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20% 
намалено 
потребление  
на енергия с 
регулаторите за 
хидравличен баланс.

Намерете и премахнете всеки 
хидравличен дисбаланс  
с регулаторите с пряко действие
За отоплителни, топлофикационни и охладителни системи.

Регулатори за диференциално налягане, дебит и температура
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Балансирайте мрежата , 
пестете енергия и повишeте 
комфорта за крайния 
потребител...

...с хидрaвличен баланс и регулиране на топлофикационните мрежи

Оптималният хидравличен баланс и отличното регулиране на температурата 
са ключът към максималната ефективност на отоплителните или охладителни 
мрежи. Като световен лидер в технологиите за регулиране на отоплението, 
ние предлагаме пълна гама от продукти и комплексни решения за възможно 
най-сложните условия в топлопреносните мрежи.

Нашите умения в иновациите, технически познания и практически опит 
могат да ви помогнат да оптимизирате показателите на системата си, да 
повишите комфорта за крайния потребител и да понижите разхода на 
енергия. Търговските и технически експерти на Данфосс с удоволствие ще ви 
съдействат в проектирането на идеалното решение за всяко приложение.

Решенията на Данфосс за 
регулиране повишават 

ефективността на 
топлопреносните мрежи и 

позволяват на крайните 
потребители да се радват на 

идеална стайна температура с 
максимална енергийна 

ефективност.



6000
продукта в помощ 
на вашия бизнес в 
централизираното 
отопление и 
охлаждане.

Повече от
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Балансът е комфорт

Тази брошура прави обзор на предлаганите от нас продукти, покриващи всички 
настоящи топлофикационни приложения и схеми на присъединяване. Наред с 
функционалните си характеристики, всички продукти на Данфосс са предназначени 
да направят ежедневната ви работа по-лесна, по-бърза и по-продуктивна. Ние 
работим в тясна връзка с топлофикационните компании и инсталаторите, за да 
създадем решения, които да се отличават с максимално обезпечаване на 
топлоснабдяването, комфорт за крайния потребител и безопасност при 
минимален разход на енергия, емисии на CO2 и разходи за сервиз и поддръжка.

Продуктите и решенията на Данфосс ви помагат да постигнете целите 
си в достигането на високоефективни хидравличен баланс и 
регулиране на температурата. Използвайте това ръководство, за да 
откриете нужните ви продукти за конкретн проект или приложение. 
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Водата минава през разпределителната мрежа на принципа на най-малкото 
съпротивление. Ако няма хидравличен баланс, най-близките до енергоизточника 
консуматори ще получават по-добра услуга от по-отдалечените. 

Регулирането на диференциалното налягане може да се използва за понижаване 
на наличното диференциално налягане в определена зона на мрежата (зоново 
регулиране), преди всяка сградна абонатна станция или при всеки отделен 
управляващ вентил. С ограничаването на диференциалното налягане до 
необходимата стойност автоматично и динамично се балансира мрежата, 
което гарантира, че всички консуматори ще получават необходимия дебит.

Системата остава балансирана и няма да се налага ребалансиране, дори 
мрежата да се разшири с нови консуматори. Това важи и за случая, когато се 
промени местоположението на енергийния източник, или при значителни 
изменения в потребителската консумация. Това не само допринася за 
енергийна ефективност, но и повишава комфорта за крайния потребител.

В системи с променлив дебит възникват големи колебания в наличното 
диференциално налягане. Тъй като са оразмерени за най-ниското налично 
диференциално налягане, това означава, че управляващите вентили са 
принудени да работят с много малка степен на отваряне и многократно 
по-високо диференциално налягане. При такива високи налягания вентилите 
стават прекалено големи и регулирането на температурата е неточно и 
нестабилно. Това води до ненужно износване на обурудването и по-високи 
температури при връщащата тръба, а също така оказва влияние върху другите 
вентили в системата.

Така регулирането на диференциалното налягане е ключът към елиминиране 
на колебанията в налягането и осигуряване на по-ниско и стабилно 
диференциално налягане за управляващите вентили и сградните станции. 
Добрите работни условия за управляващите вентили повишават качеството и 
прецизността на регулиране на температурата, даже при ниски изисквания за 
дебита. Свързаната система е защитена срещу пикове и флуктоации на 
налягането, кавитация и шум.

Регулаторите на 
диференциално 
налягане автоматично 
осигуряват динамичен 
хидравличен баланс в 
топлопреносните 
мрежи. 

Регулаторите на диференциално налягане 
премахват колебанието в налягането и осигуряват 
оптимални експлоатационни условия.

