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Fişă tehnică

Regulatoare de presiune diferenţială tip
ASV

 ASV-P ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-BD ASV-I ASV-M
 DN 15-40 DN 15-40 DN 50 DN 65-100 DN 15-50 DN 15-50 DN 15-50

Descriere / Aplicaţii Regulatoarele de presiune diferenţială de tip ASV sunt 
utilizate pentru asigurarea echilibrului hidraulic în sistemele 
de încălzire şi răcire. Echilibrarea dinamică înseamnă: 
echilibrare continuă a instalaţiei de distribuţie a agentului 
termic pentru valori ale debitului cuprinse între 0 şi 100%, 
prin controlul presiunii în sistemele cu debit variabil. 
Pentru încărcări parţiale, când valoarea debitul este 
micşorată cu ajutorul robinetului de reglaj, se asigură,  
de asemenea, limitarea presiunii, ceea ce contribuie la 
echilibrarea dinamică a sistemului. Prin utilizarea 
regulatoarelor ASV se pot evita complicaţiile şi pierderile 
de timp aferente punerii în funcţiune. Echilibrarea 
dinamică a unui sistem, indiferent de valoarea debitului, 
contribuie la economisirea de energie şi optimizează 
confortul în încăperi şi controlul climatizării. 

Limitarea debitului
Limitarea valorii debitului are loc prin utilizarea combinată 
a robinetului de reglare a presiunii ASV şi a robinetului 
reglabil al unităţii terminale. Limitarea valorii debitului pentru 
fiecare unitate terminală previne scăderea debitului şi 
permite o pompare eficientă.

Limitarea debitului pentru fiecare unitate terminală previne 
reducerea acestuia şi permite o pompare eficientă. 

Reducerea nivelului de zgomot
Limitarea valorii presiunii diferenţiale determină un 
disponibil de presiune pe robinetele termostatice, care, 
pentru o valoare scăzută a debitului, asigură limitarea 
zgomotului. (DIN 18380 impune controlul presiunii 
diferenţiale la debite scăzute). 

Nu mai este necesară nicio metodă de echilibrare
Limitarea debitului este asigurată prin reglarea pe fiecare 
coloană separat, fără influenţe reciproce între circuite, 
operaţiune care se efectuează în cadrul unui singur proces 
de reglare. Nu se apelează la metode speciale de reglare, 
ceea ce conduce la reducerea costurilor necesare punerii 
în funcţiune.

Autoritatea robinetului de reglaj
Controlul presiunii diferenţiale din robinetul de reglaj 
înseamnă că autoritatea echipamentului de control este 
ridicată, ceea ce asigură acurateţea şi stabilitatea controlului 
în condiţii de asigurare a economiei de energie.

Echilibrarea zonală
Prin instalarea regulatoarelor de presiune diferenţială ASV 
puteţi segmenta sistemul de conducte în zone de presiune 
independente. Această soluţie permite racordarea graduală 
a zonelor noi de presiune la conducta principală, atât în 
construcţiile noi, cât şi în cele vechi, fără a mai utiliza o 
metodă suplimentară de echilibrare. Nu mai este nevoie să 
se facă o nouă repunere în funcţiune a instalaţiei ori de câte 
ori au loc schimbări, echilibrarea termică făcându-se automat.

Robinetele ASV-P au setare fixă (10 kPa). Setarea poate fi 
mărită la 20 sau 30 kPa prin înlocuirea arcului. Arcul poate 
fi înlocuit sub presiune. Capacitatea de mărire a setării este 
utilă mai ales în cazul depanării. Aceasta asigură că debitul 
proiectat poate fi obţinut chiar şi atunci când calculele nu 
se potrivesc cu instalaţia reală.

Regulatoarele de presiune diferenţială ASV-PV pot fi setate 
la valori diferite:
•	 Setarea	5-25	kPa	este	utilizată	pentru	radiatoare.
•		 Setarea	20-40	kPa	sau	20-60	kPa	este	utilizată	pentru	

încălzirea în pardoseală, ventilo-convectoare, grinzi de 
răcire şi centrale de apartament.

•		 Setarea	35-75	kPa	este	utilizată	pentru	centrale	de	
apartament, ventilo-convectoare şi grinzi de răcire.

•		 Setarea	60-100	kPa	este	utilizată	pentru	unităţi	
terminale de mari dimensiuni (unităţi de tratare a 
aerului, ventilo-convectoare etc.).

Utilizarea regulatoarelor de presiune diferenţială de tip 
ASV permite optimizarea înălţimii de pompare iar zonele 
independente de presiune asigură o autoritate ridicată a 
robinetului unităţii terminale.
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Există două configuraţii de bază atunci când se 
folosesc robinete partener ASV (ASV-BD, ASV-I, 
ASV-M, MSV-F2):

-  robinet partener în afara buclei de reglaj (Fig. 1).
  Configuraţie recomandată: are ca rezultat cea mai 

bună performanţă deoarece tot domeniul presiunii 
reglate este disponibil pentru coloana ascendentă. 
Limitarea debitului se execută la fiecare unitate 
terminală din coloana ascendentă (de exemplu, 
RA-N cu presetare pe radiator etc).

 DN 15 - DN 50: ASV-M sau ASV-BD
	 	DN	65	-	DN	100:	MSV-F2,	prin	conectarea	tubului	

de impuls la niplul de măsurare situat în aval. 

