
20%
potencjał oszczę- 
dności energii przy 
użyciu regulatorów 
równoważenia  
hydraulicznego

Cyfrowa moc – regulatory ciśnienia i przepływu  
do zastosowań w sieciach ciepłowniczych i chłodniczych.

Virtus  
Kształt przyszłości

virtus.danfoss.pl



Odkryj Virtusa – innowacyjna optymalizacja sieci ciepłowniczych  
– od wytwarzania energii po aplikację.
Optymalna równowaga hydrauliczna i perfekcyjna kontrola temperatury to klucz do maksymalnej wydajności sieci ciepłowniczych i chłodniczych. 
Oznacza to oszczędność energii, pieniędzy a także wzrost komfortu dla użytkownika końcowego. Aby pomóc Ci w realizacji tego celu, Danfoss 
zaprojektował typoszereg regulatorów różnicy ciśnień i przepływu – Virtus, dla najbardziej wymagających układów  ciepłowniczych  
i chłodzenia. Są one przeznaczone do stosowania w źródłach energii, sieciach magistralnych, sieciach dystrybucji i w węzłach odbiorcy.

Korzyści płynące z Virtus

Kompaktowe wymiary

Stary
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Nawet do 20% mniej wymaganej przestrzeni

Precyzyjna i stabilna regulacja temperatury
Efektywne równoważenie hydrauliczne sieci i optymalizacja ∆T  
dzięki zaawansowanym technicznie regulatorom ciśnienia i przepływu.

Konstrukcja z uszczelnieniem pomiędzy grzybem a korpusem zaworu zlokalizowanym 
poza strefą dynamiczną  pracującego zaworu zapewnia niską histerezę i optymalne 
warunki ciśnienia wewnętrznego i równoważenia. Charakterystyka typu split oraz wysoki 
współczynnik regulacyjności zapewniają precyzyjniejszą regulację.

Doskonałe równoważenie hydrauliczne systemu zwiększa wartość ΔT i zapewnia najbardziej 
ekonomiczne zrównoważenie parametrów temepratur i przepływu. Koszty operacyjne 
zostaną zmniejszone, a wydajność systemu zwiększona.

Podstawowe koszty wytwarzania energii pierwotnej zostaną zmniejszone  
o co najmniej 1% dla każdych 3° ΔT.

Duża przepustowość przepływu 
Duża przepustowość, a także optymalna konstrukcja sieci  
zmniejszają koszty inwestycji i zwiększają wydajność sieci.

Regulatory ciśnienia i przepływu Virtus o dużej przepustowości mogą regulować ciśnienie i 
przepływy nawet w największych i najbardziej wymagających układach ciepłowniczych  
i chłodniczych, w których występuje duże zapotrzebowanie na ogrzewanie/chłodzenie.

Dzięki zastosowaniu mniejszej średnicy zaworu o przepustowości „XXL” oraz odpowiedniemu 
planowaniu i wymiarowaniu sieci, koszty inwestycji w porównaniu z tradycyjną konstrukcją 
mogą zmniejszyć się nawet o 17%. Regulatory Virtus oferują najlepszy wskaźnik 
odniesienia przepływu do nakładów inwestycyjnych.

Źródło energii  
i sieć magistralna

Sieć  
dystrybucji

Węzeł  
odbiorcy

Łatwy montaż, uruchomienie i utrzymanie
Optymalny projekt sieci oraz niskie koszty inwestycji  
dzięki nowym kompaktowym regulatorom ciśnienia i przepływu.

Nowa konstrukcja komorowego odciążenia hydraulicznego oraz całkowita dowolność 
pozycji montażu mogą pomóc zaoszczędzić nawet do 20% przestrzeni niezbędnej  
do montażu i zaprojektować sieć w sposób bardziej optymalny. Brak narzędzi  
do regulowania przepływu, łatwe ustawienie przepływu/Δp oraz widoczne wskażniki 
umożliwiają bezproblemowe uruchamianie i wykonywanie nastaw ze stałą kontrolą 
parametrów eksploatacyjnych.

Bezproblemowa instalacja, uruchomienie, regulacja oraz działanie skutkują  
zmniejszonymi kosztami instalacji, konserwacji i obsługi.
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iSET

Bez iSET Z iSET

MCV

Nastawa temperatury iSET

iSET

Optymalizacja sieci cieplnej z iSET i iNET
Zmaksymalizowane wytwarzanie ciepła  
i usprawniona wydajność sieci 
Optymalizacja ∆T, minimalizacja kosztów wytwarzania oraz dystrybucji i zapewnienie  
najlepszej jakości dostaw dzięki najnowocześniejszym inteligentnym siłownikom iSET i iNET. 

