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Tehniline andmeleht

Ühetorusüsteemi lahenduse tootevalik

Kirjeldus

Ühetorusüsteemi lahenduse tootevalik kujutab 
endast Danfossi toodete komplekti, mis tagab 
ühetorusüsteemide efektiivse ja usaldusväärse 
talitluse. Danfoss pakub kolme lahendusvõimalust:
- AB-QM automaatne tasakaalustus;
- QT automaatne tasakaalustus omajõulise 

termostaadiga
- AB-QTE automaatne tasakaalustus elektroonilise 

regulaatoriga.

Kasutamine Ühetorusüsteemide korral on soojuskandja vooluhulk 
püstikus katkematu. Ruumi temperatuuri reguleeritakse 
radiaatoritermostaatidega, mis reguleerivad 
radiaatorit läbiva soojuskandja vooluhulka. Kuid 
vähendades vooluhulka läbi radiaatori, soojuskandja 
hulk ei vähene, vaid see suunatakse möödaviiktorusse 
ja kogu vooluhulk püstikus jääb samaks. Selle 
tulemusena tõuseb osalisel koormusel vee 
temperatuur torus. Ruumi kütmine jätkub 
möödaviik- ja püstikutoru kaudu. See võib viia 
ruumi ülekütmiseni. Pärast hoone renoveerimist 
osutub küttesüsteem üledimensioneerituks, kuna 
hoone soojakaod vähenevad. See efekt soodustab 
samuti ülekütmise võimalust.

Püstikule paigaldatud AB-QM pakub lihtsa lahenduse, 
mis võimaldab ühetorusüsteemi usaldusväärset 
tasakaalustust kõikidel tingimustel. Selle tulemusena 
pääseb igasse püstikusse arvutuslik vooluhulk, mida 
kunagi ei ületata. Iga püstik muutub paigaldise 
sõltumatuks osaks.

Lisaks eelnevale muudavad lahendused QT ja 
AB-QTE ühetorusüsteemi energiasäästlikuks 
muutuva vooluhulgaga süsteemiks.

QT ja AB-QTE annavad võimaluse reguleerida 
vooluhulka püstikutes tagasivoolu temperatuuri 
alusel. Sellega reguleeritakse vooluhulka püstikus 
dünaamiliselt nii, et see vastab tegelikule koormusele. 
Selle tulemusena paraneb ruumitemperatuuri 
reguleerimise täpsus ja väheneb olulisel määral hoone 
ülekütmise võimalus. Seega saab ühetorusüsteemist 
teha energiasäästliku muutuva vooluhulgaga süsteemi 
samamoodi, nagu see toimib kahetorusüsteemide 
puhul.

Lisaks eelnevale võimaldab AB-QTE lahendus 
tagasivoolu temperatuuri elektroonilist 
reguleerimist vastavalt välisõhu temperatuurist 
sõltuvale pealevoolu temperatuurile. Samuti 
hooldusfunktsioonid, mis hõlbustavad suurel 
määral hoone ühetorusüsteemi jälgimist ja 
hooldamist.

Tüüpilised kasutusalad:
- vertikaalse püstikuga ühetoru küttesüsteem; 
- horisontaalse ahelaga ühetoru küttesüsteem;
- ilma termostaatventiilita (TRV) vertikaalse püstikuga 

kahetoru küttesüsteem (nt trepikodade või 
vannitubade püstikud). 
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AB-QM Toote andmed
• Suurused AB-QM DN 10-32
• Seadevahemik: 30–3 200 l/h
• PN 16, maks 120 °C

AB-QM on automaatne tasakaalustusventiil, millel on 
järgmised põhifunktsioonid:
- täpne ja rõhust sõltumatu vooluhulga piiramine hoiab ära 

süsteemi ületäitumise mis tahes tingimustel;
- "Seadista ja unusta"-seade vajaliku vooluhulga jaoks: 

püstiku vooluhulka saab hõlpsalt seadistada üksnes 
seaderõnga pööramisega, täiendavaid arvutusi ega 
mõõtmisi pole tarvis;