Fig. 2 Setarea ASV-PV = coloana ascendentă + ∆piFig. 1 Setarea ASV-PV = Δpcoloana ascendentă

-   robinet partener în interiorul buclei de reglaj (Fig. 2).
  Oferă limitarea debitului pe coloana montantă, 

indiferent care parte a domeniului de presiune 
controlată este utilizată de căderea de presiune pe 
robinetul partener (Δpi). Este recomandată atunci 
când nu este posibilă limitarea debitului la fiecare 
unitate terminală. 

 DN 15 - DN 50: ASV-I sau ASV-BD.
	 	DN	65	-	DN	100:	MSV-F2,	prin	conectarea	tubului	

de impuls la niplul de măsurare situat în amonte.

ASV-BD poate fi folosit în afara sau în interiorul buclei de reglaj în funcţie de niplul de măsurare deschis. 
Pentru a fi folosit în afara buclei de reglaj, niplul de măsurare albastru trebuie să fie deschis. În această 
poziţie, poate fi efectuată verificarea debitului (poziţie implicită). Pentru a fi folosit în interiorul buclei 
de reglaj, niplul de măsurare roşu trebuie să fie deschis. În această poziţie, poate fi efectuată verificarea şi 
limitarea debitului.

Descriere / Aplicaţii
(continuare)

Regulatoarele de presiune diferenţială ASV sunt 
proiectate să asigure o echilibrare automată de 
calitate superioară prin intermediul:
-  conului echilibrat în presiune
-   membranei adaptate pentru fiecare dimensiune 

de robinet, care asigură o funcţionare de calitate 
pentru întreaga gamă de robinete.

-   unui arc cu caracteristica lineară care facilitează 
setarea Δp necesară.

Funcţiunile (închidere, evacuare, setare, măsurare) 
sunt amplasate sub un unghi de 90°, permiţând 
manevrarea uşoară a robinetului în orice condiţii  
de instalare.

Toate aceste funcţiuni şi caracteristici sunt realizate 
cu un dispozitiv de mici dimensiuni, astfel încât 
regulatorul de presiune diferenţială ASV este uşor de 
instalat chiar şi atunci când spaţiul este limitat.

Regulatoarele de presiune diferenţială ASV asigură 
controlul presiunii nu numai în condiţiile nominale 
(100 % debit), ci şi în situaţii de debit diminuat 
(respectând prevederile DIN 18380). Prin controlul 
presiunii la debite mici se previn zgomotele 
generate de funcţionarea robinetelor termostatice, 
ce pot apărea în sistemele dezechilibrate.

Regulatoarele de presiune diferenţială ASV sunt 
protejate în carcase de stiropor (EPS), ce poate fi 
utilizat pentru izolare la temperaturi de până la 80°C.

Ca accesoriu pentru izolarea robinetului la temperaturi 
mai mari (până la 120 °C), este disponibil un capac 
de izolare.

Regulatoarele ASV de dimensiuni DN 15-40 sunt 
livrate cu filet intern sau extern, iar DN 50 este livrat 
numai cu filet extern. Dacă alegeţi un filet exterior, 
ca accesoriu poate fi furnizat un niplu filetat sau 
sudat.	Regulatoarele	cu	DN	65	–	100	sunt	livrate	cu	
flanşă.

ASV-PV poate fi echipat cu niplu pentru măsurarea 
debitului. În acest caz, niplurile de măsurare trebuie 
comandate separat şi montate pe vană după cum 
urmează:
•		 deasupra	robinetului	de	drenare	(DN	15-50),
•		 	pe	conexiunea	cu	flanşă,	înainte	de	umplerea	cu	

apă	a	vanei	(DN	65-100).

Regulatoarele de presiune diferenţială ASV-PV 
trebuie instalate pe conducta de retur, în combinaţie 
cu robinete partener instalate pe conductele de tur. 
Pentru dimensiuni între DN 15 şi DN 40 se recomandă 
ca robinet partener robinetele ASV-M/ASV-I, iar 
pentru dimensiuni de la DN 50 la DN 100 robinetele 
partener recomandate sunt robinetele MSV-F2.
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Fig. 3 Regulatoarele de presiune diferenţială ASV în sistemele de ventilo-convectoare

Regulatoarele de presiune diferenţială ASV sunt 
folosite în instalaţiile de încălzire pentru controlul 
presiunii diferenţiale pe coloanele ascendente. 
Pentru limitarea debitului pe fiecare radiator, 
robinetul termostatic cu posibilitate de presetare 
(caracteristică specială) este utilizat împreună cu 
regulatoarele de presiune diferenţială din gama ASV, 
care menţin presiunea constantă, asigurânduse 
echilibrul hidraulic al sistemului. Debitul pe coloană 
poate fi, de asemenea, limitat prin utilizarea funcţiei 
de setare a robinetelor ASV-I. 

Alternativ, debitul din coloana ascendentă poate 
fi limitat prin utilizarea funcţiei de setare din 
ASV-I. Reglarea presiunii diferenţiale din coloana 
ascendentă înseamnă de asemenea că 
autoritatea vanei peste robinetele termostatice 
este	mare	–	fapt	care	permite	un	control	precis	şi	
stabil al temperaturii şi economiseşte energie.