Изменения на диференциалното  
налягане без и със регулиране на 
диференциалното налягане

Регулиране на температурата без и 
със регулиране на диференциалното 
налягане през управляващ вентил
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Ръкохватка за лесна настройка  
с индикатор на настройката

Вграденият в ергономичната ръкохватка на 
регулатора механизъм за лесна настройка осигурява 
интуитивно и безпроблемно пускане в експлоатация 
на отоплителната/охладителната мрежа. Настройката 
може да се постигне без инструменти, а системата 
може лесно да се приспособи или отново пусне в 
действие съобразно променените условия на 
по-късен етап. Вграденият видим индикатор на 
настройката и различните цветове на пружината ясно 
показват настройката и диапазона на настройка.

Един продукт. Повече функции. 
Множество приложения. 

Идеалният избор за ефективно регулиране на 
температурата и автоматичен хидравличен баланс 
на мрежата с използване на само един продукт. 
Многофункционалните регулатори са компактни 
и отлично приспособени за потребностите на 
стандартните топлофикационни системи. Наред с 
независимите от налягането управляващи 
вентили, изобретени от Данфосс, се предлагат и 
многофункционални регулатори с пряко действие 
за регулиране на налягане, дебит и температура 
като компактни продукти „всичко в едно“.
 
Регулатори на Danfoss: AHQM, AVQM, AFQM, AVPQ, AFPQ/VFQ, 
AVQT, AVQMT, AVPQT, IHPT

Нашият  
инженерен дизайн  
се отличава
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Оптималното решение не е само технически въпрос. 
Също така зависи и кой притежава и поддържа 
оборудването в абонатната станция. Осигуряването  
на правилен хидравличен баланс на мрежата не е  
грижа на консуматора. От оператора на мрежата или 
топлофикационното дружество зависи да се избере 
подходящото оборудване, за да гарантира висока 
ефективност на мрежата и да създаде оптимални условия 
за регулиращото оборудване в абонатните станции.

Собственост върху оборудването

Мрежата  
– от източника на енергия до крайния потребител

Кое е оптималното решение  
за вашата отоплителна или охладителна мрежа?

Ограничаването на 
дебита и управлението на 
диференциално налягане 

могат да бъдат част от 
абонатната станция.  

Препоръчителното решение е:

Регулатор на 
диференциално 
налягане (P) или 

комбиниран регулатор 
на дебит с вграден 

управляващ вентил 
(QM)

Ограничителя на 
дебита и регулатора на 

диференциалното налягане 
не трябва да бъдат достъпни 

за крайния потребител. 
Препоръчителното решение е:

Оператор на мрежата 
или топлофикация

крайни потребители или 
сграден мениджмънт

Абонатната станция се притежава или поддържа от: 

Комбиниран регулатор 
на диференциално 

налягане и дебит (PQ)

ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК 
И ТРАНСПОРТНА 
МРЕЖА

Енергийният източник и транспортната мрежа налагат най-високи 
изисквания върху оборудването. Това е така поради високите изисквания 
за безопасност и надеждност, а също и големите дебити и налягания. 
Данфосс предлага пълна гама от регулатори за високо натоварване, 
предназначени за използване на този край на мрежата (AFP/VFG, AFQ/
VFQ, AFD/VFG и др.).

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 
МРЕЖА

Абонатните станции са директно или индиректно присъединени към 
разпределителната мрежа. Продуктите на Данфосс за тези приложения 
включват всички регулатори за високо и средно натоварване, регулатори на 
диференциално налягане тип AVPL и AHQM комбинирани регилатори на 
диференциално налягане и дебит с управляващи вентили. Тези продукти са 
направени съобразно много по-високи изисквания от вентилите, използвани 
за приложения на вторичния контур - ОВК приложения.

АБОНАТНА 
СТАНЦИЯ

Разпределителната мрежа е част от първичната мрежа между транспортната 
мрежа и консуматорите/абонатните станции. Условията на експлоатация не са 
толкова тежки, колкото в транспортната мрежа, но изискванията към продуктите 
на Данфосс са високи. Това е така, защото много  малки и средни системи се 
свързват директно към енергийния източник. Данфосс предлага регулатори за 
високо и средно натоварване за тези приложения (AFP/VFG, AVP, AVQM, AVPQ и др.).



Регулатори на диференциално налягане с пряко действие (P)
Премахват колебанията в налягането и подобряват  регулирането 
на температурата

Продукти, които може 
да се използват

Регулаторът на диференциално налягане се състои  
от вентил и механична задвижка за налягане. 
Регулаторите на диференциално налягане в първичния 
контур се използват главно за поддържане на постоянно  
и по-ниско диференциално налягане върху управляващ 
мотор-вентил (фиг. 1.a) или цяла система/абонатна 
станция (фиг. 1.b).

Като азбучно правило, регулаторът на диференциално 
налягане трябва да се използва винаги, когато съотношението 
между максималното и минималното налично 
диференциално налягане от мрежата е по-голямо от 2. 

Регулатор на диференциално налягане може да се използва 
и за постигане на ограничение на дебита в съчетание с 
управляващ мотор-вентил.

