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20% 
potențial de 
economisire a 
energiei utilizând 
regulatoarele pentru 
echilibrare hidraulică.

Identificați și rezolvați 
orice dezechilibru hidraulic 
cu regulatoarele directe
Pentru sistemele de încălzire, termoficare și răcire.

Regulatoare de presiune diferențială, de debit și de temperatură
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Echilibrați rețeaua,    
economisiți energie 
și îmbunătățiți confortul 
utilizatorului final......

...prin echilibrarea și controlul hidraulic al rețelelor de termoficare

Echilibrarea hidraulică optimă și controlul perfect al temperaturii sunt     
elementele - cheie pentru maximizarea eficienței rețelelor de încălzire sau de răcire. 
În calitate de lider mondial în tehnologia de control a încălzirii, oferim o gamă 
completă de produse și soluții integrate, chiar și pentru cele mai complexe condiții 
de termoficare.

Abilitățile noastre de inovare, cunoștințele tehnice și experiența practică vă pot 
ajuta să optimizați performanța sistemului, să îmbunătățiți confortul utilizatorului 
final și să reduceți consumul de energie. Experții de vânzări și tehnici ai Danfoss vor 
fi fericiți să vă ajute să proiectați soluția ideală pentru orice aplicație.

Soluțiile de control ale Danfoss 
îmbunătățesc eficiența energetică 

a rețelelor de termoficare și 
permit utilizatorilor finali să 

beneficieze de un climat interior 
ideal, maximizând în același timp 

eficiența energetică.



6,000
de produse pentru a 
sprijini activitatea dvs. 
din domeniul răcirii           
și a termoficării.

Mai mult de
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Echilibrul este confort

Această broșură vă oferă o prezentare generală a produselor pe care le furnizăm 
și cuprinde toate aplicațiile curente de termoficare și schemele de conexiune. Pe 
lângă caracteristicile lor funcționale, toate produsele Danfoss au fost proiectate 
pentru a face munca dvs. zilnică mai ușoară, mai rapidă și mai productivă. Lucrăm 
îndeaproape cu companiile și instalatorii din domeniul termoficării pentru a 
crea soluții care maximizează securitatea aprovizionării, confortul și siguranța 
utilizatorului final, minimizând în același timp consumul de energie, emisiile de   
CO 2, costurile de service și de întreținere.

Produsele și soluțiile Danfoss vă ajută să vă îndepliniți obiectivele legate 
de realizarea echilibrării hidraulice și a controlului temperaturii în mod 
extrem de eficient. Utilizați acest ghid pentru a găsi produsele de care 
aveți nevoie pentru proiectul sau aplicația dvs. specifică. 
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Apa curge prin rețeaua de alimentare conform principiului minimei rezistențe. 
În cazul în care nu există echilibru hidraulic, consumatorii care se află cel mai 
aproape de sursa de alimentare beneficiază de un serviciu mai bun decât 
consumatorii situați la o distanță mai mare.

Regulatoarele de presiune diferențială pot fi folosite pentru a reduce presiunea 
diferențială disponibilă într-o anumită zonă a rețelei (controlul zonal), înainte 
de fiecare punct termic al unui abonat clădire sau la fiecare vană de control. 
Limitând presiunea diferențială la valoarea necesară, aceasta echilibrează în mod 
automat și dinamic rețeaua, garantând că toți consumatorii primesc debitul 
specificat.

Sistemul va rămâne în echilibru și nu va necesita reechilibrarea, chiar și atunci 
când rețeaua este extinsă către noi zone. Aceasta se aplică, de asemenea, în cazul 
în care locația sursei de energie se schimbă sau în timpul variațiilor semnificative 
ale consumului la utilizator. Aceasta contribuie nu numai la eficiența energetică, 
dar îmbunătățește și confortul utilizatorului final.

În sistemele cu debit variabil, apar variații mari în presiunea diferențială 
disponibilă. Deoarece acestea sunt dimensionate pentru cea mai mică presiune 
diferențială, aceasta înseamnă că vanele de control sunt obligate sa lucreze 
cu un foarte mic grad de deschidere a vanei și, de multe ori, la o presiune 
diferențială mai mare. La aceste presiuni mari, vanele devin prea mari, iar 
controlul temperaturii devine inexact și instabil. Aceasta determină uzura inutilă 
a echipamentului și temperaturi de retur mai mari, precum și prejudicierea 
celorlalte vane din sistem.

Prin urmare, controlul presiunii diferențiale este elementul - cheie pentru 
eliminarea variațiilor de presiune și pentru furnizarea unei presiuni diferențiale 
mai scăzute și stabile către vanele de control și punctele termice. Condițiile bune 
de funcționare pentru vanele de control cresc calitatea și precizia controlului 
temperaturii, chiar și pentru cerințele de debit scăzut.
Sistemul conectat este protejat împotriva supra-tensiunilor de presiune, 
fluctuațiilor, cavitației și zgomotului.

