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Priežiūros rinkiniai – suderinimas su senuoju 
AB-QM
Tipas Kodas
AB-QM adapteris TWA-Z, DN 10-32 003Z0239

Techninis aprašymas

Terminės pavaros
TWA-Z 

Aprašymas 

Tipas Elektros 
maitinimas

Laido 
ilgis Kodas

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

Danfoss terminės pavaros TWA-Z naudojamos 
su Danfoss VZL arba automatinio balansavimo 
ventiliais AB-QM. Reguliavimas su terminėmis 
pavaromis gali būti dviejų padėčių (“atidaryta” 
arba “uždaryta”).

Šiomis pavaromis galima efektyviai reguliuoti 
termofikacinio ir (arba) aušinančio vandens 
temperatūrą ventiliatoriniuose konvektoriuose, 
pašildymo arba vėsinimo jrenginiuose.

Pagrindiniai duomenys:
• Elektros maitinimas: 24 ir 230 V AC/DC
• Padėties indikatorius
• Gali būti dviejų variantų: normaliai uždara 

(NC) arba normaliai atvira (NO)
• Maks. terpės temperatūra – 120 °C
• Laidas pridėtas

Užsakymas

Techniniai duomenys Elektros maitinimas V 24 (Klasė II (SELV); 230 (per 3A saugiklj)

Vartojamoji galia VA 2

Dažnis Hz 50/60

Valdymo įėjimas On/off

Uždarymo jėga N 90

Maksimali eiga mm 2,8

Visos eigos trukmė min maždaug 3

Maks. terpės temperatūra

°C

120

Aplinkos temperatūra 2 … 60

Sandėliavimo ir transportavimo temperatūra -40 … +70

Apsaugos klasė II

Apsaugos kodas IP 41

Kabelio ilgis m 1,2, 5 or 10 m

Svoris kg 0,15
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Ventilio stiebas 
viršutinėje padėtyje

Ventilio stiebas 
apatinėje padėtyje

NC version

NO

Mėlynas/Rudas

NC

Mėlynas/Rudas

Techninis aprašymas Terminės pavaros TWA-Z

Veikimas TWA-Z pavara veikia šiluminio plėtimosi principu:
-  pavarai kaistant pavaros stiebas pasislenka į 

priekį ir
-  jei pavara nekaista, pavaros stiebas grįžta 

atgal.

Galimos dvi pavarų versijos:
-  TWA-Z NO (normaliai atidaryta) versija: kai 

pavaroje nėra įtampos
-  TWA-Z NC (normaliai uždaryta) versija: kai 

pavaroje nėra įtampos
Abiejų versijų pavaros veikia esant 24 V (SELV) 
arba 230 V.

TWA-Z NC pavaroje yra vidinė spyruoklė. Ji 
integruota gamykloje naudojant fiksavimo žiedą 
(1 pav.), kuris iki mechanizmo eksploatavimo 
pradžios laiko spyruoklę suspaustą. Fiksavimo 
žiedas leidžia uždėti terminę pavarą ant ventilio. 
Uždėjus terminę pavarą ant ventilio, fiksavimo 
žiedas nuimamas.

Pastaba:
Jei išmontavę pavarą nuėmėte fiksavimo žiedą, jį 
galima uždėti atgal ant pavaros ją pakaitinus.

Pavara montuojama su padėties indikatoriumi, 
kuris rodo pavaros stiebo padėtį (2 pav.).

AB-QM ventilis uždarytas, kai stiebas nuleistas. 
Nesant pavaros galios, ventilį atidaro vidinė 
spyruoklė.

TWA-Z ir AB-QM deriniai:
TWA-Z NO ir AB-QM:
- netiekiant energijos, ventilis atidarytas (3 pav.)
- tiekiant energiją, ventilis uždarytas

TWA-Z NC ir AB-QM:
- netiekiant energijos, ventilis uždarytas (4 pav.)
- tiekiant energiją, ventilis atidarytas.

2 pav.

1 pav. NC variantas

3 pav. TWA-Z NO + AB-QM

4 pav.  TWA-Z NC 6 + AB-QM

Sunaikinimas Prieš sunaikinant terminę pavarą, ją reikia išardyti 
ir elementus surūšiuoti pagal medžiagų grupes.
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Techninis aprašymas Terminės pavaros TWA-Z

Mechaninis
Ventilį su pavara galima montuoti horizontalioje 
padėtyje arba nukreiptą į viršų.

Montavimas

Matmenys
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Techninis aprašymas Terminės pavaros TWA-Z

Terminės pavaros
ir ventilio deriniai

TWA-Z (ankstesnis) ir AB-QM (2011 m. karta)

TWA-Z (2011 m. karta) ir AB-QM (ankstesnis)

TWA-Z (2011 m. karta) ir AB-QM (2011 m. karta)

Parinktys

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