Fig. 4 Regulatoare ASV pe distribuitorul-colector pentru încălzirea prin pardoseală

Regulatoarele de presiune diferenţială ASV se pot 
folosi şi în instalaţiile de încălzire prin pardoseală. 
Limitarea debitului pentru fiecare robinet din 
circuit prin intermediul funcţiei integrate de 
limitare a debitului sau de presetare în combinaţie 
cu presiunea constantă asigurată de un regulator 
de presiune diferenţială de tip ASV-PV. Alternativ, 
debitul pentru întregul distribuitorcolector poate 
fi limitat prin utilizarea funcţiei de setare a ASV-I 
sau ASV-BD. 

În cazul în care sunt necesare presiuni diferite, 
regulatoarele ASV-PV pot controla presiunea 
diferenţială între diferite valori. Dimensiunile mici 
ale regulatoarelor de presiune diferenţială de tip 
ASV asigură montarea acestora în casetele înzidite 
pentru sistemele de încălzire prin pardoseală.

Descriere / Aplicaţii
(continuare)
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Fig. 6  Instalaţie de încălzire cu centrală şi module de apartament pentru încălzire şi apă caldă menajeră

ASV pot fi utilizate pentru a asigura echilibrarea 
automată sigură prin controlul presiunii diferenţiale 
în coloane/zone de presiune. În modulele de 
apartament pentru încălzire şi apă caldă menajeră, 
valorile presiunii se modifică atunci când se 
realizează încălzirea apei menajere, în comparaţie 
cu situaţiile în care este necesară numai încălzirea.
Presiunea diferenţială poate fi controlată prin 
regulatoarele ASV-PV chiar şi în aceste condiţii.

Presiunea diferenţială constantă împreună  
cu robinetele presetabile, cum ar fi ASV-I sau 
ASV-BD, asigură limitarea debitului.

Regulatoare de presiune diferenţială ASV pot fi 
utilizate şi în alte aplicaţii, de exemplu pentru a 
preveni problemele de zgomot determinate de 
utilizarea robinetelor termostatice în instalaţiile mici, 
prin controlul presiunii diferenţiale. Regulatoarele 
de presiune diferenţială ASV pot fi utilizate în orice 
aplicaţie în care aveţi nevoie de echipamente cu 
gabarit redus pentru controlul presiunii diferenţiale, 
cum ar fi distribuitorulcolectorul pentru instalaţii 
de încălzire prin pardoseală de mici dimensiuni 
sau module de apartament pentru încălzire şi apă 
caldă menajeră. În clădirile echipate cu module 
de apartament pentru încălzire şi apă caldă 
menajeră regulatoarele de presiune diferenţială 
le de tip

Fig. 5 Regulatoarele de presiune diferenţială ASV în sistemele de ventilo-convectoare

Regulatoarele de presiune diferenţială din gama ASV 
pot fi folosite în instalaţiile de ventiloconvectoare, 
încălzire prin inducţie şi aeroterme, pentru a asigura 
echilibrarea hidraulică automată pe racorduri sau 
pentru fiecare convector prin controlul presiunii 
diferenţiale. Presiunea diferenţială constantă împreună 
cu robinetele presetabile, cum ar fi ASV-I sau ASV-BD, 
asigură limitarea debitului.

Descriere / Aplicaţii 
(continuare)
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Fişă tehnică Regulatoare de presiune diferenţială tip ASV

Fig. 7 Diagrama de dimensionare a regulatoarelor de presiune diferenţială ASV la Δpv = 10 kPa

Vă recomandăm să alegeţi diametrul 
regulatoarelor de tip ASV-P/PV (pe baza diferenţei 
de presiune de 10 KPa înaintea robinetului) cu 
ajutorul	diagramei	din	figura	7.

După alegerea regulatoarelor ASV-P/PV veţi 
selecta aceleaşi diametre şi pentru robinetele 
partener ASV-BD / ASV-I / ASV-M / MSV-F2.

Exemplu:

Date:
Debitul pe conductă - 200 l/h, diametrul 
conductei - DN 15

Soluţie: 
Linia orizontală intersectează bara 
corespunzătoare diametrului DN 15, prin urmare 
se va alege un robinet cu diametrul 
corespunzător.
 
Pentru detalii privind dimensionarea, consultaţi 
exemplele şi tabelele din Anexa A.

Legătură între dimensiunea robinetului şi 
dimensiunea conductei
Dacă apa din conducte atinge viteze între 0,3 şi 
0,8 m/s, dimensiunea robinetului de reglaj 
trebuie să fie egală cu cea a conductei.

Această regulă se bazează pe faptul că valorile Kv 
pentru anumite dimensiuni au fost proiectate să 
asigure debite corespunzătoare unei viteze de 
până la 0,8 m/s la o diferenţă de presiune de 10 
kPa pe robinet.

Dimensionarea
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Mod de comandare Robinet de echilibrare ASV-P, inclusiv în cutie: Tub de impuls de 1,5 m (G 1/16 A) şi robinet de golire 
(G ¾ A) Presiune diferenţială constantă 10 kPa ; poate fi modificată la 20, respectiv 30 kPa

 Tip DN
kVS Filet interior

Cod Tip
Filet exterior

Cod
(m3/h) (ISO	7/1) (ISO 228/1)

15 1,6 Rp ½ 003L7621 G ¾ A 003L7626
20 2,5 Rp ¾ 003L7622 G 1 A 003L7627
25 4,0 Rp 1 003L7623 G 1¼ A 003L7628
32 6,3 Rp 1¼ 003L7624 G 1½ A 003L7629
40 10 Rp 1½ 003L7625 G 1¾ A 003L7630

Robinet de echilibrare ASV-PV, inclusiv în cutie:
Tub de impuls de 1,5 m (G 1/16 A) şi robinet de golire (G ¾ A)