Regulatoarele 
directe de presiune 
diferențială asigură 
în mod automat 
echilibrarea hidraulică 
dinamică a rețelelor de 
termoficare.

Regulatoarele de presiune diferențială 
elimină variațiile de presiune și oferă 
condiții optime de funcționare

Variația de presiune diferențială 
fără și cu regulator dp

Controlul temperaturii fără și cu un 
regulator dp printr-o vană de control
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Mânerul pentru setare cu indicator de setare 
este ușor de utilizat

Mecanismul ușor de fixat integrat în mânerul 
ergonomic al regulatorului asigură punerea în 
funcțiune intuitivă și fără probleme a rețelei 
de răcire / încălzire. Setarea poate fi obținută 
fără instrumente, iar sistemul poate fi ușor 
adaptat sau repus în funcțiune pentru a se 
adapta condițiilor diferite de la o dată ulterioară. 
Indicatorul de setare vizibil, integrat și arcul 
de diferite culori indică în mod clar setarea și 
intervalul de setare

Un singur produs.  Mai multe funcții. 
Mai multe aplicații.

Alegerea perfectă pentru controlul eficient al 
temperaturii și echilibrarea hidraulică automată a 
rețelei utilizând un singur produs. Regulatoarele 
multifuncționale sunt compacte și perfect adaptate 
pentru cerințele sistemelor standard de termoficare. 
Pe lângă vanele de control independente de 
presiune, care au fost inventate de Danfoss, 
regulatoarele automate multifuncționale pentru 
controlul presiunii, debitului și temperaturii sunt 
disponibile ca produse compacte all-in-one
 
Regulatoarele Danfoss: AHQM, AVQM, AFQM, AVPQ, AFPQ/VFQ, 
AVQT, AVQMT, AVPQT, IHPT

Tehnologia noastră 
specială 
face diferența 
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Soluția optimă nu este doar o problemă tehnică. 
De asemenea, depinde cine deține și întreține 
echipamentul din substații. A asigura că rețeaua este în 
echilibru hidraulic corect nu reprezintă o preocupare 
a consumatorului. Revine operatorului de rețea sau 
Societății de Termoficare să selecteze echipamentele 
corespunzătoare pentru a asigura eficiența rețelei și pentru 
a crea condiții optime pentru echipamentul de control din 
substații.

Proprietatea echipamentului

Rețeaua
- de la generarea de energie la construirea aplicației

Care este soluția optimă
pentru rețeaua dvs. de încălzire sau de răcire?

Limitarea debitului și 
controlul presiunii diferențiale 

pot fi parte a substației.                               
Soluția recomandată este:

Regulatorul de 
presiune diferențială 
(P) sau Regulatorul 
de debit combinat 
cu vana de control 

integrată (QM)

Regulatorul pentru limitarea 
debitului și de presiune 

diferențială nu trebuie să fie la 
îndemâna utilizatorului final. 

Soluția recomandată este:

Operatorul sau 
societatea de 

rețea

Managementul 
utilizatorului final sau 

a instalației

Substații deținute sau întreținute de

Regulatorul de 
presiune diferențială 
și de debit combinat 

(PQ)

SURSA DE ENERGIE 
ȘI REȚEAUA DE 
TRANSPORT

Sursa de energie și rețeaua de transport solicită cel mai mult echipamentul. 
Acest fenomen are loc din cauza cerințelor exigente de securitate și de fiabilitate, 
precum și din cauza volumelor mari și a presiunilor implicate. Danfoss oferă o 
gamă completă de regulatoare pentru condiții grele de lucru, proiectate pentru 
utilizarea în acest scop a rețelei (AFP/VFG, AFQ/VFQ, AFD/VFG, etc).

REȚEAUA
DE DISTRIBUȚIE

Substațiile abonatului sunt conectate direct sau indirect la rețeaua de distribuție. 
Produsele Danfoss pentru aceste aplicații includ toate regulatoarele pentru condiții 
grele și medii de exploatare, regulatoarele de presiune diferențială de tip AVPL și vane 
combinate de presiune diferențială, debit și control de tip AHQM. Aceste produse sunt 
construite cu specificații mai ridicate decât vanele utilizate pentru aplicațiile pentru 
circuitul secundar/HVAC.

SUBSTAȚIA
ABONATULUI

Rețeaua de distribuție face parte din rețeaua primară, între rețeaua de transport 
și stațiile de consum / ale abonatului. Condițiile de operare nu sunt la fel de 
dificile ca în rețeaua de transport, dar solicitările plasate pe produsele Danfoss 
există încă. Această situație apare deoarece multe sisteme mai mici și mijlocii 
sunt conectate direct la sursa de energie. Pentru aceste aplicații, Danfoss oferă 
regulatoare pentru condiții grele și medii de lucru (AFP/VFG, AVP, AVQM, AVPQ, 
etc).