- vooluhulga seadistamise paindlikkus: AB-QM-i saab 
seadistada täpsele arvutuslikule väärtusele ka siis, kui 
süsteem on juba valmis ja töötab. Seega pole tarvidust 
süsteemi tühjendada ega kasutada vooluhulga graafikuid 
või arvutusi; hõlbus reguleeritavus võimaldab 
hilisemat arvutusliku vooluhulga väärtuse muutmist 
ilma suuremate kuludeta;

- tänu vooluhulga automaatsele piiramisele on 
käikulaskmiskulud minimaalsed;

- “Plug and Play” isegi, kui paigaldamine pole veel 
täielikult lõpetatud. Näiteks kui hoone mõnel korrusel 
elevad juba üürnikud, samal ajal kui osa majast on alles 
ehitusjärgus, on väljaüüritud korrused täielikult valmis 
kasutamiseks ja tasakaalustatud süsteemiga.

Eelised • Suurepäraselt tasakaalustatud küttesüsteem 
kõigi tingimuste korral.

• Püstiku/haru sõltumatus: iga püstik/haru 
muutub küttesüsteemi sõltumatuks osaks.

• Töökindel küttesüsteem, mis jaotab soojust 
ühtlaselt ega lase kurta alakütmise üle.

Joonis 1. AB-QM vertikaalsel püstikul

Tellimine AB-QM keermestatud versioon

  Joonis DN
Qmax Väliskeere

Tootekood AB-QM
Väliskeere

Tootekood
(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

Üksikasju AB-QM ja lisavarustuse kohta vt AB-QM tehnilisest andmelehest.
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QT QT on lahendus ühetoru küttesüsteemide 
automaatseks tasakaalustamiseks ja omajõuliseks 
tagasivoolu temperatuuri reguleerimiseks. QT 
koosneb järgmistest komponentidest: 
• AB-QM automaatne tasakaalustusventiil;
• QT omajõuline termostaat.

Funktsioonide hulgas on kõik ventiili AB-QM 
funktsioonid, millele lisanduvad veel:
- tagasivoolu temperatuuri reguleerimine;
- QT takistab tagasivoolu temperatuuri tõusu 

küttesüsteemi osalise koormuse korral;
- QT muudab ühetoru küttesüsteemi muutuva 

vooluhulgaga süsteemiks;
- QT reguleerib vooluhulka vastavalt tegelikule 

koormusele, sarnaselt nagu kahetorusüsteemis.

Eelised - Suurepäraselt tasakaalustatud küttesüsteem 
kõikidel tingimustel: see tähendab töökindlat 
küttesüsteemi, mis jaotab soojust ühtlaselt ja 
pole kurtmist alakütmise üle.

- Iga püstik/haru muutub küttesüsteemi 
sõltumatuks osaks.

- Vähenevad soojuskaod torudes, kuna 
tagasivoolu temperatuur on madalam.

- Väheneb ruumide ülekütmine sisetemperatuuri 
oluliselt paranenud reguleerimise tõttu.

- QT säästab energiat siis, kui see on kõige 
olulisem, kuna on kõige efektiivsem just 
madalate välistemperatuuride korral, kui 
energiatarve on suur.

Joonis 2

Joonis 3

Tellimine

AB-QM ventiilid (vt lk 2)
Üksikasju AB-QM ja QT lisavarustuse kohta vt AB-QM ja QT tehnilistest andmelehtedest.