Препоръчително е регулаторът да се разположи на 
връщащата тръба след компонентите, върху които се 
поддържа постоянно налягане. В някои ситуации – 
особено при много високо налягане на входа – може да  
е полезно да се монтира регулаторът на диференциално 
налягане на подаващата тръба.

M

P

P
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PCVP AFP + VFG

PCVP AFP + VFG AVP

PCVP AFP + VFG AVP AVPL

Типични приложения:

ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК 
И ТРАНСПОРТНА МРЕЖА

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 
МРЕЖА

АБОНАТНА 
СТАНЦИЯ

Фиг. 1.b:

Фиг. 1.a:



Регулатори на дебит (Q)
Точното количество енергия за всички потребители

Регулаторът на дебит се състои от регулатор на 
диференциално налягане и ограничител на дебит  
(вентил за ръчно балансиране), вградени в единно тяло 
на вентила. Регулаторите на диференциално налягане 
поддържат фиксирано диференциално налягане през 
ограничителя на дебита. Това гарантира автоматично 
ограничение на дебита, независимо от колебанията на 
налягането в системата. 

Регулаторът на дебит не може да се използва за 
регулиране на диференциално налягане върху системата 
или управляващия вентил.

Типични приложения за регулатори на дебит са:
• Системи с много малки колебания на диференциалното 

налягане 
• Cистеми, при които абонатната станция е собственост и 

се поддържа от крайния потребител или отговорник по 
поддръжката и при които регулаторът на дебит е 
единственото решение за топлофикационното дружество.

Препоръчва се регулаторът да се поставя на връщащата 
тръба, но може да се монтира в подаващата тръба. Тези 
устройства се използват, за да осигурят хидравличния 
баланс в първичната топлофикационна мрежа.

Q

Типични приложения:
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Продукти, които 
може да се използват

Фиг. 2

PCVQ AFQ + VFQ

PCVQ AFQ + VFQ AVQ

PCVQ AFQ + VFQ AVQ AVQ

ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК 
И ТРАНСПОРТНА МРЕЖА

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 
МРЕЖА

АБОНАТНА 
СТАНЦИЯ



Комбинирани регулатори на диференциално налягане 
и дебит (PQ, PB) Висококачествено решение за хидравличен 
баланс и управление на диференциално налягане

Комбинираният регулатор на диференциално 
налягане и регулатор на дебит (PQ) се състои от два 
независими регулатора на диференциално налягане и 
ограничител на потока (ръчен баланс вентил), вградени в 
едно тяло на вентила) (фиг. 3.a). 

Това устройство има две функции: 1) Регулаторът на 
диференциално налягане поддържа фиксирано 
диференциално налягане върху ограничителя на дебита 
(регулира на дебит). Това гарантира автоматично 
ограничение на дебита, независимо от колебанията на 
налягането в системата. 2) Регулаторът на диференциално 
налягане поддържа диференциалното налягане върху 
управляващите мотор-вентили или върху целия контур.

Това е най-доброто решение за топлофикационните 
дружества, тъй като позволява и двете променливи 
(максимален дебит и диференциално налягане) да се 
задават независимо от системата за управление на 
отоплението на потребителя. Особено когато абонатната 
станция е собственост на потребителя, топлофикацията 
не може да влияе върху ограничението на дебита на 
страната на потребителя в системата. 

Това позволява на топлофикационното дружество да 
извършва управлението на дебита, даван на всеки 
потребител, а също и регулирането на диференциалното 
налягане в абонатната станция. Това позволява ефективно 
балансиране на мрежата. Друго решение е PB регулаторът 
(фиг. 3.b), който се състои от един регулатор на налягане  
и ограничител на дебита (ръчен баланс вентил). PB се 
използва в системи, в които не се изисква независим 
дебит и диференциално налягане.

Продукти, които 
може да се използват

Типични приложения:
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PCVPQ AFPQ + VFQ

PCVPQ AFPQ + VFQ AVPQ

PCVPQ AFPQ + VFQ AVPQ AVPQ

ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК 
И ТРАНСПОРТНА МРЕЖА

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 
МРЕЖА

АБОНАТНА 
СТАНЦИЯ

Фиг. 3.b

Фиг. 3.a

Q

P

P

Q

P

P



Преливни регулатори за налягане и диференциалното 
налягане (A, PA) Преливен вентил, който може да прехвърля 
топлинна енергия към други консуматори

Преливните регулаторите за диференциално налягане  
се състоят от вентил и механична задвижка за налягане. 
Използват се основно за ограничаване на налягането (A), 
фиг. 4/диференциално налягане (PA), фиг. 5 върху система/
абонатна станция/помпа. Регулаторите са нормално 
затворени: AV(P)A поради нормално затворен вентил  
и AF(P)A поради оказващата опън пружина. 