Regulatoarele directe de presiune diferențială (P) 
Eliminați variațiile de presiune și îmbunătățiți calitatea 
controlului temperaturii 

Produse utilizate

Un regulator de presiune diferențială este format dintr-o 
vană și un servomotor hidraulic. Regulatoarele de presiune 
diferențială din sistemul primar sunt utilizate, în principal, 
pentru a menține o presiune diferențială constantă și mai 
redusă la nivelul unei vane motorizate de control (Fig. 1.a) 
sau a întregului sistem /substații (Fig. 1.b).

Ca regulă generală, regulatorul de presiune diferențială 
trebuie să fie utilizat ori de câte ori raportul între presiunea 
diferențială maximă și minimă disponibilă din rețea este mai 
mare decât 2.

Un regulator de presiune diferențială poate fi utilizat și 
pentru a efectua limitarea debitului în combinație cu o vană 
motorizată de control.

Este recomandabil să puneți regulatorul pe retur după 
componentele la nivelul cărora este menținută o presiune 
constantă. În anumite situații - mai ales atunci când 
presiunea de alimentare este foarte mare, poate fi utilă 
instalarea unui regulator de presiune diferențială pe tur.

M

P

P
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PCVP AFP + VFG

PCVP AFP + VFG AVP

PCVP AFP + VFG AVP AVPL

Aplicații tipice:

SURSA DE ENERGIE ȘI 
REȚEAUA DE TRANSPORT

REȚEAUA 
DE DISTRIBUȚIE

SUBSTAȚIE 
BENEFICIAR

Fig. 1.b

Fig. 1.a



Regulatoarele de debit (Q)
Cantitatea corectă de energie pentru toți consumatorii 

Un regulator de debit este format dintr-un regulator de 
presiune diferențială și un limitator de debit (vană de 
echilibrare manuală) integrate într-un singur corp de vană. 
Regulatoarele de presiune diferențială mențin o presiune 
diferențială fixă asupra limitatorului de debit. Aceasta asigură 
o limitare automată a debitului indiferent de variațiile de 
presiune din sistem.

Regulatorul de debit nu poate fi utilizat pentru a controla 
presiunea diferențială la nivelul sistemului sau a vanei de 
control.

Aplicații tipice pentru regulatoarele de debit sunt:
• sistemele la nivelul cărora variațiile de presiune diferențială 
sunt foarte reduse
• sistemele în care substația este deținută sau întreținută
de către utilizatorul final sau de către administratorul instalației 
și în care regulatorul de debit este singura soluție pentru 
Societatea de Termoficare.

Este recomandabil să puneți regulatorul pe retur, dar acesta 
poate fi instalat și pe tur. Aceste dispozitive sunt utilizate 
pentru a asigura echilibrul hidraulic în rețeaua primară de 
apă caldă menajeră.

Q

Aplicații tipice:

8

Produse utilizate

Fig. 2

PCVQ AFQ + VFQ

PCVQ AFQ + VFQ AVQ

PCVQ AFQ + VFQ AVQ AVQ

SURSA DE ENERGIE ȘI 
REȚEAUA DE TRANSPORT

REȚEAUA
DE DISTRIBUȚIE

SUBSTAȚIA
ABONATULUI



Regulatoarele combinate de presiune diferențială
și de debit (PQ, PB)
Echilibrarea hidraulică de calitate superioară
și soluția controlului presiunii diferențiale
Un regulator de presiune diferențială combinat cu un 
regulator de debit (PQ) este format din două regulatoare 
independente de presiune diferențială și un limitator de 
debit (vana de echilibrare manuală) integrate în corpul unei 
singure vane (Fig. 3.a).

Acest dispozitiv are două funcții: 
1) Un regulator de presiune diferențială menține presiunea 
diferențială constantă pe limitatorul de tur (regulator tur). Se 
asigură astfel limitarea automată a debitului, independent de 
variațiile de presiune diferențială în sistem.
2) Un regulator de presiune diferențială menține constantă 
presiunea diferențială la nivelul vanelor motorizate de control 
sau al întregului circuit.

Aceasta este cea mai bună soluție pentru Societatea 
de Termoficare, deoarece permite ca ambele variabile 
(debit maxim și presiune diferențială) să fie setate în 
mod independent de sistemul de control al încălzirii al 
consumatorului. Mai ales atunci când stația abonatului este 
deținută de consumator, Societatea de Termoficare nu are 
nici o influență asupra limitării debitului la nivelul părții finale 
a sistemului consumatorului.

