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Бук ва та “i” в на и ме но ва ни е то сим во ли зи ра енер гос пес тя ва ща ин те ли ген тност
Управ ля ва щи те вен ти ли на Дан фосс iMCV при те жа ват уни кал на вгра де на ин те ли ген тност под 
фор ма та на усъ вър шен ства на ан ти ко ле ба тел на фун кция за по доб рен топ ли нен ком форт и ико
но мия на енер гия, ко я то по ви ша ва ко е фи ци ен та на по лез но дей ствие на сис те ма та и оп ти ми зи
ра за да де на та стой ност за сред на тем пе ра ту ра в сгра да та.
Тя оп рос тя ва и ста би ли зи ра ОВК сис те ма та и во ди до 1015% ико но мия от раз хо да на енер гия (в 
рам ки те ±1K) при ох ла ди тел ни те и 810% при отоп ли тел ни те сис те ми.
С iMCV Вие мо же те да оп ти ми зи ра те кон вен ци о нал ни сис те ми та ка, че да пос ти гат подоб ра 
про из во ди тел ност и да на ма ли те ек спло а та ци он ни те раз хо ди. Се ри я та iMCV включ ва уп рав ля
ва щи вен ти ли с раз то ва ре на от на ля га не кон струк ция, ко я то га ран ти ра оп рос те ност, тъй ка то 
ед на зад виж ка под дър жа ця ла та га ма от DN 15 до DN 80. 
На ши те по ле ви ус трой ства от се ри я та iMCV са про ек ти ра ни и из пи та ни за плът ност, ко е то доп
ри на ся за енер гий на та ефек тив ност на вся ка ОВК сис те ма. То ва во ди до сни жа ва не на раз хо да 
на енер гия за пом пи те с 35%.

Търсете интелигенти решения
и съкратете разходите си

Danfoss iMCV® - интелигентните управляващи мотор-вентили

 

8-15%
Усъвършенстваната 
антиосцилационна функция 
подобрява топлинния комфорт 
и спестява енергия чрез 
оптимизиране на настройката 
на температурата за сградата.

икономии на енергия



 

Какво е уникалното при iMCV® 
на Данфосс

Стайна температура
Управляващ сигнал
Положение на управляващия вентил

Интелигентната антиосцилационна функция

Обикновен MCV
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Danfoss iMCV® Колебания при ОВК приложения
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Дан фосс раз ра бо ти но во по ко ле
ние ин те ли ген тни уп рав ля ва щи мо
торвен ти ли (iMCV®) с па тен то ва на и 
вгра де на фун кция за по ту ша ва не на 
ко ле ба ни я та.

В зад виж ка та са ин тег ри ра ни усъ
вър шен ства ни ал го рит ми чрез ко и то 
тя неп ре къс на то от кри ва, прос ле дя
ва и пре дот вра тя ва не же ла тел ни те 
ко ле ба ния в уп рав ля ва щия кон тур.

Та ка се на ма ля ват вре ме то и сред-
ства та не об хо ди ми за нас трой ва-
не/пре нас трой ва не на уп рав ля ва-
щия кон тур и се из бяг ва не об хо ди-
мос тта от пов тор но по се ще ние на 
мяс то при кли ен ти те.



 
Меко уплътнение
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Монтаж само
за 3 секунди

Истинско улеснение
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При съ е ди ня ва не то на но во то по ко
ле ние зад виж ки и вен ти ли мо же да 
се из вър ши мно го бър зо без как ви
то и да са ин стру мен ти. Опрос те но то 
мон ти ра не и пус ка не в дей ствие на
ма ля ват раз хо ди те ви!

5

Елек тро зад виж ка та AMV(E) 435 мо же 
да се из пол зва за ця ла та га ма уп рав
ля ва щи вен ти ли iMCV® от DN15 до 
DN80. Тя на ма ля ва раз хо ди те за под
дър жа не на скла до ва на лич ност и 
оп рос тя ва про це са на под бор и оси
гу ря ва не на ре зер вни час ти.

херметичност
100%
Новите iMCV™ са 100% 
херметични благодарение 
на конструкцията с меко 
уплътнение. Това води до 
снижаване на разхода на 
енергия за помпите с 3-5%.

Тип
вентил

VRB 2/3, VRG 2/3 VL 2/3 VF 2/3 

DN
[mm] 15 20 25 32 40 50 15 20 25 32 40 50 65 80 15 20 25 32 40 50 65 80
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iMCV са подходящи за вашата ОВК система

iMCV® приложение за iPhone
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Какво е iMCV ? Секция Новини Избор на вентилиПродуктов браузър