Регулаторите за налягане (фиг. 4) и диференциално 
налягане (фиг. 5) се инсталират предимно на байпасна 
тръба. Те могат да се използват, за да се разпределяне на 
топлинна енергия към други консуматори в мрежата или 
в случай че консуматора се спре напълно. Преливните 
регулатори за налягане и диференциално налягане могат 
да предпазят помпите в подаващата тръба от претоварване, 
в случай че дебитът падне под минималния дебит на 
помпата. 

Преливният регулатор за налягане може да се инсталира 
и на връщащата тръба, за да се поддържа по-високо 
желано (статично) налягане в системата. 

A
PA

Продукти, 
които може да 
се използват

Типични приложения:
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AF(P)A + VFG

AF(P)A + VFG AVPA AVA

AF(P)A + VFG AVPA AVPA AVA AVA AVDA

ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК 
И ТРАНСПОРТНА МРЕЖА

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 
МРЕЖА

АБОНАТНА 
СТАНЦИЯ

Фиг. 5

Фиг. 4



Регулатор на налягане (D)
По-добро управление при по-малък товар

Регулаторите на налягане се състоят от вентил и механична 
задвижка на налягане. Те се използват в системи на вода и 
пара. Регулаторът на налягане е настроен на абсолютно 
налягане. Той се монтира на подаващата тръба – преди 
приложението, в което трябва да се понижи налягането. 

Регулатор на налягане е необходим на местата от мрежата, 
в които налягането е много високо и/или се променя 
много. Това обикновено възниква в близост до помпените 
станции в мрежата. Понижаването на високото налягане 
позволява точно и стабилно регулиране на температурата 
на приложението след регулатора на налягане. D

Продукти, 
които може да 
се използват

Типични приложения:
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AFD + VFG(S)

AFD + VFG(S) AVDS AVD

AFD + VFG(S) AVDS AVD AVD

ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК 
И ТРАНСПОРТНА МРЕЖА

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 
МРЕЖА

АБОНАТНА 
СТАНЦИЯ

Фиг. 6



Регулатори на дебит с вграден управляващ вентил (QM)
Ефективно и просто управление 

Регулаторите на дебит с вграден вентил имат много 
функции съчетани в един продукт – управляващ мотор-
вентил, ограничител на дебит и фиксиран регулатор на 
диференциално налягане. При три функции комбинирани 
в тялото на един вентил, това означава значително 
пестене на място в инсталацията. 

Те се използват, за да се постигне добро управление, 
независимо от промените на налягането в системата, като 
предлагат възможността да се ограничи максималният 
дебит в системата. Управляващият вентил е балансиран 
по налягане и има 100% автономност. 

В абонатни станции с повече свързани контури, използването 
на регулатор на дебит с вграден управляващ вентил 
позволява идеално управление на всеки отделен контур.

Препоръчва се регулаторът да се поставя на връщащата 
тръба, но той може да се монтира и в подаващата тръба.

M

Q

Продукти, 
които може да 
се използват

Типични приложения:
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AFQM AVQM

AFQM AVQM

AFQM AVQM AVQM AHQM

ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК 
И ТРАНСПОРТНА МРЕЖА

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 
МРЕЖА

АБОНАТНА 
СТАНЦИЯ

Фиг. 7



Мултифункционални регулатори (QT, QMT, PQT и т.н.)
Модулна конструкция

Посредством гъвкава и модулна конструкция е възможно 
да се изпълнят много управляващи функции в един 
регулатор, за да се отговори на най-високите изисквания 
в широка гама приложения.

В някои приложения може да е необходимо да се управлява 
температурата на потока, да се ограничи максималния 
дебит и връщаща температура на първичния контур, като 
се използва един мултифункционален регулатор.

Типичен пример на такова устройство е AVQMT, което 
работи като AVQM, но с допълнителен термостат с пряко 
действие (тип AVT/STM) (фиг. 9).

Независимият от налягането вентила управлява 
температурата на вторичния контур, а термостатът с 
пряко действие ограничава температурата на връщащата 
тръба. В системи за битова гореща вода, термостатът може 
да се използва като предпазен термостат, защитаващ 
потребителите от опарване. 

T

Q

Продукти, 
които може да 
се използват

Типични приложения:
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AFPQT

AFPQT

AFPQT AVQT AVQMT

ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК 
И ТРАНСПОРТНА МРЕЖА

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 
МРЕЖА

АБОНАТНА 
СТАНЦИЯ

M

Q

T

Фиг. 9

Фиг. 8



Регулатори на температура с пряко действие (T)
Решения за еднофамилни къщи и апартаменти

Термостатичните регулатори на температура за еднофамилни 
къщи и апартаменти се използват за управляване на 
температурата на флуида при системи с проточно подгряване 
или с резервоар за гореща вода, както и за отоплителни 
системи. Благодарение на тяхното бързо отваряне и 
затваряне, те предпазват топлообменника от отлагане на 
котлен камък и осигуряват дълъг експлоатациионен живот на 
оборудването, монтирано в системата.