Aceasta permite Societății de Termoficare să controleze 
debitul disponibil pentru fiecare consumator, precum și 
controlul presiunii diferențiale la substații. Acest lucru permite 
o echilibrare eficientă a rețelei. O altă soluție este regulatorul 
PB (Fig. 3.b), care este format dintr-un regulator de presiune și 
dintr-un limitator de debit (vana de echilibrare manuală). PB 
este utilizat în sistemele în care nu este necesară menținerea 
independentă a presiunilor de pe tur și diferențiale.

Produse utilizate

Aplicații tipice:
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PCVPQ AFPQ + VFQ

PCVPQ AFPQ + VFQ AVPQ

PCVPQ AFPQ + VFQ AVPQ AVPQ

SURSA DE ENERGIE ȘI 
REȚEAUA DE TRANSPORT

REȚEAUA
DE DISTRIBUȚIE

SUBSTAȚIA
ABONATULUI

Fig. 3.b

Fig. 3.a

Q

P

P

Q

P

P



Regulatoare pentru descărcarea presiunii
și a presiunii diferențiale (A, PA)
Pompa/aplicația de descărcare și transmiterea puterii termice
către alte conexiuni
Regulatoarele de descărcare de presiune și de presiune 
diferențială constau într-o vană și un servomotor de presiune. 
Utilizat în principal pentru a limita presiunea (A), Fig. 4 
/ presiunea diferențială (PA), Fig. 5 la nivelul sistemului/
substației/pompei. Regulatoarele sunt normal închise: AV(P)
A datorită unei vane normal închise și AF(P)A datorită unui arc 
de întindere

Regulatoarele de descărcare de presiune (Fig. 4) și de 
presiune diferențială (Fig. 5) sunt în primul rând instalate 
într-o conductă de by-pass. Acestea pot fi utilizate pentru 
a permite distribuția energiei termice la alte conexiuni 
de rețea sau pentru debitul de repaus în cazul în care 
conexiunea(conexiunile) se închide(se închid) complet. 
Regulatoarele de descărcare de presiune diferențială și de 
presiune pot proteja pompele cu debit variabil de supra - 
sarcină în cazul în care debitul scade sub capacitatea minimă 
a pompei.

Un regulator de descărcare de presiune poate fi, de 
asemenea, instalat pe retur pentru a menține o presiune 
(statică) dorită mai mare în sistem

A
PA

Produse utilizate

Aplicații tipice:
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AF(P)A + VFG

AF(P)A + VFG AVPA AVA

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

SURSA DE ENERGIE ȘI 
REȚEAUA DE TRANSPORT

REȚEAUA
DE DISTRIBUȚIE

SUBSTAȚIA
ABONATULUI

Fig. 5

Fig. 4



Reductoarele de presiune (D)
Control mai bun sub o sarcină mai mică 

Reductoarele de presiune constau într-o vană și un 
servomotor de presiune. Ele sunt utilizate în aplicații cu apă 
și abur. Reducerea presiunii este setată la presiunea absolută. 
Acesta este instalat pe tur, înainte de aplicația în care 
presiunea trebuie redusă.

Reductorul de presiune este necesar în locațiile de rețea în 
care presiunea este foarte mare și/sau variază mult. De obicei, 
aceasta are loc aproape de stațiile de pompare în rețea. 
Reducerea presiunii înalte permite controlul precis și stabil al 
temperaturii al aplicației din spatele reductorului de presiune.

D

Produse utilizate

Aplicații tipice:
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AFD + VFG(S)

AFD + VFG(S) AVDS AVD

AFD + VFG(S) AVDS AVD AVD

SURSA DE ENERGIE ȘI 
REȚEAUA DE TRANSPORT

REȚEAUA
DE DISTRIBUȚIE

SUBSTAȚIA
ABONATULUI

Fig. 6



Regulatoarele de debit cu vană de control integrată (QM)
Control eficient, furnizat eficient

Regulatoarele de debit cu o vană de control integrată au 
mai multe funcții integrate într-un singur produs - o vană 
motorizată de control, un regulator de limitare a debitului 
și de presiune diferențială fixă. Cu trei funcții combinate în 
una corpul unei singure vane, se economisește spațiul de 
instalare în mod semnificativ.

Acestea sunt utilizate pentru a obține un bun control, 
independent de variațiile de presiune din sistem și oferă 
posibilitatea de a limita debitul maxim în sistem. Vana de 
control este independentă de presiune și are autoritate de 
100%.

În substațiile cu mai multe circuite conectate, utilizarea
regulatorului de debit cu vană de control integrată permite
controlul perfect al fiecărui circuit individual.

Este recomandabil să puneți regulatorul pe retur, dar acesta 
poate fi instalat și pe tur.

