
Jednostka ładująca Termovar to 
bogaty pakiet ładujący, 
stworzony i zaprojektowany do 
współpracy kotłów na paliwa 
stałe ze zbiornikami akumulacji 
ciepła.
The Termovar charging package is an extensive 
charging package, preassembled at the factory, 
designed for connecting a wood burner with a 
thermal storage system.
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Jednostka ładująca umożliwia pracę kotła ze zbiornikiem akumulacji ciepła umożliwiając pracę w 
wysokiej temperaturze i powodując znaczne oszczędności spalanego paliwa. System akumulacji 
ciepła podłączony wraz z kotłem zdecydowanie wydłuża żywotność kotłów, zwiększa ich 
bezawaryjność i wydłuża proces spalania paliwa w kotle oszczędzając ilość spalanego paliwa do 
minimum.

The Termovar charging package is an extensive charging package, pre-assembled at the factory, designed for 
connecting a wood burner with a thermal storage system. The charging package creates a high operating temperature 
in the heating boiler while the thermal storage is being charged. When the charging package is used the boiler's 
operational life is increased, faulty connections can be minimised and installation time reduced keeping costs to a 
minimum.

TERMOVAR - JEDNOSTKA ŁADUJĄCA
do współpracy kotłów na paliwa stałe i zbiorników akumulacyjnych



Termoelement jest całkowicie otwarty. 
Zawór równoważący jest zamknięty. 
W y n i k i e m  j e s t  m a k s y m a l n e  
chłodzenie kotła i całkowite zasilanie 
zbiornika. W przypadku zaniku 
zasilania elektrycznego zawór 
zwrotny otworzy się automatycznie i 
nastąpi praca grawitacyjna.

The thermostat element is fully open. 
The balancing valve is closed. This 
results a maximum cooling of the 
boiler and the storage tank is filled 
with supply water. In case of power or 
pump failure the backflow preventer 
will open automatically for self-
circulation.

Pompa ładująca powinna być 
zasilana przez termostat, który 
mierzy temperaturę spalin. Pompa 
rozpocznie pracę, gdy kocioł jest 
rozpalony i zatrzyma się, gdy w kotle 
wygaśnie. Woda z kotła jest 
pompowana  do ładowanego  
urządzenia i z powrotem, podczas 
gdy temperatura w kotle rośnie.

The loading pump should be controlled 
by a thermostat that measures flue-gas 
temperature. The pump will start when 
the boiler is fired up and stop when it has 
ceased to fire. The boiler water is 
circulating to the loading unit and back 
while the temperature of the boiler is 
rising.

Wbudowany w urządzeniu termoelement ma wpływ 
na temperaturę wody krążącej z kotła do 
u r z ą d z e n i a  ł a d o w a n e g o .  O t w i e r a n i e  
termoelementu zaczyna się od 61/72/80°C * i jego 
pełne otwarcie następuje przy  73/84/92°C *. Gdy 
temperatura w kotle osiąga 61/72/80°C * 
termoelement otwiera się i pozwala wodzie 
powrotnej ze zbiornika zmieszać się z wodą 
zasilającą z kotła. O temperaturze wody powrotnej 
do kotła decyduje odpowiednia pozycja otwarcia 
termoelementu w urządzeniu. Wewnętrzny zawór 
równoważący reguluje przepływem zasilania w 
wodę, a jego pozycję pracy określa termoelement. 
Gdy temperatura czynnika wynosi 67/78/86°C * 
te rmoelement  zaczyna zamykać  zawór  
równoważący. Powoduje to większy przepływ wody 
powrotnej do kotła. Gdy temperatura czynnika 
osiąga 73/84/92°C * termoelement jest 100% 
otwarty, a zawór równoważący jest w 100% 
zamknięty.

The thermostat element in the loading unit is affected by 
the temperature of the water circulating from the boiler to 
the loading unit. The thermostat element starts opening at 
61/72/80°C * and is fully open at 73/84/92°C *. When the 
temperature in the boiler reaches 61/72/80°C * the 
thermostat element opens and allows return water from 
the storage tank to be mixed with supply water before it 
returns back to the boiler. The temperature of the supply 
water determines the working position of the thermostat 
element. A balancing valve in the loading unit regulates the 
internal flow of the supply water. The working position of 
the thermostat element determines the closing position of 
the balancing valve. When the temperature is 67/78/86°C 
* the thermostat element starts to close the balancing 
valve. This causes a higher flow of return water into the 
boiler. When the temperature reaches 73/84/92°C * the 
thermostat element is 100 % open and the balancing valve 
is 100 % closed.

Otwarcie
termostatu, %

Thermostat 
open,%

61/72/80 0 0

63/74/82 16 0

65/76/84 33 0

67/78/86 50 0

69/80/88 67 35

71/82/90 83 70

73/84/92 100 100

Fazy nagrzewania / The heat up phase Etap końcowy / The end phaseFazy ładowania / The loading phase
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Temperatura
termostatu °C

Thermostat
Temperature °C

Otwarcie zaw.
odcinającego,%
Shut-off valve

closed.,%
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Dane techniczne:
Napięcie 230 VAC 50/60 Hz 
Pobór mocy 45-110 VA 
Max. wydajność kotła 80 kW 
Max. temperatura pracy 110 ° C 
Max. ciśnienie robocze 1,0 MPa (10 bar) 
Otwarcie termostatu 45°C, 55°C, 61°C, 72°C lub 80°C, 
Ładowanie pompą Grundfos UPS 25-60 
Wymiary przyłaczy Rp 1 ", Rp 1 ¼" oraz 28 mm 
Korpus żeliwny
Wymiary 210 x 210 x 110 mm
Waga 5.0 kg

Technical data:
Voltage 230 VAC 50/60 Hz
Power consumption 45-110 VA
Max. boiler capacity 80 kW
Max. operating temperature 110°C
Max. operating pressure 1.0 MPa (10 bar)
Opening temperature
45°C, 55°C, 61°C, 72°C or 80°C, 
fixed Loading pump Grundfos UPS 25-60
Sizes Rp 1”, Rp 11 ” and 28 mm
Body Cast iron
Dimensions 210 x 210 x 110 mm
Weight 5.0 kg

Zawartość opakowania / Delivery content:

1

Wstępnie zmontowany pakiet ładowania

Pompa obiegowa Grundfos UPS 25-60

Zawór termostat 72 ° C

Automatyczny zawór odcinający

Zawór zwrotny

Trzy termometry

Trzy zawory kulowe

Pre-assembled charging package

Grundfos UPS 25–60 Circulation pump

Thermostat valve 72 °C

Automatic isolation valve

Non-return valve

Three thermometers

Three ball valves
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