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Adatlap

Egycsöves megoldás portfólió

Leírás

Az egycsöves megoldás portfólió a Danfoss termékek 
olyan teljes készlete, amely biztosítja az egycsöves 
fűtési alkalmazások hatékony és megbízható 
működését. 3 megoldás lehetséges:
- AB-QM automatikus beszabályozás
- QT automatikus beszabályozás segédenergia 

nélküli termosztáttal
- AB-QTE automatikus beszabályozás elektronikus 

vezérléssel.

Alkalmazási területek Az egycsöves rendszerekben a felszálló ágban mindig 
van áramlás. A fűtőtestre felszerelt TRV a 
szobahőmérsékletet a fűtőtesten átáramló térfogatáram 
szabályozásával szabályozza. A fűtőtesten átáramló 
térfogatáram csökkentésével azonban az átfolyó víz 
mennyisége nem csökken, hanem egy elkerülő ágon 
folyik keresztül, így a felszálló ágban a teljes térfogatáram 
állandó marad. Ennek következtében részleges 
terhelések esetén a csővezetékben lévő víz 
hőmérséklete emelkedik. A felszálló ág, együtt az 
elkerülő ággal továbbra is fűti a szobát. Ez a szoba 
túlfűtéséhez vezethet. Az épület felújítása után  
a fűtési rendszer túlméretezetté válik, mivel az épület 
hőveszteségei mérséklődnek. Ennek eredményeként  
a túlfűtés kérdése még fontosabbá válik.

A felszálló ágba épített AB-QM robusztus megoldást 
jelent, amely megbízható egyensúlyt kínál az egycsöves 
fűtési rendszer számára bármilyen rendszerállapot 
esetén. Ennek eredményeként, minden egyes felszálló 
ág csak a tervezett térfogatáramot kapja – és annál 
sosem többet. Minden egyes felszálló ág a berendezés 
egy független részévé válik.

Ezen túlmenően, a QT és az AB-QTE egy egycsöves 
fűtési rendszert egy energiahatékony, változó 
térfogatáramú rendszerré alakít át.

A QT és az AB-QTE térfogatáram szabályozást lát el  
a visszatérő ág vizének hőmérsékletén keresztül a 
felszálló ágakban. Ezáltal a felszálló ágban a vízáram 
dinamikus szabályozás alá kerül, hogy megfeleljen  
a felszálló ágban a tényleges terhelésnek. Ez jobb 
szobahőmérséklet szabályozást eredményez, és 
jelentősen csökkenti az épület túlfűtését. Tehát az 
egycsöves rendszerek energiahatékony, változó 
térfogatáramú rendszerekké válnak, a kétcsöves 
rendszerekhez hasonlóan.

Ezeken túlmenően, az AB-QTE elektronikusan szabályozza 
a visszatérő víz hőmérsékletét a betáplált víz időjárási 
hatásokkal kompenzált hőmérsékletének megfelelően, 
valamint olyan szervizelési funkciókat is ellát, amelyek 
nagyban elősegítik az egycsöves fűtési rendszer 
figyelemmel kísérését és szervizelését egy épületben.

Jellemző alkalmazási területek:
- egycsöves függőleges felszálló ágon alapuló 

fűtőrendszer 
- egycsöves, vízszintes hurkon alapuló fűtőrendszer
- kétcsöves, függőleges felszálló ágon alapuló 

fűtőrendszer TRV-k nélkül, mint például a 
lépcsőházi vagy fürdőszobai felszálló ágak 



2 VD.C6.V2.47   © Danfoss 03/2013 DEN-SMT/SI

Adatlap Egycsöves megoldás portfólió

AB-QM Termékadatok:
•	 Az	AB-QM	DN	10-32	méretei
•	 Rendelkezésre	álló,	beállítható	tartomány:	30-3200	l/h
•	 PN	16,	max	120	°C

Az AB-QM egy automatikus beszabályozó szelep, 
amelynek főbb jellemzői a következők:
- A pontos és nyomásfüggetlen térfogatáram-korlátozás 

minden körülmények között megakadályozza a 
túláramot

- A kívánt térfogatáram beállítása:  
a felszálló ág térfogatáramának beállítása egy 
beállítógyűrű egyszerű elfordításával történik; nincs 
szükség kiegészítő számításokra vagy mérésre