Проточни битови системи за гореща вода (фиг. 10)
В системи с малки колебания в температурата на 
подаване и диференциални налягания, могат да се 
използват регулатори, RAVI с малко време на реакция. 
При по-високи диференциални налягания >2 bar се 
препоръчва отделен регулатор на диференциално налягане.

За по-динамични системи, идеалният избор са AVTQ или 
IHPT регулатори с управление на температурата и вграден 
регулатор на диференциално налягане с компенсация по 
дебит. Те реагират веднага след отварянето на крана на 
водата и поддържат ниско и постоянно диференциално 
налягане върху термостатичния управляващ вентил. 
Осигурено е оптимално регулиране на температурата 
при спиране на консумацията. За по-големи дебити може 
да се използват AVTB термостати – както за проточно 
подгряване на БГВ, така и за отопление.

Системи за отопление и вентилация (фиг. 11)
Данфосс предлага RAVK регулатори със средно време  
на реакция, които са предназначени за системи за 
отопление и вентилация.  

Системи с акумулиращи резервоари и резервоари 
за гореща вода (фиг. 12)
За тези приложения Данфосс предлага термостати AVTB, 
RAVI / RAVK.

Продукти, 
които може да 
се използват

AVTB RAVI AVTQ IHPT

AVTB RAVI RAVK

ПРОТОЧНИ СИСТЕМИ  
ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

СИСТЕМИ ЗА 
ОТОПЛЕНИЕ И 
ВЕНТИЛАЦИЯ

Типични приложения:
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T

Фиг. 11

T

Фиг. 10

T

Фиг. 12



Регулатори на температура с пряко действие (T)
Решения за многофамилни къщи и обществени сгради

Термостатичните регулатори на температура за 
многофамилни къщи и обществени сгради се използват  
за системи за гореща вода, а също и за ограничаване на 
връщащата температура в топлофикационни приложения 

Системи с акумулиращи резервоари и резервоари 
за гореща вода (фиг. 14)
За тези приложения Данфосс предлага термостати AVTB, 
AVT/VG, AFT/VFG2.

Ограничение на връщащата температура (фиг. 15)
В някои приложения може да е необходимо да се ограничи 
температурата на връщащата тръба от резервоари за 
гореща вода или отоплителни системи, за да се избегне 
прекомерно висока температура на връщащата тръба. 
Това може да се направи чрез инсталиране на ограничител 
на връщащата температура тип FJV във връщащата тръба 
от резервоара или от отоплителното приложение.

Като правило, термостатичните регулатори на 
температура се използват в системи с умерени колебания 
на температурата на подаване и умерени диференциални 
налягания. При по-големи колебания в диференциалното 
налягане се препоръчва да се инсталира регулатор на 
диференциално налягане.

T

AVT AVTQ AFT + VFG

AVT AFT + VFG FJV

ПРОТОЧНИ СИСТЕМИ  
ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

СИСТЕМИ ЗА 
ОТОПЛЕНИЕ И 
ВЕНТИЛАЦИЯ

Продукти, 
които може да 
се използват

Типични приложения:
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Фиг. 13

T

Фиг. 14

T
T

Фиг. 15
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Регулатори на диференциално налягане и дебит  
– Обзор на гамата от продукти и характеристики

ЕНЕРГИЕН 
ИЗТОЧНИК И 
ТРАНСПОРТНА 
МРЕЖА

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 
МРЕЖА

АБОНАТНА 
СТАНЦИЯ

Тип управление Тип продукт PN
[bar]

DN 
[mm]

Диапазон на настройка
Управление на Δp / 
редуциране на p*

[bar]

Диапазон на макс.
настройка на 

дебита
[m3/h]

Kvs
[m3/h]

Макс. Δpv
[bar]

Макс. 
температура  

[°C]
Опции на монтаж 1) Препоръчителна употреба

Регулиране на 
диференциалното налягане

(P)

AVPL 16 15 0,05-0,25 – 1,0-1,6 4,5 120 Връщаща ü

AVP 16/25 15-50 0,05-2 – 0,4-25 12-20 150 Подаваща и връщаща ü ü

AFP+VFG 2) 16/25/40 15-250 0,05-6 – 4,0-400 10-20 150 3) Подаваща и връщаща ü ü ü

PCVP
С пилотно управление

16/25/40 100-250 0,2-12 – 125-630 10-20 150 3) Подаваща и връщаща ü ü ü

Регулиране на диференциално 
налягане с ограничител на 

максималния дебит 

(PB)

AVPB 16/25 15-50 0,05-2 0,03-15 1,6-25 12-20 150 Връщаща ü ü

AFPB+VFQ 2) 16/25/40 15-125 0,1-1,5 0,05-120 4,0-160 15-20 150 3) Връщаща ü ü ü

Регулиране на дебита

 (Q)

