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Технически данни

Термична задвижка
TWA-Z 

Описание Термичната задвижка TWA-Z на Danfoss се 
използва с автоматично балансираните 
комбинирани вентили на Danfoss тип AB-QM. 
Задвижката може да се управлява от on/off 
регуалтор, широчинно импулсна модулация 
(PWM) или прекъсвач. 

Те осигуряват ефективно решение за упра-
вление на вода за отопление и/или охлаждане 
при вентилаторни конвектори и малките 
подгреватели и охладители в системите за 
управление на температурата.

Основни данни:
• Захранване 24 V AC/DC или 230 V AC
• Индикатор за положението
• Нормално отворен (NO) или нормално 

затворен (NC) вариант
• Макс. температура на флуида 120 °C
• Снабдени са с кабел

Сервизни комплекти - комбинация със 
стари AB-QM

Тип Кодов №

TWA-Z адаптер за AB-QM, DN 10-32 003Z0239

Тип Захранване Дължина 
на кабела Кодов №

TWA-Z NO
24 V AC

1,2 m

082F1260

TWA-Z NC 082F1262

TWA-Z NO
230 V AC

082F1264

TWA-Z NC 082F1266

TWA-Z NC 24 V AC
5 m

082F1268

TWA-Z NC 230 V AC 082F1272

TWA-Z NC 24 V AC
10 m

082F1270

TWA-Z NC 230 V AC 082F1274

Информация за поръчка

Технически данни Захранване V 24 AC/DC или 230 AC

Консумирана мощност VA 2

Честота Hz 50/60

Управляващ сигнал On/Off и PWM

Сила на затваряне N 90

Мин. ход mm 2,8

Време за пълен ход min 3

Макс. температура на топлоносителя

°C

120

Температура на околната среда 2 … 60

Температура на съхранение и транспорт -40 … +70

Клас на защита II

Клас на корпуса IP 41

Дължина на кабела m 1,2, 5 или 10 m

Тегло kg 0,15



2 VD.JC.J5.44   © Danfoss 01/2013 DH-SMT/SI

Стебло на 
задвижката горе

Стебло на 
задвижката долу

Вариант NC

NO

Син/кафяв

NC

Син/кафяв

Технически данни Термични задвижки TWA-Z

Принцип на действие Задвижката TWA-Z работи на принципа на 
топлинното разширение:
-  премества стеблото на задвижката в една 

посока при нагряване на задвижката
-  премества стеблото на задвижката в друга 

посока при липса на нагряване на задвижката

Предлагат се два варианта на задвижката:
-  Вариант TWA-Z NO; в състояние без захран-

ване стеблото на задвижката е прибрано
-  Вариант TWA-Z NO; в състояние без захран-

ване стеблото на задвижката е в извадено 
положение

И двата варианта се предлагат с 24 V (SELV) 
или 230 V.

Вариантът TWA-Z NC е с вътрешна пружина, 
която е фабрично фиксирана с стопиращ 
пръстен (фиг. 1) за задържане на пружината 
в прибрано състояние, преди да е монтирана. 
Стопиращият пръстен позволява задвижката 
да се монтира към вентил. След монтажа 
пръстенът трябва да се отстрани.

Забележка:
В случай че задвижката е демонтирана и 
стопиращият пръстен е свален, той може да 
върне на задвижката, след като тя се нагрее.

Задвижката е снабдена с индикатор за 
положението, който показва положението на 
стеблото на задвижката (фиг. 2).

Вентилът AB-QM е затворен при положение 
със стебло в долно положение. При липса на 
натиск от задвижката вътрешната пружина на 
вентила го отваря.

Комбинация TWA-Z и AB-QM:
TWA-Z NO и AB-QM:
- в състояние без захранване вентилът 

е отворен (фиг. 3)
- в състояние на захранване вентилът 

е затворен

TWA-Z NС и AB-QM:
- в състояние без захранване вентилът 

е затворен (фиг. 4)
- в състояние на захранване вентилът 

е отворен

Фиг. 2

Фиг. 1 Вариант NC

Фиг. 3 TWA-Z NO и AB-QM

Фиг. 4 TWA-Z NС и AB-QM

Рециклиране Задвижката трябва да се разглоби и 
компонентите й да се сортират според 
материала на изработка, преди да бъде 
предадена за вторични суровини.



3VD.JC.J5.44   © Danfoss 01/2013DH-SMT/SI

Технически данни Термични задвижки TWA-Z

Монтаж
Разрешено е монтиране на вентила със 
задвижката в хоризонтално положение или 
в посока нагоре.

Монтаж

Размери
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Технически данни Термични задвижки TWA-Z

Комбинация 
задвижка-вентил

TWA-Z (стар) & AB-QM (произв. 2011)

TWA-Z (произв. 2011) и AB-QM (стар)

TWA-Z (произв. 2011) и AB-QM (произв. 2011)

Опции

TWA-Z (Gen. 2011) & AB-QM (2nd gen.)

+ =

20 mm

+ =

TWA-Z (1st gen.) & AB-QM (2nd gen.) 

20 mm

TWA-Z (Gen. 2011) & AB-QM (1st gen.)

+ =

16 mm