- a térfogatáram beállítás teljes rugalmasságát kínálja: 
az AB-QM szelepekkel nagyon pontosan beállítható 
a tervezett vízmennyiség, még akkor is, ha a rendszer 
már felállt és működik, azaz, nincs szükség a rendszer 
leeresztésére, vagy áramlási táblázatokra illetve 
számításokra; az egyszerű beállítási lehetőség 
későbbi tervezett térfogatáram módosítást is 
lehetővé tesz, jelentős költségek nélkül

- az üzembe helyezési költségek minimálisak, az 
automatikus térfogatáram-korlátozó funkció miatt

- Az automatikus működés következtében már a 
hálózat egy részének üzembevételénél is tökéletes 
a	hidraulikai	kiegyensúlyozás.	Például,	amikor	az	
épület néhány szintjét már üzembe helyezték,  
míg más szinteken még folyik a szerelés.

Előnyök •	 Tökéletes	hidraulikus	egyensúly	bármilyen	
körülmények esetén

•	 Felszálló	ág/hurok	függetlenség:	minden	egyes	
felszálló ág/hurok a fűtési rendszer független 
tagjává válik

•	 Megbízható	fűtési	rendszer,	amelynek	eredménye	
az egyenletes hőeloszlás és az alulfűtöttség miatti 
reklamációk kiküszöbölése.

1. ábra AB-QM a függőleges felszálló ágban

Rendelés AB-QM menetes változat

  Kép DN
Qmax. Külső menet Rendelési 

szám AB-QM
Külső menet Rendelési 

szám(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

Az AB-QM-ről és tartozékairól bővebben tájékozódhat az AB-QM adatlapján.
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QT: 
egycsöves változó térfogatáram

Térfogatáram a 
felszálló ágban [l/h]

Terhelés [W]

Idő
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QT A QT megoldás az automatikus beszabályozásra és 
a segédenergia nélküli visszatérő hőmérséklet 
szabályozására az egycsöves fűtési rendszerekben. 
A QT összetevői 
•	 AB-QM	automatikus	beszabályozó	szelep
•	 QT	segédenergia	nélküli	termosztát

Jellemzőinek listája tartalmazza az AB-QM-hez 
tartozó összes jellemzőt, valamint a QT-hez tartozó 
továbbiakat:
- visszatérő víz hőmérséklet szabályozás
- A QT megakadályozza a visszatérő hőmérséklet 

megemelkedését részleges terhelések esetén
- A QT egy egycsöves fűtési rendszert változó 

térfogatáramú rendszerré alakít át
- A QT a tényleges terhelésnek megfelelően 

szabályozza a térfogatáramot, a kétcsöves 
rendszerhez hasonlóan.

Előnyök - Tökéletes hidraulikus egyensúly bármilyen 
körülmények esetén: Megbízható fűtési rendszert 
jelent, amelynek eredménye az egyenletes 
hőeloszlás és az alulfűtöttség miatti reklamációk 
kiküszöbölése:

- minden egyes felszálló ág/hurok a fűtési 
rendszer független tagjává válik

- csökkenti a csövekben az alacsony visszatérő 
hőmérséklet miatt keletkező hőveszteségeket

- a szobák túlfűtése kisebb mértékű a jelentősen 
jobb szobahőmérséklet szabályozás miatt

- a QT ott takarít meg energiát, ahol az a 
leginkább számít, mivel akkor a leghatékonyabb, 
amikor a külső hőmérséklet alacsony és az 
energiafogyasztás nagy.

2. ábra

3. ábra

Rendelés

AB-QM szelepek (lásd a 2. oldalt)
Az AB-QM-ről, a QT-ről és tartozékairól bővebben tájékozódhat rendre az AB-QM és a QT adatlapjai alapján.

