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Szervizcsomag - a régi AB-QM-mel kombinálva

Típus
Rendelési 

szám

TWA-Z adapter az AB-QM-hez, DN 10-32 003Z0239

Adatlap

Termikus hajtómű
TWA-Z 

Leírás 

Típus Tápfeszültség Kábelhossz Rendelési 
szám

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

A TWA-Z típusú Danfoss termikus hajtómű az 
AB-QM típusú Danfoss automatikus térfogatáram 
szabályzó szelepekkel együtt használatos. A sze-
lepmozgató vezérelhető egy be/ki szabályozóval 
vagy kapcsolóval. 

Ezek költséghatékony megoldást biztosítanak 
a fűtési ill. hűtési berendezések számára 
fan-coilokhoz illetve egyéb hőforrásokhoz 
hőmérséklet szabályzásra.

Fő adatok:
• 24 V AC/DC vagy 230 V AC táplálás
• Helyzetjelző
• Alaphelyzetben nyitott (NO) vagy 

alaphelyzetben zárt (NC) változat
• Max. közeghőmérséklet 120 °C
• A kábel alaptartozék

Rendelés

Műszaki adatok Tápfeszültség V 24 AC/DC vagy 230 AC

Teljesítményfelvétel VA 2

Frekvencia Hz 50/60

Vezérlő bemenet Be/ki

Záróerő N 90

Min. löket mm 2,8

Teljes löketidő min 3

Max. közeghőmérséklet

°C

120

Környezeti hőmérséklet 2 … 60

Tárolási, szállítási hőm. -40 … +70

Védettségi osztály II

Védettségi fokozat IP 41

Kábelhossz m 1,2, 5 vagy 10 m

Súly kg 0,15
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Szelepszár fel Szelepszár le

NC változat

NO

Kék/Barna

NC

Kék/Barna

Adatlap TWA-Z Termikus hajtómű

Használat A TWA-Z szelepmozgató a hőtágulás elvén 
működik:
-  egyik irányban mozgatja a szelepszárat, 

amikor a szelepmozgató melegszik, és
-  egy másik irányban mozgatja a szelepszárat, 

amikor a szelepmozgató nem melegszik

A szelepmozgatók két változatban állnak 
rendelkezésre:
-  TWA-Z NO változat, feszültségmentes 

állapotban a szelepszár vissza van húzva
-  TWA-Z NC változat, feszültségmentes 

állapotban a szelepszár ki van emelkedve
Mindkét változat kapható 24V-os (SELV) vagy 
230V-os táplálással.

A TWA-NC egy belső rugót tartalmaz, amelyet 
egy gyártáskor rögzített, hasított,. rugalmas gyűrű 
(1. ábra) rögzít, hogy a rugó használat előtt (alap-
helyzetben) összenyomott állapotban legyen,. 
A hasított, rugalmas gyűrű lehetővé teszi a szelep-
mozgató felszerelését a szelepre. Felszerelés után, 
a hasított gyűrűt el kell távolítani.

Megjegyzés:
Ha a szelepmozgatót leszerelték és a hasított gyűrűt 
eltávolították, akkor a hasított gyűrűt vissza lehet 
helyezni a szelepmozgatóba, a szelepmozgató 
felfűtése után.

A szelepmozgató fel van szerelve egy 
helyzetjelzővel, amely a szelepszár helyzetét 
mutatja (2. ábra).

Az AB-QM szelep zárt, amikor a szelepszár alsó 
helyzetben van. A szelepmozgató ereje nélkül 
a szelep belső rugója nyitja a szelepet.

A TWA-Z & AB-QM kombináció:
TWA-Z NO & AB-QM:
- feszültségmentes állapotban a szelep nyitva 

(3. ábra)
- feszültség alá helyezve a szelep zárva (3. ábra)

TWA-Z NC & AB-QM:
- feszültségmentes állapotban a szelep zárva 

(4. ábra)
- feszültség alá helyezve a szelep nyitva.

2. ábra

1. ábra NC változat

3. ábra TWA-Z NO & AB-QM

4. ábra  TWA-Z NC & AB-QM

Megsemmisítés Ha a szelepmozgatót meg akarja semmisíteni, 
szedje szét, majd az alkatrészek anyag szerinti 
csoportosítása után helyezze el azokat a szabályok 
szerint a hulladékban.
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Adatlap TWA-Z Termikus hajtómű

Mechanikai
A szelep a szelepmozgatóval együtt csak 
vízszintes vagy felfelé irányú helyzetben 
építhető be.

Szerelés

Méretek
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Adatlap TWA-Z Termikus hajtómű

Szelepmozgató - szelep 
kombináció

TWA-Z (régi) & AB-QM (2011. évi gen.)

TWA-Z (2011. évi gen.) & AB-QM (régi)

TWA-Z (2011. évi gen.) & AB-QM (2011. évi gen.)

Opciók

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