AVQ 16/25 15-50 – 0,03-15 – 12-20 150 Подаваща и връщаща ü ü

AFQ+VFQ 2) 16/25/40 15-250 – 0,1-250 – 10-20 150 3) Подаваща и връщаща ü ü ü

PCVQ
С пилотно управление

16/25/40 100-250 0,2-12 6-380 – 10-20 150 3) Подаваща и връщаща ü ü ü

Регулиране на 
свръхналягането 

(A, PA)

AVPA 16/25 15-50 0,05-2 – 4,0-25 12-20 150 Байпас ü ü

AVA 25 15-50 1,0-11 – 4,0-25 16-20 150 Байпас ü ü

AFA+VFG 16/25/40 15-250 0,05-16 – 4,0-400 10-20 150 3) Байпас ü ü ü

AFPA+VFG 16/25/40 15-250 0,05-5 – 4,0-400 10-20 150 3) Байпас ü ü ü

Редуциране на налягането 

(D)

AVD 25 15-50 1,0-12 – 0,4-25 16-20 150 Подаваща ü ü

AFD+VFG 2) 16/25/40 15-250 0,05-16 * – 4,0-400 10-20 150 3) Подаваща ü ü ü

Редуциране на налягането за 
пара 

 (D)

AVDS 25 15-25 1,0-12 * – 1,0-6,3 10 200 Подаваща ü ü

AFD+VFGS 2) 16/25/40 15-250 0,05-16 * – 4,0-400 10-20 350 3) Подаваща ü ü ü

Регулиране на диференциално 
налягане и  

регулиране на дебита

 (PQ)

AVPQ 16/25 15-50 0,1-2 0,015-15 0,4-25 12-20 150 Подаваща/връщаща ü ü

AFPQ+VFQ 2) 16/25/40 15-250 0,1-1,5 0,1-250 4,0-400 10-20 150 3) Подаваща и връщаща ü ü ü

PCVPQ
С пилотно управление

16/25/40 100-250 0,2-12 6-380 125-630 10-20 150 3) Подаваща и връщаща ü ü ü

Управляващи вентили 
балансирани по налягане,  

с ограничител на дебит 

(QM)

AHQM 16 15-100 – 0,035-38 – 4 120 Подаваща и връщаща ü

AVQM 16/25 15-50 – 0,015-15 – 20 150 Подаваща и връщаща ü

AFQM 16/25 40-250 – 2,2-420 – 10-20 150 4) Подаваща и връщаща ü ü
Забележка:   Предлаганата гама продукти може да е различна за различните пазари. 

Това е общ преглед. За подробни данни вж. техническите данни на продуктите.
1)  Позицията на монтаж на регулатора на диференциално налягане  

(версия за монтаж на връщащата тръба – след управляващия вентил)
2)  Вентила и механичната задвижка на налягане се поръчват отделно.  

Пример: AFP + VFG. Със свързващ делемент са възможни  
допълнителни функции (регулиране на температурата и др.)
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Регулатори на диференциално налягане и дебит  
– Обзор на гамата от продукти и характеристики

ЕНЕРГИЕН 
ИЗТОЧНИК И 
ТРАНСПОРТНА 
МРЕЖА

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА 
МРЕЖА

АБОНАТНА 
СТАНЦИЯ

Тип управление Тип продукт PN
[bar]

DN 
[mm]

Диапазон на настройка
Управление на Δp / 
редуциране на p*

[bar]

Диапазон на макс.
настройка на 

дебита
[m3/h]

Kvs
[m3/h]

Макс. Δpv
[bar]

Макс. 
температура  

[°C]
Опции на монтаж 1) Препоръчителна употреба

Регулиране на 
диференциалното налягане

(P)

AVPL 16 15 0,05-0,25 – 1,0-1,6 4,5 120 Връщаща ü

AVP 16/25 15-50 0,05-2 – 0,4-25 12-20 150 Подаваща и връщаща ü ü

AFP+VFG 2) 16/25/40 15-250 0,05-6 – 4,0-400 10-20 150 3) Подаваща и връщаща ü ü ü

PCVP
С пилотно управление

16/25/40 100-250 0,2-12 – 125-630 10-20 150 3) Подаваща и връщаща ü ü ü

Регулиране на диференциално 
налягане с ограничител на 

максималния дебит 

(PB)

AVPB 16/25 15-50 0,05-2 0,03-15 1,6-25 12-20 150 Връщаща ü ü

AFPB+VFQ 2) 16/25/40 15-125 0,1-1,5 0,05-120 4,0-160 15-20 150 3) Връщаща ü ü ü

Регулиране на дебита

 (Q)

AVQ 16/25 15-50 – 0,03-15 – 12-20 150 Подаваща и връщаща ü ü

AFQ+VFQ 2) 16/25/40 15-250 – 0,1-250 – 10-20 150 3) Подаваща и връщаща ü ü ü

PCVQ
С пилотно управление

16/25/40 100-250 0,2-12 6-380 – 10-20 150 3) Подаваща и връщаща ü ü ü

Регулиране на 
свръхналягането 

(A, PA)