QT hőfokszabályozó

Kép
Beállítható 
tartomány illeszkedik az 

AB-QM-hez
Rendelési 

szám
(°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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AB-QTE

Az AB-QTE a termékcsalád csúcsmodellje elektronikus 
megoldás az automatikus beszabályozásra és az elektronikus 
visszatérő hőmérséklet szabályozására egycsöves fűtési 
rendszerekben. Az AB-QTE összetevői:
•	 CCR3	szabályozó
•	 AB-QM	automatikus	beszabályozó	szelep
•	 TWA-Z	szabályozó
•	 ESMC	felületi	hőmérséklet	érzékelő

Egy	CCR3	szabályozóhoz	akár	32	felszálló	ág	is	
csatlakoztatható, egy intelligens, elektronikusan szabályozott, 
arányos szabályozású rendszerben, amelynek célja a 
visszatérő hőmérséklet szabályozása egycsöves rendszerben. 
Az ennél több felszálló ággal rendelkező épületekben a 
rendszer	egyszerűen	bővíthető,	további	CCR3	modulok	
hozzáadásával. Mindegyik felszálló ág fel van szerelve 
AB-QM-mel,	TWA-Z	szabályozóval	és	ESMC	felületi	
hőmérséklet	érzékelővel.	Szükség	van	egy	további	ESMC	
érzékelőre, hogy bemenőjelet szolgáltasson a betáplált 
víz hőmérsékletéről.
Jellemzőinek listája tartalmazza az AB-QM-hez tartozó 
összes jellemzőt, valamint a továbbiakat:
- Dinamikus visszatérő hőmérséklet szabályozás a betáplált 

víz hőmérséklete alapján: a teljes fűtési szezonban 
üzemel, még magas külső hőmérsékletek esetén is

- Az AB-QTE megakadályozza a visszatérő hőmérséklet 
megemelkedését részleges terhelések esetén

- Az AB-QTE egy egycsöves fűtési rendszert változó 
térfogatáramú rendszerré alakít át, minden 
körülményei között

- Az AB- QTE a tényleges terhelésnek megfelelően 
szabályozza a térfogatáramot, a kétcsöves rendszerhez 
hasonlóan.

- Visszatérő hőmérséklet figyelés és alaphelyzetbe állás 
minden egyes különálló felszálló ág esetében.

Előnyök - Tökéletes hidraulikus egyensúly bármilyen 
körülmények esetén: Megbízható fűtési rendszer, 
amelynek eredménye az egyenletes hőeloszlás és az 
alulfűtöttség miatti reklamációk kiküszöbölése:

- minden egyes felszálló ág/hurok a fűtési rendszer 
független tagjává válik

- csökkenti a csövekben az alacsony visszatérő 
hőmérséklet miatt keletkező hőveszteségeket

S0

24 VAC
CCR3 - CONTROLLER

4. ábra

Rendelés Típus Rendeltetés Feszültség  Szabályozó típusa/száma  Rendelési 
szám

CCR3	szabályozó	
Visszatérő hőmérséklet szabályozó & 

hőmérséklet regisztrálás 
24	VAC	 NO/16	 003Z0389

AB-QM menetes változat (lásd a 2. oldalt)
Tartozék

Típus Rendeltetés Feszültség Megjegyzések Adatlap Rendelési 
szám 

TWA-Z	(NO)	 Termomotorok 24	VAC 1,2 m kábel VD.JC.J3.02 082F1220

ESMC	(PT	1000)	 Felületi	érzékelő	 - 2 méteres kábel VD.74.I7.02 087N0011

Készlet:	TWA-Z	(NO)	és	ESMC	(PT	1000)
Termomotorok 

felületi érzékelővel 
24	VAC 003Z0388

Az AB-QM-ről, a TWA-Z-ről, az ESMC-ről valamint a CCR3-ról és tartozékairól bővebben tájékozódhat rendre a termék adatlapok alapján.

- a szobák túlfűtése kisebb mértékű a jelentősen jobb 
szobahőmérséklet szabályozás miatt

- A legjobb energiahatékonyság: Az AB-QTE a teljes 
fűtési időszakban energiát takarít meg 

- Elektronikus & központi figyelés, szervizelés és 
alaphelyzetbe állítás minden egyes különálló felszálló 
ágnál

Bővebb tájékoztatást a www.danfoss.com/onepipesolutions honlapon talál 