Tip DN 
kVS Racord

Setare Δp
Cod

(m3/h) (kPa)
15 1,6

Filet interior 
ISO	7/1

Rp 1/2

5-25

003L7601
20 2,5 Rp 3/4 003L7602
25 4,0 Rp 1 003L7603
32 6,3 Rp 11/4 003L7604
40 10,0 Rp 11/2 003L7605
15 1,6 Rp 1/2

20-40

003L7611
20 2,5 Rp 3/4 003L7612
25 4,0 Rp 1 003L7613
32 6,3 Rp 11/4 003L7614
40 10,0 Rp 11/2 003L7615
15 1,6 Rp 1/2

20-60

003L7711
20 2,5 Rp 3/4 003L7712
25 4,0 Rp 1 003L7713
32 6,3 Rp 11/4 003L7714
40 10,0 Rp 11/2 003L7715
32 6,3 Rp 11/4

35-75
003L7616

40 10,0 Rp 11/2 003L7617
15 1,6

Filet exterior 
ISO 228/1

G 3/4 A

5-25

003L7606
20 2,5 G 1 A 003L7607
25 4,0 G 11/4 A 003L7608
32 6,3 G 11/2 A 003L7609
40 10,0 G 13/4 A 003L7610
20 2,5 G 1 A

20-60

003L7717
25 4,0 G 11/4 A 003L7718
32 6,3 G 11/2 A 003L7719
40 10,0 G 13/4 A 003L7720

Robinet de echilibrare ASV-PV, inclusiv în cutie:
Tub de impuls de 2,5 m (G 1/16 A), robinet de golire (G ¾ A) şi adaptor 003L8151

Tip DN 
kVS Racord

Setare Δp
Cod

(m3/h) (kPa)

50 20 Filet exterior 
ISO 228/1 G 2 1/2

5-25 003Z0611
20-40 003Z0621
35-75 003Z0631
60-100 003Z0641

Regulator de presiune diferenţială ASV-PV, inclusiv tub de impuls de 2,5 m (G 1/16 A) şi racord de golire 
(G ¾ A) şi adaptor de mari dimensiuni 003Z0691 şi 003L8151 pentru robinet de tip ASV

Tip DN 
kVS Racord

Setare Δp
Cod

(m3/h) (kPa)
65 30

F lanșe 
EN 1092-2

20-40

003Z0623
80 48 003Z0624

100 76,0 003Z0625
65 30

35-75

003Z0633
80 48 003Z0634

100 76,0 003Z0635
65 30

60-100

003Z0643
80 48 003Z0644

100 76,0 003Z0645
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Robinet de izolare ASV-BD, robinet partener multifuncţional (staţie de izolare care se roteşte şi măsoară)

 Tip DN
kVS Filet interior

Cod
(m3/h) (ISO	7/1)

15 3,0 Rp ½ 003Z4041
20 6,0 Rp ¾ 003Z4042
25 9,5 Rp 1 003Z4043
32 18 Rp 1¼ 003Z4044
40 26 Rp 1½ 003Z4045
50 40 Rp 2 003Z4046

Robinet de izolare ASV-M, fără nipluri de măsurare

 Tip DN
kVS

(m3/h)
Filet interior

(ISO	7/1)	 Cod Tip Filet exterior
(ISO 228/1) Cod

 

15 1,6 Rp ½ 003L7691 G ¾ A 003L7696
20 2,5 Rp ¾ 003L7692 G 1 A 003L7697
25 4,0 Rp 1 003L7693 G 1¼ A 003L7698
32 6,3 Rp 1¼ 003L7694 G 1½ A 003L7699
40 10 Rp 1½ 003L7695 G 1¾ A 003L7700
50 16 G 2¼ A 003L7702

Robinet de reglare ASV-I, inclusiv două nipluri de măsurare

 Tip DN
kVS

(m3/h)
Filet interior

(ISO	7/1) Cod Tip Filet exterior
(ISO 228/1) Cod

 

15 1,6 Rp ½ 003L7641 G ¾ A 003L7646 
20 2,5 Rp ¾ 003L7642 G 1 A 003L7647 
25 4,0 Rp 1 003L7643 G 1¼ A 003L7648 
32 6,3 Rp 1¼ 003L7644 G 1½ A 003L7649 
40 10 Rp 1½ 003L7645 G 1¾ A 003L7650 
50 16 G 2¼ A 003L7652

Mod de comandare 
(continuare)



8 VD.A6.E3.46   © Danfoss 05/2014 DEN-SMT/SI

Fişă tehnică Regulatoare de presiune diferenţială tip ASV

Date tehnice Tip ASV-I/M/P/PV ASV-BD
Diametru nominal DN 15-40 50-100 15-50

Presiune max.
bar

16	(PN	16) 20

Presiune de testare 25 30

Presiune diferenţială pe vană kPa 10-150 1) 10-250 2) 10-250

Temperatura °C –20	…	120 –10	…	120 –20	…	120

Materialele componentelor aflate în contact cu apa

Corp robinet Alamă Fontă cenuşie
EN-GJL-250 (GG 25) Alamă DZR

Con (ASV-P/PV) Alamă DZR Oţel inoxidabil

Bilă - Placată cu alamă/crom

Membrană / Garnituri inelare EPDM

Arc Oţel inoxidabil -
1) Reţineţi că presiunea diferenţială maximă de 150 kPa admisibilă la vană nu trebuie depăşită nici la sarcină parţială.
2)  Reţineţi că presiunea diferenţială maximă de 250 kPa admisibilă pe vană nu trebuie depăşită nici la sarcină parţială.