Inteligentna optymalizacja  
wydajności pracy węzłów za pomocą iSET 
Optymalizacja ∆T do stanu bez oscylacji

Inteligentne równoważenie sieci za pomocą iNET
Zmniejszenie kosztów pompowania  
i zarządzanie obciążeniem szczytowym 

Działanie funkcji automatycznej stabilizacji
Monitoruje poziom 
sygnału sterownika

W przypadku sygnału oscylacji i małego  
otwarcia MCV, iSET dostosowuje Δp w MCV

MCV pracuje na większym 
otwarciu zaworu

Korzyści z iSET:
• doskonała równowaga temperatury i przepływu w trybie czasu rzeczywistego;
• komfort dla odbiorców dzięki utrzymaniu stabilnej temperatury;
• zmniejszone koszty operacyjne dla odbiorcy, szczególnie w dynamicznych systemach DHC;
• dłuższa żywotność zainstalowanych urzadzeń.

Korzyści z iNET:
• niższe koszty pompowania;
• ułatwiona praca operatorów dzięki zdalnemu ustawianiu regulatorów;
• automatycznie rozwiązywane problemy ze zmianą lokalizacji  

punktów krytycznych.

iNET

iSET eliminuje wahania temperatury w budynku podłączonym do sieci cieplnej dzięki automatycznej regulacji różnicy ciśnień (∆p) 
utrzymywanej na zaworach z siłownikami elektrycznym (MCV) w węzłach cieplnych. Dzięki temu zawór regulacyjny pracuje w warunkach 
optymalnych, co odzwierciedla się precyzyjną i stabilną regulacvją temperatury u odbiorcy oraz dłuższą żywotnością urządzeń.

Funkcja zdalnego równoważenia sieci iNET umożliwia  
zdalną regulację ∆p na poziomie poszczególnych odgałęzień.  
Jest to rozwiązanie zaprojektowane dla sieci ze zmiennym  
zużyciem ciepła, które wymaga zmian w dystrybucji ciepła.  
W celu zapewnienia optymalnej pracy pomp należy  
zoptymalizować ∆p na każdym odgałęzieniu. 
 
Zdalne sterowanie można, na przykład, nawiązać z rozwiąza-
niem Danfoss Leanheat® Monitor i regulatorem ECL.

Temperatura na odbiorze

Stabilna temperatura, większy komfort



Rodzaj regulacji Typ produktu PN  
[bar]

DN  
[mm]

Nastawa zakresu 
regulacji Δp / 

redukcji ciśnienia 
[bar]

Zakres 
nastawy maks. 

przepływu
[m3/h]

Kvs
[m3/h]

Maks. Δpv 
[bar]

Temperatura 
maks.

[°C]

Opcje 
montażu 

Regulator różnicy ciśnień

(P)
AFP 2+ 

VFG 22(221)1) 16/25/40 65-250 0,1-5 – 60-800 10-20 150
Zasilanie  
i powrót

Regulacja różnicy ciśnień z ograniczeniem 
maksymalnego przepływu 

(PB)

AFPB 2+ 
VFQ 22

16/25/40 65-250 0,1-1,5 28-500 60-800 10-20 150 Powrót

Regulacja przepływu 

(Q)
AFQ 2 +  
VFQ 22

16/25/40 65-250 – 28-500 – 10-20 150
Zasilanie  
i powrót

Regulacja nadmiarowo-upustowa

(A, PA)

AFA 2 + 
VFG 22(221)

16/25/40 65-250 0,1-16 – 60-800 10-20 150 Obejście

AFPA 2 +  
VFG 22(221)1) 16/25/40 65-250 0,1-6 – 60-800 10-20 150 Obejście

Redukcja ciśnienia 

(D)
AFD 2 +  

VFG 22(221)1) 16/25/40 65-250 0,1-16 – 60-800 10-20 150 Zasilanie

Regulacja różnicy ciśnień i przepływu 

(PQ)
AFPQ 2 (4) +  

VFQ 22
16/25/40 65-250 0,2-1,5 28-500 60-800 10-20 150

Zasilanie  
i powrót

Zawór regulacyjny ze zintegrowanym 
ogranicznikiem przepływu

(QM)
AFQM 2 16/25/40 65-250 – 28-500 – 10-20 150

Zasilanie  
i powrót

Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny 
z ogranicznikiem przepływu  

– zmienne nastawy 

(PQM)

AFPQM 2 16/25/40 65-250 0,1-0,7 5-540 – 10-20 150
Zasilanie  
i powrót

Inteligentne siłowniki iSET i iNET dla kombinacji z AFP/D/A 2 i AFPQM 2

AMEi 6 iSET 
siłownik elektryczny 230 V3)

Inteligentny siłownik z funkcją iSET

AMEi 6 iSET 
siłownik elektryczny 24 V3)

AMEi 6 iNET 
siłownik elektryczny 230 V3)

Inteligentny siłownik z funkcją iNET

AMEi 6 iNET 
siłownik elektryczny 24 V3)

Typoszereg produktów i ich charakterystyka
Kompletny typoszereg produktów w zakresie od DN65 do DN250, PN 16, 25 i 40.

1) Metalowy stożek uszczelniający VFG 22; miękki stożek uszczelniający VFG 221  

iSET

iNET
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