M

Q

Produse utilizate

Aplicații tipice:
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AFQM AVQM

AFQM AVQM

AFQM AVQM AVQM AHQM

SURSA DE ENERGIE ȘI 
REȚEAUA DE TRANSPORT

REȚEAUA
DE DISTRIBUȚIE

SUBSTAȚIA
ABONATULUI

Fig. 7



Regulatoarele multifuncționale (QT, PQT QMT, etc).
Design modular

Printr-un design flexibil și modular, este posibil să se combine 
mai multe funcții de control într-un singur regulator, pentru 
a răspunde celor mai complexe cerințe din cadrul unei game 
largi de aplicații.

În unele aplicații, poate fi necesar să se controleze 
temperatura pe tur, să se limiteze valoarea maximă a 
debitului și temperatura de retur primar prin utilizarea unui 
singur regulator multifuncțional.

Un exemplu tipic de astfel de dispozitiv este AVQMT, 
care funcționează ca AVQM dar cu un termostat direct 
suplimentar (tip AVT / STM) (Fig. 9)

Vana independentă de presiune controlează temperatura 
pe circuitul secundar, iar termostatul automat limitează 
temperatura de retur. În sistemele ACM, termostatul poate 
fi folosit ca un termostat de siguranță, care protejează 
utilizatorii de opărire.

T

Q

Produse utilizate

Aplicații tipice:
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AFPQT

AFPQT

AFPQT AVQT AVQMT

SURSA DE ENERGIE ȘI 
REȚEAUA DE TRANSPORT

REȚEAUA
DE DISTRIBUȚIE

SUBSTAȚIA
ABONATULUI

M

Q

T

Fig. 9

Fig. 8



 Regulatoarele directe de temperatură (T)
Soluții pentru locuințe unifamiliale și apartamente

Regulatoarele termostatice de temperatură pentru 
locuințe unifamiliale și apartamente sunt folosite pentru 
a controla temperatura pe tur în sistemele ACM instant 
sau cu acumulare. Cu sistemul lor rapid de închidere și 
deschidere, acestea protejează schimbătorul de temperatură 
împotriva colmatării și asigură o durată lungă de viață pentru 
echipamentul instalat în sistem.

Sisteme ACM instant (Fig. 10) În sistemele cu variații 
minore ale temperaturii de alimentare și ale presiunii 
diferențiale, pot fi utilizate regulatoarele RAVI cu timp de 
reacție rapidă. La presiuni diferențiale >2 bari, se recomandă 
un regulator dp separat.

Pentru sisteme mai dinamice, regulatoarele AVTQ sau 
IHPT cu control al temperaturii cu compensare de debit și 
regulatoare de presiune diferențială integrată sunt alegerea 
perfectă. Acestea reacționează imediat ce un robinet de 
apă este deschis și mențin o presiune diferențială mică și 
constantă pe vana termostatică de control. Controlul optim 
al temperaturii de repaus este asigurat. Pentru debite mai 
mari, termostatele AVTB pot fi folosite pentru încălzire și ACM 
instantanee.

Sistemele de încălzire și ventilare (Fig. 11)
Danfoss oferă regulatoare RAVK cu timp de reacție moderată, 
care sunt proiectate pentru sistemele de încălzire și ventilare.

Sisteme de acumulare cu ACM (Fig. 12) Pentru aceste 
aplicații, Danfoss oferă termostatele AVTB, RAVI/RAVK. 

Produse utilizate

AVTB RAVI AVTQ IHPT

AVTB RAVI RAVK

SISTEME PENTRU
PRODUCEREA
INSTANTANEE A APEI
CALDE MENAjERE

SISTEME DE 
ÎNCăLzIRE ȘI 
VENTILAȚIE

Aplicații tipice:
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T

Fig. 11

T

Fig. 10

T

Fig. 12



Regulatoarele directe de temperatura (T)
Soluții pentru clădirile multifamiliale și comerciale

Regulatoarele termostatice de temperatură pentru 
locuințele multifamiliale și clădiri comerciale sunt utilizate 
pentru sistemele de apă caldă, precum și pentru limitarea 
temperaturii de retur în aplicațiile de termoficare.

Sistemele de acumulare cu ACM (Fig. 14) Pentru aceste 
aplicații, Danfoss oferă termostatele AVTB, AVT/VG, AFT/
VFG2. 

Limitarea temperaturii de retur (Fig. 15)
Poate fi necesar ca în unele aplicații să se limiteze 
temperatura de retur din rezervoarele de apă caldă sau din 
sistemele de încălzire pentru a se evita o temperatură de 
retur excesivă. Aceasta se poate face prin instalarea unui 
limitator de temperatură de retur de tip FjV în conducta de 
retur din rezervor sau din aplicația de încălzire.