Accesorii şi piese de schimb 
Descriere Comentarii/racord Cod

Rozetă de închidere pentru robinetul ASV-I (negru)

DN 15 003L8155
DN 20 003L8156
DN 25 003L8157
DN 32/DN 40/DN 50 003L8158

Rozetă de închidere pentru robinetul ASV-M (negru)

DN 15 003L8146
DN 20 003L8147
DN 25 003L8148
DN 32/DN 40/DN 50 003L8149

Racord măsurare presiune diferenţială Pentru racord de golire 003L8143

Racord de golire Pentru ASV-PV (DN 15-50) 003L8141

Două nipluri de măsurare şi o plachetă de închidere Pentru ASV-I şi ASV-M de 
tip drept 003L8145

Nipluri de măsurare de 3 mm, 2 buc. Pentru ASV-BD 4) 003Z4662
Mâner de operare Pentru ASV-BD 4) 003Z4652

Tub de impuls cu garnitură inelară

1,5 m 003L8152
2,5 m 003Z0690
5 m 003L8153

Tub de impuls din plastic cu conectori şi adaptoare 
(pentru utilizatori profesionişti) Comanda multipack - 10 buc. 003Z0689

Adaptor pentru robinete ASV de diametre mari 1) G ¼-R ¼; G 1/16 003Z0691

Niplu pentru conectarea tubului de impuls 2) G 1/16-R ¼ 003L8151

Niplu pentru conectarea tubului de impuls pentru alte 
robinete (standard în SUA) G 1/16-4/16-20 UNF-2B 003L8176

Garnitură inelară pentru un tub de impuls 3) 2,90	×	1,78 003L8175
Dop pentru conectarea tubului de impuls ASV-I/M 3) G 1/16 A 003L8174

Arc ASV-P 20 kPa (galben)

DN 15 003L8182
DN 20 003L8183
DN 25 003L8184
DN 32/DN 40 003L8185

Arc ASV-P 30 kPa (verde)

DN 15 003L8192
DN 20 003L8193
DN 25 003L8194
DN 32/DN 40 003L8195

1)   Recomandat pentru utilizarea cu MSV-F2, conectat la orificiul de măsurare, permite racordarea tubului de impuls de la ASV în timp ce 
păstrează funcţia de măsurare.

2)  Recomandat pentru utilizarea cu MSV-F2, conectat la orificiul de măsurare. Poate fi utilizat şi pentru conectarea tubului de impuls 
direct la conductă.

3)  Set de 10 bucăţi.
4)  Pentru toată gama de accesorii ASV-BD, consultaţi fişa de date Leno® MSV-BD.

Mod de comandare 
(continuare)
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Fişă tehnică Regulatoare de presiune diferenţială tip ASV

Regulatoarele ASV-P sunt proiectate pentru a 
menţine o presiune diferenţială constantă pe 
coloană. Prin intermediul unei conexiuni interne 
şi împreună cu resortul (4), presiunea din 
conducta de retur acţionează asupra feţei 
inferioare	a	diafragmei	de	control	(7),	în	timp	ce	
prin intermediul tubului de impuls (5), presiunea 
din conducta de tur acţionează asupra feţei 
superioare a diafragmei. În acest fel, robinetul de 
echilibrare menţine o presiune diferenţială 
constantă de 0,1 bar (10 Kpa).
Setarea poate fi mărită la 20 sau 30 kPa prin 
înlocuirea arcului. Arcul poate fi înlocuit sub 
presiune. Capacitatea de mărire a setării este utilă 
mai ales în cazul depanării. Aceasta asigură că 
debitul proiectat poate fi obţinut chiar şi atunci 
când calculele nu se potrivesc cu instalaţia reală.Fig. 8 ASV-P

Fig. 9 ASV-PV (DN 15-40)

Descriere

 1.  Rozetă de închidere
 2.  Ax de închidere
 3.  Garnitură inelară
 4.  Resort
 5.  Racord tub de impuls
 6.  Suport diafragmă
 7.  Diafragmă de control
 8.  Con echilibrat în presiune
 9.  Corp robinet
 10.  Scaun

 1.  Rozetă de închidere
 2.  Ax pentru setarea presiunii 

diferenţiale
 3.  Garnitură inelară
 4.  Resort
 5.  Racord tub de impuls
 6.  Suport diafragmă
 7.  Diafragmă de control
 8.  Con echilibrat în presiune
 9.  Corp robinet
 10.  Scaun

n  
(rotiri)

5-25 20-40 20 - 60 35-75
(kPa) (kPa) (kPa) (kPa) 1)

0 25 40 60 75

1 24 39 58 73

2 23 38 56 71

3 22 37 54 69

4 21 36 52 67

5 20 35 50 65

6 19 34 48 63

7 18 33 46 61

8 17 32 44 59

9 16 31 42 57

10 15 30 40 55

11 14 29 38 53

12 13 28 36 51

13 12 27 34 49

14 11 26 32 47

15 10 25 30 45

16 9 24 28 43

17 8 23 26 41

18 7 22 24 39

19 6 21 22 37

20 5 20 20 35
1) Numai DN 32/40

Presetare din fabrică
Domeniu de reglare ∆p 

(kPa) kPa

5 - 25 10

20 - 40 30

20	-	60 30

35	-	75 60

DN

15 2,5

20 3

25 4

32 5

40 5
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Fişă tehnică Regulatoare de presiune diferenţială tip ASV

n
(rotiri)

