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Techninis aprašymas

Vienvamzdės sistemos sprendimo paketas

Aprašymas

Vienvamzdės sistemos sprendimo paketas – tai 
„Danfoss“ produktų rinkinys, užtikrinantis efektyvų 
ir patikimą vienvamzdžių šildymo sistemų veikimą. 
Galimi 3 sprendimai:
– AB-QM automatinis balansavimas,
– QT automatinis balansavimas su automatiniu 

termostatu,
– AB-QTE automatinis balansavimas su elektroniniu 

valdymu.

Taikymas Vienvamzdžių sistemų stovuose nuolat teka srautas. 
Kambario temperatūra reguliuojama ant radiatoriaus 
esančiu termostatu, kuris valdo radiatoriaus srautą. 
Sumažinus srautą radiatoriuje, vandens srautas 
nesumažėja, o nukreipiamas apvadu, todėl bendrasis 
vandens srautas stove nepakinta. Taigi, esant dalinei 
apkrovai, vandens temperatūra vamzdyje kyla. 
Kambarį šildo pats stovas ir apvado vamzdis. Todėl 
kambarys gali būti prišildytas per daug. Renovavus 
pastatą ir sumažinus pastato šilumos nuostolius 
šildymo sistema tampa per daug galinga. Perteklinio 
šildymo problema tampa dar aktualesnė.

Ant stovo sumontuotas AB-QM – tai tinkamas 
sprendimas, užtikrinantis patikimą vienvamzdės 
šildymo sistemos balansą, esant bet kokioms 
sistemos sąlygoms, nes į kiekvieną stovą patenka 
reikiamas, bet ne didesnis, srautas. Visi stovai tampa 
nepriklausomomis sistemos dalimis.

Be to, QT ir AB-QTE konvertuoja vienvamzdę 
šildymo sistemą į efektyviai energiją naudojančią 
kintamojo srauto sistemą.

QT ir AB-QTE stovuose reguliuoja grąžinamo vandens 
temperatūrą ir taip užtikrina srauto valdymą. Vandens 
srautas stove dinamiškai valdomas, kad atitiktų 
faktinę stovo apkrovą. Dėl to geriau reguliuojama 
kambario temperatūra ir gerokai sumažinamas 
perteklinis pastato šildymas. Taip vienvamzdės 
sistemos tampa efektyviai energiją naudojančiomis 
kintamojo srauto sistemomis, panašiomis į dvivamzdes 
sistemas.

Be to, AB-QTE galimas elektroninis grąžinamo 
vandens temperatūros valdymas atsižvelgiant į 
vandens temperatūrą, nustatytą pagal oro sąlygas, 
taip pat priežiūros funkcijos, kurios leidžia stebėti ir 
prižiūrėti vienvamzdę pastato šildymo sistemą.

Įprastos taikymo sritys:
– vienvamzdė šildymo sistema su vertikaliu stovu, 
– vienvamzdė šildymo sistema su horizontaliu 

stovu,
– dvivamzdė šildymo sistema be termostato, 

pavyzdžiui, laiptinės arba vonios kambario stovai. 
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AB-QM Produkto duomenys:
• AB-QM DN 10-32 dydžiai
• Galimos nustatymo ribos: 30–3200 l/h
• PN 16, maks. 120 °C

AB-QM – tai automatinis balansavimo ventilis,  
kurio pagrindinės savybės:
– Tikslus ir nuo slėgio nepriklausomas srauto 

ribojimas, neleidžiantis susidaryti viršslėgiui  
bet kokiomis sąlygomis.

– Nesudėtingas reikiamo srauto nustatymas: srautas 
stove nustatomas tiesiog sukant nustatymo žiedą 
– nereikalingi jokie papildomi skaičiavimai arba 
matavimai.

– Lankstus srauto nustatymas: AB-QM galima 
nustatyti tikslią projektinę reikšmę, net jeigu 
sistema užpildyta ir veikia, jos nereikia išleisti, 
naudoti srauto diagramų ar atlikti skaičiavimų; 
dėl paprasto reguliavimo projektinius srautus 
vėliau galima keisti be didelių išlaidų.