În general, regulatoarele termostatice de temperatură sunt 
utilizate în sistemele cu variații moderate ale temperaturii 
de alimentare și cu presiuni diferențiale moderate. Pentru 
variații mai mari în presiunea diferențială, este recomandat 
să instalați un regulator de presiune diferențială

T

AVT AVTQ AFT + VFG

AVT AFT + VFG FJV

SISTEME PENTRU
PRODUCEREA
INSTANTANEE A APEI
CALDE MENAjERE

SISTEME DE 
ÎNCăLzIRE ȘI 
VENTILAȚIE

Produse utilizate

Aplicații tipice:

15

Fig. 13

T

Fig. 14

T
T

Fig. 15
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Regulatoarele de debit și de presiune diferențială Danfoss
– Prezentarea gamei de produse și caracteristicile

SURSA DE 
ENERGIE ȘI 
REȚEAUA DE 
TRANSPORT

REȚEAUA DE 
DISTRIBUȚIE

SUBSTAȚIE 
BENEFICIAR

Tip de control Tip de produs PN
[bar]

DN 
[mm]

Intervalul de setare
Control Δp /reducere p* 

[Bar]

Intervalul de 
setare a debitului 

max. [m3/h] 
Kvs

[m3/h]
Max Δpv

[bar]
Temperatura 
maximă [°C]

Opțiuni montare 1) Utilizare 
recomandată

Controlul presiunii 
diferenţiale

(P)

AVPL 16 15 0.05-0.25 – 1.0-1.6 4.5 120 Retur ü

AVP 16/25 15-50 0.05-2 – 0.4-25 12-20 150 Tur și retur ü ü

AFP+VFG 2) 16/25/40 15-250 0.05-6 – 4.0-400 10-20 150 3) Tur și retur ü ü ü

PCVP
Pilot controlled

16/25/40 100-250 0.2-12 – 125-630 10-20 150 3) Tur și retur ü ü ü

Regulatoare de presiune 
diferențială cu limitarea 

debitlui maxim

(PB)

AVPB 16/25 15-50 0.05-2 0.03-15 1.6-25 12-20 150 Retur ü ü

AFPB+VFQ 2) 16/25/40 15-125 0.1-1.5 0.05-120 4.0-160 15-20 150 3) Retur ü ü ü

Controlul debitului

 (Q)

AVQ 16/25 15-50 – 0.03-15 – 12-20 150 Tur și retur ü ü

AFQ+VFQ 2) 16/25/40 15-250 – 0.1-250 – 10-20 150 3) Tur și retur ü ü ü

PCVQ
Pilot controlled

16/25/40 100-250 0.2-12 6-380 – 10-20 150 3) Tur și retur ü ü ü

Controlul descărcării 
presiunii

(A, PA)

AVPA 16/25 15-50 0.05-2 – 4.0-25 12-20 150 Bypass ü ü

AVA 25 15-50 1.0-11 – 4.0-25 16-20 150 Bypass ü ü

AFA+VFG 16/25/40 15-250 0.05-16 – 4.0-400 10-20 150 3) Bypass ü ü ü

AFPA+VFG 16/25/40 15-250 0.05-5 – 4.0-400 10-20 150 3) Bypass ü ü ü

Reducerea presiunii

(D)

AVD 25 15-50 1.0-12 – 0.4-25 16-20 150 Tur ü ü

AFD+VFG 2) 16/25/40 15-250 0.05-16 * – 4.0-400 10-20 150 3) Tur ü ü ü

Reducerea presiunii
pentru abur

 (D)

AVDS 25 15-25 1.0-12 * – 1.0-6.3 10 200 Tur ü ü

AFD+VFGS 2) 16/25/40 15-250 0.05-16 * – 4.0-400 10-20 350 3) Tur ü ü ü

Presiune diferenţială şi 
controlul debitului

 (PQ)

AVPQ 16/25 15-50 0.1-2 0.015-15 0.4-25 12-20 150 Tur / retur ü ü

AFPQ+VFQ 2) 16/25/40 15-250 0.1-1.5 0.1-250 4.0-400 10-20 150 3) Tur și retur ü ü ü

PCVPQ
Pilot controlled

16/25/40 100-250 0.2-12 6-380 125-630 10-20 150 3) Tur și retur ü ü ü

Vanele de control 
independente de presiune cu 

limitator de debit

(QM)

AHQM 16 15-100 – 0.035-38 – 4 120 Tur și retur ü

AVQM 16/25 15-50 – 0.015-15 – 20 150 Tur și retur ü

AFQM 16/25 40-250 – 2.2-420 – 10-20 150 4) Tur și retur ü ü
Notă:  Gama de produse disponibile poate varia pentru anumite piețe Aceasta este o prezentare generală. 
Pentru informații detaliate, consultați Fișele produsului.