5-25 20-40 35-75 60-100

(kPa) (kPa) (kPa) (kPa)

0 25 40 75 100

1 24 39 73 98

2 23 38 71 96

3 22 37 69 94

4 21 36 67 92

5 20 35 65 90

6 19 34 63 88

7 18 33 61 86

8 17 32 59 84

9 16 31 57 82

10 15 30 55 80

11 14 29 53 78

12 13 28 51 76

13 12 27 49 74

14 11 26 47 72

15 10 25 45 70

16 9 24 43 68

17 8 23 41 66

18 7 22 39 64

19 6 21 37 62

20 5 20 35 60

Fig. 10 ASV-PV (DN 50)

Regulatoarele ASV-PV sunt proiectate pentru a 
menţine o presiune diferenţială constantă pe 
coloană. Prin intermediul unei conexiuni interne 
şi împreună cu resortul (4), presiunea din 
conducta de retur acţionează asupra feţei 
inferioare	a	diafragmei	de	control	(7),	în	timp	ce	
prin intermediul tubului de impuls (5), presiunea 
din conducta de tur acţionează asupra feţei 
superioare a diafragmei. În acest fel, robinetul de 
echilibrare menţine controlul asupra presiunii 
diferenţiale.

Regulatoarele ASV-PV se comercializează cu 
patru valori diferite pentru setarea Δp. Acestea 
sunt setate din fabrică pentru o anumită 
presiune, conform informaţiilor din tabelul 
privind presetările din fabrică din Fig. 9, 10 şi 11.

Pentru a seta presiunea diferenţială dorită respectaţi 
următoarea procedură: Setarea pentru 
regulatorul ASV-PV poate fi modificată rotind 
axul pentru setare (2). Înşurubarea axului în 
sensul acelor de ceasornic măreşte presiunea, 
înşurubarea în sens invers acelor de ceasornic 
reduce presiunea. 

Dacă poziţia de reglaj nu este cunoscută, 
înşurubaţi axul complet spre dreapta. Astfel 
regulatorul ASV-PV este setat la valoarea 
maximă. În acest moment puteţi roti axul de 
câteva ori (n) urmând informaţiile din Fig. 9, 10 şi 
11, până la obţinerea reglajului dorit.

Presetare din fabrică
Domeniu de 

reglare Δp (kPa) kPa

5-25 10

20-40 30

35-75 60

60-100 80

DN 50 5

Descriere (continuare)

 1.  Rozetă de închidere
 2.  Ax pentru setarea presiunii 

diferenţiale
 3.  Garnitură inelară
 4.  Resort
 5.  Racord tub de impuls
 6.  Suport diafragmă
 7.  Diafragmă de control
 8.  Con echilibrat în presiune
 9.  Corp robinet
 10.  Scaun



11VD.A6.E3.46   © Danfoss 05/2014DEN-SMT/SI

Fişă tehnică Regulatoare de presiune diferenţială tip ASV

n 
(rotiri)

20-40 35-75 60-100

(kPa) (kPa) (kPa)

0 40 75 100

1 39 74 99

2 38 73 98

3 37 72 97

4 36 71 96

5 35 70 95

6 34 69 94

7 33 68 93

8 32 67 92

9 31 66 91

10 30 65 90

11 29 64 89

12 28 63 88

13 27 62 87

14 26 61 86

15 25 60 85

16 24 59 84

17 23 58 83

18 22 57 82

19 21 56 81

20 20 55 80

Fig. 11 ASV-PV (DN 65-100)

n 
(rotiri)

20-40 35-75 60-100

(kPa) (kPa) (kPa)

21 54 79

22 53 78

23 52 77

24 51 76

25 50 75

26 49 74

27 48 73

28 47 72

29 46 71

30 45 70

31 44 69

32 43 68

33 42 67

34 41 66

35 40 65

36 39 64

37 38 63

38 37 62

39 36 61

40 35 60

DN

65 13

80 13

100 13

Presetare din fabrică

Domeniu de reglare Δp (kPa) kPa

20-40 30

35-75 60

60-100 80

Descriere (continuare)

 1. Rozetă de închidere
 2.  Ax de închidere
 3.  Garnitură inelară
 4.  Garnitură plată
 5.  Resort
 6.  Racord tub de impuls
 7.  Suport diafragmă
 8.  Diafragmă de control
 9.  Con echilibrat în presiune
 10.  Corp robinet
 11.  Scaun
 12.  Orificii de măsurare - blocate
 13.  Orificiu de ventilaţie
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Fişă tehnică Regulatoare de presiune diferenţială tip ASV

Robinetele partener ASV-BD/I/M trebuie folosite 
împreună cu regulatoarele de presiune diferenţială 
ASV-PV/P pentru a controla presiunea diferenţială 
din coloanele ascendente. 

ASV-BD este un robinet combinat de presetare şi 
închidere ce prezintă câteva caracteristici unice:

•	valori kv înalte pentru pierderi mici de presiune
•		poziţia	robinetului	partener	în	interiorul	şi	în	

afara buclei de reglaj (vezi pagina 2 pentru 
detalii), selectabilă chiar după ce robinetul 
este instalat şi sub presiune.