– Automatinio srauto ribojimo funkcija, dėl kurios 
paruošimo eksploatacijai išlaidos yra minimalios.

– Ventilis gerai veikia netgi tada, kai montavimas 
nėra pilnai užbaigtas. Pavyzdžiui, viršutiniuose 
aukštuose dar gali vykti montavimo darbai,  
o apatinius aukštus jau galima atiduoti eksploatuoti 
– juose sistema visiškai veiks ir bus subalansuota.

Privalumai • Nepriekaištingas hidrobalansavimas bet 
kokiomis sąlygomis.

• Stovo / kontūro nepriklausomumas: kiekvienas 
stovas / kontūras tampa nepriklausoma šildymo 
sistemos dalimi.

• Patikima šildymo sistema, užtikrinanti tolygų 
šilumos pasiskirstymą ir padedanti išvengti 
skundų dėl per silpno šildymo.

1 pav. AB-QM vertikaliame stove

Užsakymas AB-QM versija su sriegiu

  Paveikslėlis DN
Qmaks. Išorinis sriegis

Kodas AB-QM
Išorinis sriegis

Kodas
(l/h) (ISO 228/1) (ISO 228/1)

10 LF 150
G ½ A

003Z1261
G ½ A

003Z1251

10 275 003Z1211 003Z1201

15 LF 275
G ¾ A

003Z1262
G ¾ A

003Z1252

15 450 003Z1212 003Z1202

20 900 G 1 A 003Z1213 G 1 A 003Z1203

25 1,700 G 1¼ A 003Z1214 G 1¼ A 003Z1204

32 3,200 G 1½ A 003Z1215 G 1½ A 003Z1205

Išsamios informacijos apie AB-QM ir priedus ieškokite AB-QM techniniame aprašyme.
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QT: 
kintamasis vienvamzdės 
sistemos srautas

Stovo srautas [l/h]

Apkrova [W]

Laikas

Techninis aprašymas Vienvamzdės sistemos sprendimo paketas

QT QT – tai automatinio balansavimo ir automatinio 
gražinamos temperatūros valdymo sprendimas.  
QT sudaro: 
• AB-QM automatinis balansavimo ventilis
• QT automatinis termostatas.

Funkcijų sąrašą sudaro visos su AB-QM susijusios ir 
šios su QT susijusios funkcijos:
– grąžinamo vandens temperatūros valdymas,
– QT neleidžia kilti grąžinamai temperatūrai, esant 

dalinėms apkrovoms,
– QT pakeičia vienvamzdę šildymo sistemą į kintamojo 

srauto sistemą,
– QT valdo srautą pagal faktinę apkrovą, panašiai 

kaip dvivamzdėje sistemoje.

Privalumai – Nepriekaištingas hidrobalansavimas bet kokiomis 
sąlygomis: patikima šildymo sistema, užtikrinanti 
tolygų šilumos pasiskirstymą ir padedanti išvengti 
skundų dėl per silpno šildymo.

– Kiekvienas stovas / kontūras tampa nepriklausoma 
šildymo sistemos dalimi.

– Mažesni šilumos nuostoliai vamzdžiuose dėl 
žemos grąžinamos temperatūros.

– Mažesnis kambarių perteklinis šildymas dėl 
gerokai tobulesnio vidaus temperatūros valdymo.

– QT efektyviausiai veikia esant žemai išorės 
temperatūrai, kai energijos sunaudojama 
daugiausiai.

2 pav.

3 pav.

Užsakymas

AB-QM ventiliai (žr. 2 psl.)
Išsamios informacijos apie AB-QM ir QT su priedais ieškokite atitinkamuose AB-QM ir QT techniniuose aprašymuose.

