych układach, może występować 
między nimi połączenie w postaci układów stabilizacyjnych, mających za zadanie 
regulować wartość ciśnienia po stronie instalacji przy zmianie temperatury czynnika. 

Rys. Węzeł wymiennikowy.
 
Węzły wymiennikowe mają szereg zalet, jak:
- brak wpływu wahań ciśnienia w sieci na ciśnienie w instalacji
- mniejsze ubytki wody sieciowej
- większe bezpieczeństwo jakości wody sieciowej (woda ta jest uzdatniona, bardzo droga 
i jej ubytki jak i możliwość wtórnego zanieczyszczenia są niepożądane)
- możliwość dowolnej parametryzacji wody instalacyjnej
Węzły wymiennikowe coraz częściej wykonywane są jako kompaktowe, przywożone na 
plac budowy w gotowej ramie montażowej, sprawdzone pod względem szczelności i z 
prefabrykowaną izolacją cieplną. Zadaniem montera na budowie jest jedynie połączenie 
króćców węzła z instalacją w budynku. Pozwala to na szybki montaż, optymalizację 
miejsca do zabudowy, jak też daje gwarancję szczelności i spełnienie
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