AVPA 16/25 15-50 0,05-2 – 4,0-25 12-20 150 Байпас ü ü

AVA 25 15-50 1,0-11 – 4,0-25 16-20 150 Байпас ü ü

AFA+VFG 16/25/40 15-250 0,05-16 – 4,0-400 10-20 150 3) Байпас ü ü ü

AFPA+VFG 16/25/40 15-250 0,05-5 – 4,0-400 10-20 150 3) Байпас ü ü ü

Редуциране на налягането 

(D)

AVD 25 15-50 1,0-12 – 0,4-25 16-20 150 Подаваща ü ü

AFD+VFG 2) 16/25/40 15-250 0,05-16 * – 4,0-400 10-20 150 3) Подаваща ü ü ü

Редуциране на налягането за 
пара 

 (D)

AVDS 25 15-25 1,0-12 * – 1,0-6,3 10 200 Подаваща ü ü

AFD+VFGS 2) 16/25/40 15-250 0,05-16 * – 4,0-400 10-20 350 3) Подаваща ü ü ü

Регулиране на диференциално 
налягане и  

регулиране на дебита

 (PQ)

AVPQ 16/25 15-50 0,1-2 0,015-15 0,4-25 12-20 150 Подаваща/връщаща ü ü

AFPQ+VFQ 2) 16/25/40 15-250 0,1-1,5 0,1-250 4,0-400 10-20 150 3) Подаваща и връщаща ü ü ü

PCVPQ
С пилотно управление

16/25/40 100-250 0,2-12 6-380 125-630 10-20 150 3) Подаваща и връщаща ü ü ü

Управляващи вентили 
балансирани по налягане,  

с ограничител на дебит 

(QM)

AHQM 16 15-100 – 0,035-38 – 4 120 Подаваща и връщаща ü

AVQM 16/25 15-50 – 0,015-15 – 20 150 Подаваща и връщаща ü

AFQM 16/25 40-250 – 2,2-420 – 10-20 150 4) Подаваща и връщаща ü ü
Забележка:   Предлаганата гама продукти може да е различна за различните пазари. 

Това е общ преглед. За подробни данни вж. техническите данни на продуктите.
1)  Позицията на монтаж на регулатора на диференциално налягане  

(версия за монтаж на връщащата тръба – след управляващия вентил)
2)  Вентила и механичната задвижка на налягане се поръчват отделно.  

Пример: AFP + VFG. Със свързващ делемент са възможни  
допълнителни функции (регулиране на температурата и др.)

4)  За DN 40-125, макс. температура е 150°C.  
За DN 150-250, макс. температура е 140°C.

3)  За DN 150-250, макс. температура е 140°C.  
Със съответни принадлежности, е възможна макс.  
температура до 200°C / 300°C / 350°C
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Проточно 
подгряване на  

БГВ

Приложение 
за охлаждане

Отопление и 
БГВ

Приложение Тип продукт DN
[mm]

Kvs
[m³/h]

PN
[bar]

Макс. темп.  
[°C]

Макс. Δp  
[bar]

Температура 
при спряна 

консумация[°C]

Диапазон на настройка на температурата [°C]
Препоръчителна употреба

Регулиране на 
отопление и  

битова гореща 
вода (БГВ)

RAVI + RAV/VMT 15-25 1,3-2,6 10 120 0,8 -- ü ü

RAVI + VMA 15 0,25-2,5 16 130 1-5 -- ü ü

RAVK + RAV/VMT 15-25 1,3-2,6 10 120 0,8 -- ü

RAVK + VMA 15 0,25-2,5 16 130 0,5-3,0 -- ü

RAVK + KOVM 15 0,63-2,0 10 90 0,5-0,8 -- ü

RAVK + VMV 15-20 2,5-4,0 16 120 0,5-0,6 -- ü

AVT + VG 2 15-50 0,4-25 25 150 16-20 -- ü ü

AFT + VFG 2 15-125 4-160 16/25/40 200 15-20 -- ü ü

AVTB 15-25 1,9-5,5 16 130 10 -- ü ü

Регулиранее на 
температурата на 

охлаждане

AVT + VGU/VGU(F) 15-50 4-25 25 150 16-20 -- ü

AFT + VFU 15-125 4-160 16 200 8-10 -- ü

Регулиране/
следене за 
безопасна 

температура

STM + VG2 15-50 0,4-25 25 150 16-20 -- ü

STFW+ VFG2 15-125 4-160 16/25/40 200 15-20 -- ü

Ограничител 
на темп. на 

връщащата тръба
FJV 15-25 1,9-5,5 16 130 10 -- ü

Регулиране на 
температурата с 
компенсация на 

дебита

AVTQ 15-20 1,6-3,2 16 100 4-6 35°/40°C ü

IHPT 15 2,4-3,0 16 120 6 8°C по-ниска ü

Регулиране на 
температурата и 

дебита

AVQT 15-50 1,6-25 25 150 16-20 -- ü

AVQMT 15-50 0,4-25 25 150 16-20 -- ü

Диапазон на настройка на температурата [°C]
1) Сензор L = 255 mm
2) AFT17
3) 20-60°C

