
PODSTACJE CIEPŁOWNICZE
I CHŁODNICZE

DISTRICT HEATING AND 
COOLING SUBSTATIONS

Najlepsze rozwiązania
do wymiany ciepła



Podstacje marki Termoleader to gotowe rozwiązania 
zaprojektowane na potrzeby systemów ogrzewania i 
chłodzenia.
Głównym zadaniem podstacji jest oddzielenie systemów 
domowych od systemu sieci grzewczej poprzez zastosowanie 
płytowych wymienników ciepła. Podstacje Termoleader 
dostępne są zarówno z wymiennikami skręcanymi jak i 
lutowanymi ,  za leżn ie  od  założeń pro jektowych i 
konstrukcyjnych instalacji.
Podstacje ciepłownicze Termoleader są projektowane i 
budowane pod kątem konkretnych instalacji i założeń 
t e c h n i c z n y c h .  W  r e z u l t a c i e  p o w s t a j e  p r o d u k t 
spersonalizowany pod kątem potrzeb klienta.
Obieg pierwotny wyposażony jest w urządzenia ltrujące 
ciecz, pomiarowe oraz służące do termoregulacji. Obieg 
wtórny, poza urządzeniami ltrującymi i przechwytującymi 
zan ieczyszczen ia ,  wyposażony  jest  w n iezbędne 
zabezpieczenia, zgodnie z
z obowiązującymi przepisami.
Za regulację odpowiada precyzyjny system elektroniczny, 
który jest w stanie odczytać zapotrzebowanie na konkretne 
wartości zgłaszane z instalacji, takie jak temperatury oraz 
natężenia przepływu, i steruje zaworem w obiegu pierwotnym 
podstacji.
Parametry systemu sterowania można można odczytywać i 
u st aw i a ć  z a  p o m o c ą  p r o t o ko ł u  M O D B U S  l u b  z a 
pośrednictwem wbudowanej funkcji wewnętrznego serwera 
WWW, która umożliwia zdalny dostęp przez standardową 
przeglądarkę internetową.
Pomiar ciepła przekazywanego jest wykonywany przez 
ciepłomierz ultradźwiękowy, zgodny z przepisami Mid2, 
umieszczony w obwodzie pierwotnym podstacji. Protokołem 
komunikacyjnym liczników energii cieplnej jest M-BUS, 
standardowy dla ciepłomierzy. Liczniki energii cieplnej pracują 
zarówno w warunkach wysokiej jak i niskiej temperatury, 
automatycznie przechodząc z jednego trybu pomiaru na drugi.

The Termoleader district heating substations are the 
preassembled solution for every need in the district heating and 
cooling applications.
The main feature of the substation is to separate the systems of 
the domestic users from the distribution network by means of 
the interposition of a plate heat exchanger. This can be of 
gasketed or brazed plate type depending on the requirements 
of design and construction of substations or installations.
On the primary circuit there are the isolation and ltration 
organs of the primary uid, those for the thermal regulation 
and metering. The secondary circuit is equipped with the 
interception and ltering organs in addition to the necessary 
safety devices in accordance with current legislation.
The regulation is made by a suitable electronic system able to 
detect the values needed in the eld (temperatures, ow rates) 
and to command the regulation valve on the primary circuit of 
the substation.
The parameters of the control system can be viewed and set via 
MODBUS protocol or via the internal functionality of the Web 
server type that allows remote access via a standard Internet 
browser.
The transferred heat metering is performed by an ultrasonic 
heat meter, compliant Mid2 legislation, put on the primary 
circuit of the substation. The communication protocol of the 
heat meter is M-BUS standard for heat cost allocators. The 
meters of thermal energy work both in heat and cold 
conditions, automatically proceeding to the conversion from 
one measurement system to another.

www.termoleader.pl
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SCHEMAT RÓWNOLEGŁEGO FUNKCJONOWANIA DLA OGRZEWANIA I CWU
OPERATING DIAGRAM FOR HEATING AND DHW IN PARALLEL

powrót obiegu grzewczego
heating return

zasilanie obiegu grzewczego
heating outlet

zasilanie zimnej wody użytkowej z sieci
inlet CDW

recyrkulacja
recirculation

wyjście ciepłej wody użytkowej
outlet HDW

wejście podstacji
DH inlet

wyjście podstacji
DH outlet

1. wymiennik obiegu grzewczego
 PHE for heating
2. wymienniki ciepłej wody użytkowej
 PHE for DHW
3. płytowy wymiennik ciepła
 plate heat exchanger
4. dwudrogowy zawór regulacyjny obiegu grzewczego 

z siłownikiem
 2 way regulation valve with actuator for heating
5. dwudrogowy zawór regulacyjny obiegu c.w.u. z 

siłownikiem
 2 way regulation valve with actuator for DHW
6. licznik ciepła z wyjściem M-Bus i szybką reakcją w 

celu ograniczenia natężenia przepływu obiegu 
pierwotnego

 heat meter with M-Bus output and fast volume 
pulses for ow limitation

7. pompa
 pump
8. przepływomierz
 ow meter
9. czujnik temperatury zasilania obiegu grzewczego
 temperature sensor for heating send
10. czujnik temperatury zasilania obiegu c.w.u.
 temperature sensor for DHW outlet

11.  czujnik temperatury do ograniczenia temperatury 
powrotu obiegu pierwotnego

 temperature sensor for limitation of the primary 
return temperature

12. czujnik temperatury zewnętrznej dla krzywej 
grzewczej

 external temperatur sensor for the climatic 
regulation

13. czujnik temperatury dla funkcji recyrkulacji
 temperature sensor for the recirulation function
14. termostat pokojowy
 room thermostat
15. termostat bezpieczeństwa obiegu ogrzewania
 safety thermostat on heating side
16. termostat bezpieczeństwa obiegu c.w.u.
 safety thermostat on DHW side
17.  zawór włączający / wyłączający funkcję 

zapobiegania oparzeniom (brak w zestawie)
 on/off valve for anti-scalding function (not supplied)
18. 3-drogowy zawór dla priorytetu c.w.u.
 3-way deviating valve for DHW priority
19.  Zawór regulacyjny z siłownikiem ze sprężyną 

powrotną
 regulation valve with actuator complete with spring 

return

20. zawór odcinający
 shut-off valve
21. ltr Y
 Y lter
22. czujnik temperatury dla systemu sterowania
 temperature sensor for the regulation system
23. zawór bezpieczeństwa
 safety valve
24. naczynie wzbiorcze
 expansion vessel
25. termostat bezpieczeństwa
 termostat bezpieczeństwa
26. czujnik temperatury zewnętrznej
 external temperature sensor
27. czujnik temperatury ciepłomierza
 heat meter temperature sensor
28. licznik energii cieplnej
 heat meter
29. termometr
 thermometer
30. manometr
 manometer
Q.E. skrzynka z jednostką sterującą
  control cabinet with control unit

* Opcjonalnie - Optional



SCHEMAT LINIOWEGO FUNKCJONOWANIA DLA OGRZEWANIA I CWU
OPERATING DIAGRAM FOR HEATING AND DHW IN SERIES
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SCHEMAT FUNKCJONOWANIA DLA OGRZEWANIA
OPERATING DIAGRAM FOR HEATING
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Uwaga: Schematy i zdjęcia są poglądowe. Dane techniczne oraz specykacja produktów może ulegać zmianie bez wcześniejszej 
informacji. Więcej informacji na stronie www.termoleader.pl
Note: Drawings and pictures are representative. Technical data and specications are subject to change without notice. More 
information on the website www.termoleader.pl
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