Poziția de montare a regulatorului dp (versiune de montare debit - înainte de vana de 
control, versiunea de montare retur - după vana de control

2) Vana și servomotorul de presiune trebuie comandate separat. 
Exemplu AFP + VFG. Cu o piesă de conexiune, sunt posibile
mai multe funcții (controlul temperaturii, etc)
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Regulatoarele de debit și de presiune diferențială Danfoss
– Prezentarea gamei de produse și caracteristicile

SURSA DE 
ENERGIE ȘI 
REȚEAUA DE 
TRANSPORT

REȚEAUA DE 
DISTRIBUȚIE

SUBSTAȚIE 
BENEFICIAR

Tip de control Tip de produs PN
[bar]

DN 
[mm]

Intervalul de setare
Control Δp /reducere p* 

[Bar]

Intervalul de 
setare a debitului 

max. [m3/h] 
Kvs

[m3/h]
Max Δpv

[bar]
Temperatura 
maximă [°C]

Opțiuni montare 1) Utilizare 
recomandată

Controlul presiunii 
diferenţiale

(P)

AVPL 16 15 0.05-0.25 – 1.0-1.6 4.5 120 Retur ü

AVP 16/25 15-50 0.05-2 – 0.4-25 12-20 150 Tur și retur ü ü

AFP+VFG 2) 16/25/40 15-250 0.05-6 – 4.0-400 10-20 150 3) Tur și retur ü ü ü

PCVP
Pilot controlled

16/25/40 100-250 0.2-12 – 125-630 10-20 150 3) Tur și retur ü ü ü

Regulatoare de presiune 
diferențială cu limitarea 

debitlui maxim

(PB)

AVPB 16/25 15-50 0.05-2 0.03-15 1.6-25 12-20 150 Retur ü ü

AFPB+VFQ 2) 16/25/40 15-125 0.1-1.5 0.05-120 4.0-160 15-20 150 3) Retur ü ü ü

Controlul debitului

 (Q)

AVQ 16/25 15-50 – 0.03-15 – 12-20 150 Tur și retur ü ü

AFQ+VFQ 2) 16/25/40 15-250 – 0.1-250 – 10-20 150 3) Tur și retur ü ü ü

PCVQ
Pilot controlled

16/25/40 100-250 0.2-12 6-380 – 10-20 150 3) Tur și retur ü ü ü

Controlul descărcării 
presiunii

(A, PA)

AVPA 16/25 15-50 0.05-2 – 4.0-25 12-20 150 Bypass ü ü

AVA 25 15-50 1.0-11 – 4.0-25 16-20 150 Bypass ü ü

AFA+VFG 16/25/40 15-250 0.05-16 – 4.0-400 10-20 150 3) Bypass ü ü ü

AFPA+VFG 16/25/40 15-250 0.05-5 – 4.0-400 10-20 150 3) Bypass ü ü ü

Reducerea presiunii

(D)

AVD 25 15-50 1.0-12 – 0.4-25 16-20 150 Tur ü ü

AFD+VFG 2) 16/25/40 15-250 0.05-16 * – 4.0-400 10-20 150 3) Tur ü ü ü

Reducerea presiunii
pentru abur

 (D)

AVDS 25 15-25 1.0-12 * – 1.0-6.3 10 200 Tur ü ü

AFD+VFGS 2) 16/25/40 15-250 0.05-16 * – 4.0-400 10-20 350 3) Tur ü ü ü

Presiune diferenţială şi 
controlul debitului

 (PQ)

AVPQ 16/25 15-50 0.1-2 0.015-15 0.4-25 12-20 150 Tur / retur ü ü

AFPQ+VFQ 2) 16/25/40 15-250 0.1-1.5 0.1-250 4.0-400 10-20 150 3) Tur și retur ü ü ü

PCVPQ
Pilot controlled

16/25/40 100-250 0.2-12 6-380 125-630 10-20 150 3) Tur și retur ü ü ü

Vanele de control 
independente de presiune cu 

limitator de debit

(QM)

AHQM 16 15-100 – 0.035-38 – 4 120 Tur și retur ü

AVQM 16/25 15-50 – 0.015-15 – 20 150 Tur și retur ü

AFQM 16/25 40-250 – 2.2-420 – 10-20 150 4) Tur și retur ü ü
Notă:  Gama de produse disponibile poate varia pentru anumite piețe Aceasta este o prezentare generală. 
Pentru informații detaliate, consultați Fișele produsului.