Температурни и комбинирани регулатори на дебит на Данфосс   
– Обзор на гамата от продукти и характеристики
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Проточно 
подгряване на  

БГВ

Приложение 
за охлаждане

Отопление и 
БГВ

Приложение Тип продукт DN
[mm]

Kvs
[m³/h]

PN
[bar]

Макс. темп.  
[°C]

Макс. Δp  
[bar]

Температура 
при спряна 

консумация[°C]

Диапазон на настройка на температурата [°C]
Препоръчителна употреба

Регулиране на 
отопление и  

битова гореща 
вода (БГВ)

RAVI + RAV/VMT 15-25 1,3-2,6 10 120 0,8 -- ü ü

RAVI + VMA 15 0,25-2,5 16 130 1-5 -- ü ü

RAVK + RAV/VMT 15-25 1,3-2,6 10 120 0,8 -- ü

RAVK + VMA 15 0,25-2,5 16 130 0,5-3,0 -- ü

RAVK + KOVM 15 0,63-2,0 10 90 0,5-0,8 -- ü

RAVK + VMV 15-20 2,5-4,0 16 120 0,5-0,6 -- ü

AVT + VG 2 15-50 0,4-25 25 150 16-20 -- ü ü

AFT + VFG 2 15-125 4-160 16/25/40 200 15-20 -- ü ü

AVTB 15-25 1,9-5,5 16 130 10 -- ü ü

Регулиранее на 
температурата на 

охлаждане

AVT + VGU/VGU(F) 15-50 4-25 25 150 16-20 -- ü

AFT + VFU 15-125 4-160 16 200 8-10 -- ü

Регулиране/
следене за 
безопасна 

температура

STM + VG2 15-50 0,4-25 25 150 16-20 -- ü

STFW+ VFG2 15-125 4-160 16/25/40 200 15-20 -- ü

Ограничител 
на темп. на 

връщащата тръба
FJV 15-25 1,9-5,5 16 130 10 -- ü

Регулиране на 
температурата с 
компенсация на 

дебита

AVTQ 15-20 1,6-3,2 16 100 4-6 35°/40°C ü

IHPT 15 2,4-3,0 16 120 6 8°C по-ниска ü

Регулиране на 
температурата и 

дебита

AVQT 15-50 1,6-25 25 150 16-20 -- ü

AVQMT 15-50 0,4-25 25 150 16-20 -- ü

Диапазон на настройка на температурата [°C]
1) Сензор L = 255 mm
2) AFT17
3) 20-60°C

1)

2)

3)
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Дълготрайно качество  
до най-малкия детайл 
Вентили Danfoss
Надеждността на системата и безопасността на сградата и обитателите са от 
първостепенно значение, когато става въпрос за централизирано отопление  
и охлаждане. Ето защо отделяме специално внимание на конструкцията и 
избора на материали за нашите продукти. Телата на вентилите са изработени 
от висококачествен червен бронз, чугун или стомана. Критичните вътрешни 
детайли са изработени от утвърдилите се неръждаеми стомани 1.4404 /1.4571 
/1.4021. В съчетание със специално конструираните седло и конус на вентила, 
това гарантира устойчивост на кавитация и корозия. Продуктите на Данфосс 
ще ви осигурят безпроблемна работа и ниски разходи за поддръжка и 
експлоатация.

За Данфосс
От повече от 75 години Данфосс предлага иновативни решения за отопление, 
които покриват всичко от отделни компоненти до цялостни топлофикационни 
системи. Данфосс разработва технологии, с които утрешният свят ще може да 
постига повече с по-малко. При нас работят 24 000 човека и обслужват клиенти 
в повече от 100 страни. Подтиквани от потребностите на нашите клиенти, ние 
създаваме продукти въз основа на натрупания многогодишен опит, за да бъдем 
начело в нововъведенията, непрекъснато доставяйки както компоненти и 
експертна помощ, така и комплексни системи за климатизация и енергийни 
приложения. 

Днес нашите авангардни, надеждни и ориентирани към потребителя технологии 
допринасят за удобствата на хората и за конкурентоспособността на компаниите 
по целия свят. 

Ние играем активна роля в основните направления на растежа в един 
непрекъснато променящ се свят: инфраструктура, храни, енергия и климат  
и те са в центъра на бизнеса ни. Градове за милиони, издигащи се до небесата.  
По-богата реколта за изхранване на разрастващия се свят. Поддържане на 
свежестта на храната и топлина за децата ни в свят, който може да постига 
повече с по-малко. Ето как станахме инженери на утрешния ден.
 
Прочетете още онлайн на адрес
bg.danfoss.com