QT termopavara

Paveikslėlis
Nustatymo ribos tinka  

AB-QM Kodas
(°C)

45 … 60
DN 10-20 003Z0382

DN 25-32 003Z0383

35 … 50
DN 10-20 003Z0384

DN 25-32 003Z0385



4 VD.C6.V2.21 Produced by Danfoss A/S © 05/2012

Techninis aprašymas Vienvamzdės sistemos sprendimo paketas

AB-QTE

AB-QTE – geriausias elektroninis automatinio balansavimo 
ir grąžinamos temperatūros valdymo sprendimas, skirtas 
vienvamzdėms šildymo sistemoms. AB-QTE sudaro:

• CCR3 reguliatorius
• AB-QM automatinis balansavimo ventilis
• TWA-Z pavara
• ESMC paviršiaus temperatūros jutiklis

Vienas CCR3 reguliatorius sujungia iki 32 stovų į sumaniąją, 
elektroninę moduliacinio valdymo sistemą, skirtą grąžinamai 
temperatūrai valdyti vienvamzdėse sistemose. Pastatuose, 
kuriuose yra daugiau stovų, sistemą galima paprastai išplėsti 
naudojant papildomus CCR3 modulius. Kiekviename stove 
sumontuotas AB-QM, TWA-Z pavara ir ESMC paviršiaus 
temperatūros jutiklis. Vienas papildomas ESMC jutiklis 
reikalingas srauto vandens temperatūrai matuoti.
Funkcijų sąrašą sudaro visos su AB-QM susijusios ir toliau 
nurodytos papildomos funkcijos:
– Dinaminis grąžinamo vandens temperatūros 

valdymas, pagrįstas srauto vandens temperatūra: jis 
veikia per visą šildymo sezoną, netgi esant aukštoms 
išorės temperatūroms.

– AB-QTE neleidžia kilti grąžinamai temperatūrai, esant 
dalinėms apkrovoms.

– AB-QTE pakeičia vienvamzdę šildymo sistemą į 
kintamojo srauto sistemą bet kokiomis sąlygomis.

– AB-QTE valdo srautą pagal faktinę apkrovą, panašiai 
kaip dvivamzdėje sistemoje.

– Grąžinamos temperatūros stebėjimas ir nustatymas iš 
naujo kiekviename stove atskirai.

Privalumai – Nepriekaištingas hidrobalansavimas bet kokiomis 
sąlygomis: patikima šildymo sistema, užtikrinanti 
tolygų šilumos pasiskirstymą ir padedanti išvengti 
skundų dėl per silpno šildymo.

– Kiekvienas stovas / kontūras tampa nepriklausoma 
šildymo sistemos dalimi.

– Mažesni šilumos nuostoliai vamzdžiuose dėl žemos 
grąžinamos temperatūros.

S0

24 VAC
CCR3 - CONTROLLER

4 pav.

Užsakymas Tipas Paskirtis Įtampa  Pavaros tipas / skaičius  Kodas

CCR3 reguliatorius Grąžinamos temperatūros reguliavimas 
ir temperatūros registravimas 

24 V 
kintamoji 

srovė 
NO/16 003Z0389

AB-QM versija su sriegiu (žr. 2 psl.)

Priedas

Tipas Paskirtis Įtampa Komentarai Techninis 
aprašymas Kodas 

TWA-Z (NO) Termopavaros 24 V kintamoji 
srovė 1,2 m kabelis VD.JC.J3.02 082F1220

ESMC (PT 1000) Paviršiaus jutiklis - 2 metrų kabelis VD.74.I7.02 087N0011

Rinkinys: TWA-Z (NO) su ESMC (PT 1000)
Termopavaros su 
paviršiaus jutikliu 

24 V kintamoji 
srovė

003Z0388

Išsamios informacijos apie AB-QM, TWA-Z, ESMC ir CCR3 reguliatorius su priedais ieškokite atitinkamų produktų techniniuose aprašymuose.

– Mažesnis kambarių perteklinis šildymas dėl gerokai 
tobulesnio vidaus temperatūros valdymo.

– Didžiausias energijos efektyvumas: AB-QTE taupo 
energiją per visą šildymo sezoną. 

– Kiekvieno stovo atskiras elektroninis centrinis 
stebėjimas, priežiūra ir nustatymas iš naujo.

Sužinokite daugiau www.sildymas.danfoss.lt 