Poziția de montare a regulatorului dp (versiune de montare debit - înainte de vana de 
control, versiunea de montare retur - după vana de control

2) Vana și servomotorul de presiune trebuie comandate separat. 
Exemplu AFP + VFG. Cu o piesă de conexiune, sunt posibile
mai multe funcții (controlul temperaturii, etc)

4)  Pentru DN 40-125, temperatura maximă este 150°C. 
Pentru DN 150-250, temperatura maximă este de 140°C

3)  Pentru DN 150-250, temperatura maximă este 140°C.
Cu accesoriu, este posibilă temperatura max.
până la 200°C / 300°C / 350°C 
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ACM 
Instantaneu

Aplicații
de răcire

Încălzire și
termoficare

Aplicație Tip produs DN
[mm]

Kvs
[m³/h]

PN
[bar]

Temp. max  
[°C]

Max. Δp  
[bar]

Temp.
de ralanti 

[°C]

Interval reglaj temperatură [°C]
Utilizare recomandată

Controlul 
încălzirii și a apei 
calde menajere 

(ACM)

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

Controlul 
temperaturii de 

răcire

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

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

Controlul/
monitorizarea 

temperaturii de 
siguranță

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

Limitator temp. 
de retur

FJV 15-25 1.9-5.5 16 130 10 -- ü

Controlul 
temperaturii cu 

debit compensat

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 lower ü

Controlul 
debitului și a 
temperaturii

AVQT 15-50 1.6-25 25 150 16-20 -- ü

AVQMT 15-50 0.4-25 25 150 16-20 -- ü

Interval reglaj temperatură [°C]
1) Senzor L = 255 mm
2) AFT17
3) 20-60°C

Regulatoarele Danfoss de debit combinate și de temperatură
- Prezentarea gamei de produse și caracteristicile
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ACM 
Instantaneu

Aplicații
de răcire

Încălzire și
termoficare

Aplicație Tip produs DN
[mm]

Kvs
[m³/h]

PN
[bar]

Temp. max  
[°C]

Max. Δp  
[bar]

Temp.
de ralanti 

[°C]

Interval reglaj temperatură [°C]
Utilizare recomandată

Controlul 
încălzirii și a apei 
calde menajere 

(ACM)

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

Controlul 
temperaturii de 

răcire

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

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

Controlul/
monitorizarea 

temperaturii de 
siguranță

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

Limitator temp. 
de retur

FJV 15-25 1.9-5.5 16 130 10 -- ü

Controlul 
temperaturii cu 

debit compensat

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 lower ü

Controlul 
debitului și a 
temperaturii

AVQT 15-50 1.6-25 25 150 16-20 -- ü

AVQMT 15-50 0.4-25 25 150 16-20 -- ü

Interval reglaj temperatură [°C]
1) Senzor L = 255 mm
2) AFT17
3) 20-60°C

1)

2)

3)

-20 -10 0 10 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 75 85 90 95 100 110 125 130 180

-20 -10 0 10 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 75 85 90 95 100 110 125 130 180
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Calitate de durată din toate 
punctele de vedere 
Vanele Danfoss 
Fiabilitatea sistemului, siguranța clădirii și a locatarilor sunt cruciale în cazul 
aplicațiilor de termoficare și de răcire. De aceea, acordăm o atenție specială 
proiectării și a materialului utilizat în produsele noastre. Corpurile vanelor sunt 
din bronz roșu de înaltă calitate și fontă sau oțel. Piesele interne esențiale sunt 
realizate din oțel inoxidabil 1.4404 /1.4571 /1.4021. În combinație cu
scaunul și conul vanei, concepute special, aceasta asigură rezistența la cavitație 
și la coroziune. Produsele Danfoss vor asigura funcționarea fără probleme, costuri 
scăzute operaționale și de întreținere.

Despre Danfoss
Pentru mai mult de 75 de ani, Danfoss a furnizat soluții inovatoare de încălzire 
care acoperă totul, de la componente individuale la sisteme complete de 
termoficare. Danfoss creează tehnologii care permit lumii de mâine să facă mai 
mult cu mai puțin. Avem 24.000 de angajați și deservim clienți în mai mult de 
100 de țări. Conduși de nevoile clienților noștri, ne bazăm pe ani de experiență 
pentru a fi în avangarda inovației, furnizând continuu componente, expertiză și 
sisteme complete pentru aplicații de climatizare și de energie.

Astăzi, tehnologia noastră avansată, fiabilă și ușor de utilizat ajută oamenii să se 
simtă confortabil și firmele să fie competitive în întreaga lume.

Jucăm un rol activ în principalele teme privind dezvoltarea într-o lume care se 
schimbă rapid: infrastructura, alimentele, energia și clima sunt în centrul afacerii 
noastre. Orașe imense cu milioane de oameni. O recoltă mai bogată pentru 
alimentarea unei lumi în creștere. Asigurarea unor alimente proaspete și a căldurii 
pentru copiii noștri într-o lume care poate face mai mult din mai puțin.
Engineering Tomorrow

Citiți mai multe online la
www.incalzire.danfoss.com


