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Seturi de service - în combinaţie cu vechiul 
AB-QM
Tip Nr. cod
Adaptor TWA-Z pentru AB-QM, DN 10-32 003Z0239

Fişă tehnică

Servomotoare termice
TWA-Z 

Aplicaţie 

Tip Alimentare Lungime 
cablu Nr. cod

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

Servomotorul termic TWA-Z de la Danfoss este 
folosit cu vane Danfoss de tip VZL sau cu vane 
combinate cu echilibrare automată de tip AB-QM. 
Servomotorul poate fi comandat cu ajutorul unui 
dispozitiv pornit/oprit.

Acestea furnizează o soluţie eficientă pentru 
controlul apei calde şi /sau refrigerate la ventilo-
convectoare şi la dispozitivele mici de reîncălzire 
şi răcire din sistemele de control al temperaturii.

Caracteristici principale:
• Sursă de alimentare de 24 V c.c. sau 230 V c.a.
• Indicator vizual al poziţiei
• Versiuni: normal închis (NC) şi normal deschis 

(NO).
• Temperatură medie: max 120 °C
• Cablu inclus

Comandarea

Date tehnice Sursă de alimentare V 24 (Clasa II (SELV); 230 (pre-siguranţă de 3 A)

Putere consumată VA 2

Frecvenţă Hz 50/60

Intrare comandă On/off

Forţă închidere N 90

Cursă maximă mm 2,8

Timp cursă totală min aprox. 3

Temperatură medie max.

°C

120

Temperatură ambiantă 2 … 60

Temperatură de depozitare şi transport -40 … +70

Clasă de izolaţie II

Grad de protecţie IP 41

Lungime cablu m 1,2, 5 sau 10 m

Greutate kg 0,15
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Tija vanei sus Tija vanei jos

Vers. NC 

NO

Albastru/Maro

NC

Albastru/Maro

Fişă tehnică Servomotoare termice TWA-Z

Utilizare Servomotorul TWA-Z funcţionează pe principiul 
dilatării termice:
-  deplasează tija servomotorului într-o direcţie, 

dacă servomotorul se încălzeşte şi
-  deplasează tija servomotorului în cealaltă 

direcţie, dacă servomotorul nu se încălzeşte

Sunt disponibile două versiuni de servomotoare:
-  Versiunea TWA-Z NO, în starea fără tensiune, 

tija servomotorului este retrasă
-  Versiunea TWA-Z NC, în starea fără tensiune, 

tija servomotorului este extrasă
Ambele versiuni sunt disponibile pentru 24 V (SELV) 
sau 230 V.

TWA-Z NC prezintă un arc intern, fixat din fabrică 
cu un inel de siguranţă (fig.1), care menţine arcul 
retractat în starea sa standard. Utilizarea inelelor 
de siguranţă permite montarea servomotorului 
pe vană. După montarea servomotorului, inelul 
de siguranţă  trebuie scos.

Notă:
În cazul în care servomotorul a fost demontat 
şi inelul de siguranţă a fost scos, acesta poate 
fi montat din nou pe servomotor, după ce 
servomotorul se încălzeşte.

Servomotorul este echipat cu un indicator de 
poziţie care indică poziţia tijei servomotorului 
(fig.2).

Vana AB-QM este închisă cu tija în poziţia inferioară.
În absenţa forţei servomotorului, arcul intern 
deschide vana.

Combinaţii TWA-Z & AB-QM:
TWA-Z NO + AB-QM:
- în starea fără tensiune vana este deschisă (fig.3)
- în starea sub tensiune vana este închisă

TWA-Z NC + AB-QM:
- în starea fără tensiune vana este închisă (fig.4)
- în starea sub tensiune vana este deschisă.

Fig. 2

Fig. 1 Versiunea normal închis (NC)

Fig. 3 TWA-Z NO + AB-QM

Fig. 4  TWA-Z NC + AB-QM

Scoaterea din uz Servomotorul trebuie demontat şi componentele 
acestuia sortate în diverse grupe de materiale, 
înainte de scoaterea din uz.
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Fişă tehnică Servomotoare termice TWA-Z

Mecanică
Instalarea vanei cu servomotor este permisă în 
poziţie orizontală sau verticală orientată în sus.

Montarea

Dimensiuni
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Fişă tehnică Servomotoare termice TWA-Z

Combinaţii
servomotor-vană

TWA-Z (vechi) şi AB-QM (Gen. 2011)

TWA-Z (Gen. 2011) şi AB-QM (vechi)

TWA-Z (Gen. 2011) şi AB-QM (Gen. 2011)

Opţiuni

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


