
TEHNOLOŠKE NOVOSTI

Ena od primernih rešitev za proizvodnjo samo 
tolikšne količine toplote, kot je potrebno, je kaskada 
generatorjev toplote. Vezava Weishauptovih 
kondenzacijskih plinskih kotlov v kaskado omogoča, 
da se proizvodnja toplote prilagaja porabi ob zelo 
majhnih izgubah, hkrati pa se poveča zanesljivost 
oskrbe s toploto.

Če se namreč en kotel pokvari, prevzamejo oskrbo s toploto 
preostali kotli. Toplotne moči posameznih kotlov se seštevajo in v 
praksi dopolnjujejo, regulacijsko razmerje proizvodnje toplote pa 
sega od najmanjše moči posameznega kotla do seštevka toplotnih 
moči vseh kotlov v kaskadi. Tako lahko na primer dva kotla WTC-
GB 90 imenske moči 90 kW pri delovanju v kaskadi zagotavljata 
najmanj 18,2 kW in največ 180 kW, ob pravilno nastavljeni 
kaskadni regulaciji pa se prehodi izvedejo zvezno, brez skokovitih 
sprememb moči. S povečanjem števila kotlov 
(največ 4 kotli) se to regulacijsko razmerje 
povečuje, z njim pa tudi zanesljivost proizvodnje 
toplote. Da bi bilo obratovanje celotnega 
postroja ekonomično, ponuja Weishaupt rešitev 
za upravljanje sistema, ki jo je mogoče prilagajati 
potrebam uporabnika.

Sistem upravljanja poleg tega nadzoruje čas 
obratovanja posameznih kotlov in v skladu z 
nastavljenimi merili spreminja funkcijo vodilnega 
kotla, tako da je časovna in toplotna obremenitev 
vseh kotlov izenačena. Vse to je na voljo tudi 
pri daljinskem nadzoru in upravljanju. Način 
upravljanja je enak na stikalni plošči samega kotla 

“Potrebe objekta po toploti 
se skozi ogrevalno sezono ves 
čas spreminjajo in so odvisne 
od zunanje temperature, 
namena objekta in še številnih 
drugih dejavnikov. Poslovno-
stanovanjske zgradbe, šole in 
družabni prostori imajo specifično 
časovno razporeditev uporabe. 
Potreba po polnem obsegu 
dobave toplote ni pri vseh 
prostorih enaka” 

in na postaji za daljinsko upravljanje, 
zato je rokovanje poenostavljeno. Za 
ustrezno razporeditev proizvedene 
toplote ponuja Weishaupt hidravlične 
sklope, ki jih je mogoče upravljati 
tako z enega mesta kot daljinsko. Tudi 
razporejanje toplote po posameznih 
ogrevalnih krogih (do 7 krogov) 
je mogoče izvajati prek sklopa za 
upravljanje kaskade. Možno je tudi 
kombiniranje s solarnim sistemom.
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