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 6kW Siltuma atguve no dušas notekūdeņiem  

   Viensienu kapara siltummainis  

Tehniskā specifikācija 

 

Zypho atbilsts direktīvai par aizsardzību pret Legionella. Siltummainī neuzkrājas siltais ūdens, pēc tā 
lietošanas beigām. 

6kW Zypho tika izstrādāts uzstādīšanai arī mājās ar solārajiem paneļiem. Solārie paneļi ļoti labi strādā 
vasarā un te tik labi ziemas periodā, abi produkti ļoti labi papildina viens otru. Šajā situācijā mēs 
neiesakam lietot lielāku siltummaini, lai izvairītos no abu sistēmu ieguvuma pārklāšanos. 

Raksturojums Mērv. Zypho 6kW 

Temperatūras amplitūda ºC 0 - 60 

Max. spiediens —  dzeramais ūdens Bar 6.0 

Max.plūsma — dušas notekūdeņi l/min 30.0 

Siltummaiņs spiediena kritums — dzeramais ūdens Bar 0.00 - 0.20 

Siltummaiņa materiāls — Kapars 

Korpusa materiāls — ABS 

    Darbība un ieguvumi 
 

Mērv. 1. tests 2. tests 3. tests 

Dušas ūdens daudzums [SVF] l/min 6,0 9,0 12,0 

Dušas ūdens temperatūra [ST] ºC 40 40 40 

Ienākošā aukstā ūdens Temp. [CWiT] ºC 10 10 10 

Izejošā aukstā ūdens Temp. [CWoT] ºC 17,9 17,6 17,3 

Dušas enerģijas patēriņš [SEC] = [SVF/60 * 4.2 * (ST - CWiT)] kW 12,6 18,9 25,2 

Siltuma atguve  [RE] = [SVF/60 * 4.2 * (CWoT - CWiT)] kW 3,3 4,8 6,1 

Siltuma atguves efektivitāte [ERU] % 26,3 25,3 24,3 

     

Lietošanas skaits gadā [AU] dienas 365 365 365 

Mazgāšanās ilgums[SD] min 9 9 9 

Lietotāji [Us] - 3 3 3 

Sildītāja efektivitāte [HE]  % 0.85 0.85 0.85 

Ietaupītā enerģija  [ES] = [RE/HE * AU * SD *Us/60] kWh/gadā 641,2 925,2 1184,9 

Enerģijas cena [EC] Ls/kWh 0,1065 0,1065 0,1065 

Ikgadējie ietaupījumi [AS] Ls 68.28 98.53 126.19 
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Uzstādīšana 

Zypho can be    

 

   

  

               

a) Uzsildīta ūdens pieslēgšana pie boilera un pie jaucējkrāna. Šādi tiek nodrošināta vislielākā 
efektivitāte; 

b) Pieslēgšana tikai pie boilera. Šādā veidā efektivitāte krītas par 0%-20%;  
c) Pieslēgšana tikai pie jaucējkrāna. Šādā veidā efektivitāte krītas par 0%-20%. Šāda veida 

instalācija tiek ieteikta, ja attālums līdz boilerim ir pārāk tāls vai ietver pārāk daudz darba. 
 

a)           b)                         c) 

 

Apkalpošana 

 
Zypho tika izveidots, lai tam 
būtu nepieciešams pēc iespējas 
mazāka apkalpošana. Zypho 
sifons vai Zypho filtrs nodrošina, 
ka tiek aizturēti gandrīz visi mati 
un netīrumi, aizsargājot 
siltummaini pret aizsērējumu. 
Bieži iztīriet sifonu/filtru. 
Kad netiek izmantots Zypho 
oriģinālais filtrs vai sifons, 

pārliecinieties, ka izmantotajam 
ir matu filtrs vai sifons kas ir tik 
pat efektīvs kā oriģinālais.  
Lai aizsargātos pret efektivitātes 
samazināšanos ir ieteicams 
periodiski tīrīt Zypho, lai notīrītu 
ziepju nogulsnes uz kapara 
siltummaiņa. Ķīmiskā attīrīšana 
ir efektīva, tomēr parasti nav 
labi caurulēm un apkārtējai 

videi. Mēs iesakām tīrīt 
siltummaini ar cauruļu tīrāmo un 
karstu ūdeni. 
 
 

 

tieši zem dušas palikņa; b) Uzstādīts zem dušas notekas ar pagarinājumu. Tiek  uzstādīts 
Zypho dizaina (b1) 90 grādu līkums ar 40mm pieslēgumu, 
tādejādi var izmantot ar visiem dušas palikņiem. 

Skats no 
augšas Griezums 

Aukstais ūdens tiek pievienots pie ZYPHO un tiek uzsildīts izejošais 

ūdens no siltummaiņa: 