QT termostaat

Joonis
Seadevahemik Sobib AB-

QM-iga Tootekood
(°C)

45 … 60
DN 10-20 003Z0382

DN 25-32 003Z0383

35 … 50
DN 10-20 003Z0384

DN 25-32 003Z0385
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S0

24 VAC
CCR3 - CONTROLLER
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AB-QTE

AB-QTE on uusim elektrooniline lahendus ühetoru 
küttesüsteemide automaatseks tasakaalustamiseks ja 
elektrooniliseks tagasivoolu temperatuuri reguleerimiseks. 
AB-QTE koosneb järgmistest komponentidest:

• Regulaator CCR3;
• AB-QM automaatne tasakaalustusventiil;
• TWA-Z mootor;
• ESMC pinnaandur.

Ühe regulaatoriga CCR3 saab ühendada kuni 32 püstikut 
intelligentsesse, elektrooniliselt juhitavasse süsteemi, mis 
võimaldab reguleerida ühetoru küttesüsteemide 
tagasivoolutemperatuuri. Suurema püstikute arvuga 
hoonetes saab süsteemi hõlpsalt laiendada täiendavate 
CCR3-moodulite lisamisega. Iga püstik on varustatud 
ventiiliga AB-QM, mootoriga TWA-Z ja pinnaanduriga 
ESMC. Pealevoolu temperatuuri mõõtmiseks läheb tarvis 
üht täiendavat andurit ESMC.
Funktsioonide hulgas on kõik ventiili AB-QM funktsioonid, 
millele lisanduvad veel:
- Dünaamiline tagasivoolu temperatuuri reguleerimine 

pealevoolu temperatuuri järgi: see toimib kogu 
kütteperioodi vältel, ka kõrge välistemperatuuri korral;

- AB-QTE takistab tagasivoolu temperatuuri tõusu 
küttesüsteemi osalise koormuse korral;

- AB-QTE muudab ühetoru küttesüsteemi muutuva 
vooluhulgaga süsteemiks kõikidel tingimustel;

- AB-QTE reguleerib vooluhulka vastavalt tegelikule 
koormusele, sarnaselt nagu kahetorusüsteemis;

- tagasivoolu temperatuuri jälgimine ja 
ümberseadistusvõimalus üksikute püstikute kaupa.

Eelised - Suurepäraselt tasakaalustatud küttesüsteem kõikidel 
tingimustel: see tähendab töökindlat küttesüsteemi, mis 
jaotab soojust ühtlaselt ja pole kurtmist alakütmise üle.

- Iga püstik/haru muutub küttesüsteemi sõltumatuks osaks.
- Vähenevad soojuskaod torudes, kuna tagasivoolu 

temperatuur on madalam.

Joonis 4

Tellimine Tüüp Kirjeldus Pinge  Mootori tüüp/arv  Tootekood

Regulaator CCR3 Tagasivoolu temperatuuri regulaator 
ja temperatuuri registreerseade 

24 V 
(vahelduvvool) NO/16 003Z0389

AB-QM keermestatud versioon (vt lk 2)

Lisavarustus

Tüüp Kirjeldus Pinge Märkused Tehniline 
andmeleht Tootekood 

TWA-Z (NO) Termomootorid 24 V 
(vahelduvvool) 1,2 m kaabel VD.74.I7.26 082F1220

ESMC (PT 1000) Pinnaandur - 2 m kaabel VD.74.I7.26 087N0011

Komplekt: TWA-Z (NO) koos 
ESMC (PT 1000)

Termomootorid koos 
pinnaanduriga 

24 V 
(vahelduvvool)

003Z0388

Üksikasjalikumat teavet AB-QM, TWA-Z, ESMC ja regulaatorii CCR3 kohta koos lisavarustusega saab vastavatest andmelehtedest.

- Väheneb ruumide ülekütmine sisetemperatuuri 
oluliselt paranenud reguleerimise tõttu.

- Parim energiasäästlikkus: AB-QTE säästab energiat 
kogu kütteperioodi vältel. 

- Elektrooniline ja tsentraalne jälgimine, hooldus ja 
ümberseadistamine üksikute püstikute kaupa.

Lisateavet on ka veebisaidil www.danfoss.com/onepipesolutions 