•	 Scală	numerică	de	presetare,	vizibilă	din	
unghiuri multiple

•		Blocare	cu	uşurinţă	a	presetării
•		Staţie de măsurare rotativă, prevăzută cu nipluri 

de măsurare încorporate pentru ace de 3 mm
•		Robinet	de	drenare	încorporat	cu	drenaj	 

tur/ retur separat
•		Roată	de	manevră	detaşabilă	pentru	

montare cu uşurinţă.
•		Indicator	deschis-închis	colorat.

Conectarea tubului de impuls
Linia de impuls trebuie cuplată la piesa de 
conectare a tubului de impuls (15). În poziţie de 
lucru, unul dintre niplurile de măsurare trebuie să 
fie deschis în timp ce celălalt este închis. Există 
două configuraţii posibile, cu robinet partener în 
interiorul sau în exteriorul buclei de reglaj. 
Configuraţia poate fi aleasă în funcţie de latura 
de conectare a tubului de impuls:
-  Robinetul partener în afara buclei de reglaj: niplul 

de măsurare a ieşirii este deschis (marcaj albastru). 
ASV-BD trebuie reglat la setarea maximă (complet 
deschis. Verificarea debitului este posibilă.

-   Robinetul partener în interiorul buclei de 
reglaj: niplul de măsurare a intrării este deschis 
(marcaj roşu). Limitarea debitului cu verificarea 
acestuia este posibilă.

Notă:
Poziţia implicită este niplu pentru măsurarea intrării în 
starea deschis (marcaj albastru). 

Limitarea debitului
Folosiţi procedura următoare:
1. Când robinetul este deschis blocajul este 

eliberat. Poate fi folosită şi cheia inbus.
2.  Mânerul se ridică şi poate fi reglată setarea 

necesară pentru debit.
3.  Blocaţi setarea apăsând mânerul până când se 

aude un clic.
4.  Dacă este necesar, debitul poate fi măsurat 

folosind PFM 4000 sau altă marcă de instrument 
de măsurare.

Verificarea debitului (dacă ASV-BD este folosit 
în afara buclei de reglaj) 
Folosiţi procedura următoare:
1.  Setarea ASV-BD este la valoare maximă.
2.  Debitul poate fi măsurat folosind PFM 4000 

sau altă marcă de instrument de măsurare.
3. În cazul în care căderea de presiune pe robinet 

este prea mică pentru măsurarea precisă a 
debitului, ASV-BD trebuie reglat la o setare 
mai redusă pentru obţinerea unei căderi de 
presiune suficient de mari pe robinet.

4.  După măsurarea debitului, readuceţi setarea 
la valoarea maximă şi blocaţi-o apăsând 
mânerul până când se aude un clic.

Drenarea
Folosiţi procedura următoare pentru drenare:
1. Închideţi niplul de măsurare deschis.
2.  Demontaţi tubul de impuls.
3.  Scoateţi adaptorul. Asiguraţi-vă că robinetul 

de drenare este blocat cu o cheie atunci când 
adaptorul este demontat.

4.  Niplul albastru deschide ieşirea în timp ce niplul 
de măsurare roşu deschide intrarea. Asiguraţi-vă 
că nu folosiţi mai mult de 3 rotaţii. Robinetul de 
drenare şi niplurile pot fi rotite în orice poziţie.

Notă: 
la drenare, păstraţi întotdeauna aceeaşi presiune statică 
sau mai înaltă în partea superioară a membranei ASV-P/ PV. 
În consecinţă, drenaţi întotdeauna mai întâi conducta de 
retur şi scoateţi tubul de impuls numai după ce conducta de 
retur s-a golit. Dacă drenarea se face începând cu conducta 
de tur, membrana poate fi deteriorată.

Fig. 11a ASV-BD DN 15-50

Descriere (continuare)
 
 1. Corp robinet
 2.  Bilă
 3.  Scaun bilă
 4.  Şurub de sprijin
 5. Bucşă de deschidere parţială
 6.  Bucşă de închidere
 7.  Partea superioară a vanei
 8. Capăt ax
 9.  Ax
 10.  Blocaj rotaţie
 11.  Robinet de drenare
 12.  Mâner
 13.  Suport de măsură rotativ
 14.  Niplu de măsurare
 15.  Conexiune tub de impuls
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 Cale A Cale B

DN

15 2.5

20 3

25 4

32/40/50 5

 Cale A Cale B

Fişă tehnică Regulatoare de presiune diferenţială tip ASV

ASV-M este proiectat să închidă accesul apei pe 
coloană. ASV-M are un racord pentru tubul de 
impuls către ASV-P/ASV-PV şi poate fi echipat cu 
nipluri pentru măsurarea debitului (acestea se 
comercializează separat, ca accesorii).

Fig. 13  ASV-M

 1. Rozetă de închidere
 2.  Ax de închidere
 3.  Garnituri inelare
 4.  Conul robinetului
 5.  Scaun
 6.  Corpul robinetului

Fig. 12 ASV-I

Robinetul ASV-I înglobează un con dublu, capabil să 
asigure limitarea cursei maxime, determinând astfel 
limitarea debitului. Asigură de asemenea funcţia  
de închidere. ASV-I este echipat cu nipluri pentru 
măsurarea debitului şi cu un racord de legătură 
pentru tubul de impuls către ASV-P / ASV-PV.

Utilizaţi următoarea procedură de limitare a debitului: 
rotiţi rozeta complet în sens invers acelor de ceasornic 
pentru a deschide robinetul. Semnul de pe rozetă va 
fi acum opus cifrei zero de pe scală. Rotiţi rozeta în 
sensul acelor de ceasornic până la poziţia de reglaj 
dorită (de ex. pentru poziţia 2,2 rozeta trebuie rotită 
2 ture complete şi apoi rotită până la poziţia 2 de pe 
scală). Menţineţi fixată rozeta, pentru a menţine 
reglajul (de ex. 2,2) şi folosind o cheie hexagonală 

rotiţi axul complet în sens invers acelor de ceasornic 
(până la oprire). Rotiţi rozeta complet în sens invers 
acelor de ceasornic, astfel încât semnul de pe rozetă 
să fie opus cifrei zero de pe scală.

Robinetul este acum deschis corespunzător numărului 
de ture de la poziţia închis (2,2), aşa cum este indicat 
în tabelul de conversie pentru debitul cerut. Pentru 
anularea reglajului, rotiţi cheia hexagonală în sensul 
acelor de ceasornic (până când se opreşte).

Nu uitaţi să menţineţi în acest timp rozeta cu semnul 
pe poziţia zero.

Pentru citirea presetării, robinetul trebuie să fi închis.

Descriere (continuare)
 
 1. Rozetă de închidere
 2.  Ax de închidere
 3.  Ax de reglaj
 4.  Scală disc
 5.  Garnituri inelare
 6. Con robinet
 7.  Scaun
 8.  Corp robinet
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Fişă tehnică Regulatoare de presiune diferenţială tip ASV

Δpa = Δpm + Δpr + Δpv 

Δpv  căderea de presiune pe ASV-P/PV
Δpm  cădere de presiune pe ASV-M
Δpr  necesarul de presiune pe coloană
Δpa  presiunea disponibilă pentru coloană

Fig. 14

Exemplul 2
Modificarea debitului pe coloană prin reglarea 
presiunii diferenţiale.

Date:
Debitul măsurat pe coloană Q1 ..................1,500 l/h
Reglajul robinetului ASV-PV pentru Δpr ...... 20 kPa

Cerinţe:
Reglajul robinetului pentru asigurarea unei 
creşteri de debit de 10%, Q2	=	1,650	l/h.

Reglajul robinetului ASV-PV:
Atunci când este necesar, presiunea diferenţială 
poate fi reglată la o anumită valoare (cu robinetul 
ASV-PV, între 5-25 KPa sau între 20-40 KPa).  
Prin creşterea şi scăderea nivelurilor de reglaj 
este posibilă modificarea debitului pe coloană, 
terminal etc. (Creşterea de 100% a presiunii de 
control va determina o creştere a debitului de 41%.)

24kPa
1500

1650
20,0

Q

Q
pp

22

1

2
12 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×=

Dacă vom creşte presiunea de reglaj la 24 kPa, 
debitul	va	creşte	cu	10%	până	la	1,650	l/h.

Exemplul 1

Date:
Instalaţie de încălzire cu radiatoare echipate cu 
robinete termostatice, cu facilităţi de pre-reglaj 
(presetare).
Debitul dorit pe coloană (Q): .......................1,500 l/h
Presiunea minimă disponibilă
pentru coloană (Δpa) ........................................... 70	kPa
Căderea de presiune estimată pe
coloană la debitul de calcul (Δpr) ................... 20 kPa

Cerinţe:
- Tipul robinetului de echilibrare
-  Dimensiunea
În situaţia în care robinetele de radiator au funcţie 
de presetare se va alege un robinet de tip ASV-M. 
Având în vedere căderea de presiune de pe coloană 
20 kPa, se va opta pentru robinetul de tip ASV-PV. 
ASV-PV va trebui să menţină presiunea pe coloană 
la 20 kPa, ceea ce înseamnă că restul de 50 kPa 
din	70	kPa	este	presiunea	ce	va	fi	eliminată	prin	
două robinete.

Δpv + Δpm = Δpa−Δpr	=	70−20	=	50	kPa

Presupunem că dimensiunea corectă a robinetului 
în cazul nostru este DN 25 (vă rugăm să reţineţi 
că ambele robinete trebuie să aibă aceeaşi 
dimensiune). Având în vedere că ASV-M DN 25 
este complet deschis, căderea de presiune se va 
calcula cu formula:

14 kPa0,14bar
4,0
1,5

Kv

Q
∆p

22

m ==⎟
⎠
⎞
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⎝
⎛=⎟
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⎜
⎝
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sau prin citire în diagrama din Anexa A, fig. E astfel: 
Se trasează o linie orizontală de pe axa verticală a 
debitelor din punctul 1,5 m3/h (~1,500 l/h) până 
la linia corespunzătoare diametrului DN 25.  
Din punctul de intersecţie obţinut se coboară pe 
verticală până la axa orizontală a presiunilor pe 
care se citeşte valoarea de 14 kPa.
Prin urmare, căderea de presiune pe robinetul 
ASV-PV este:

Δpv= (Δpa-Δpr)−Δpm	=	50	kPa−14	kPa	=	36	kPa

După cum se poate determina din diagrama din 
Anexa A, Fig. A.

Dimensionare – exemple
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Fişă tehnică Regulatoare de presiune diferenţială tip ASV

Δpa = Δpi + Δpr + Δpv

Δpv  căderea de presiune pe robinetul ASV-PV
Δpi  căderea de presiune pe robinetul ASV-I
Δpo   căderea de presiune pe coloană, inclusiv robinetul ASV-I
Δpa presiunea disponibilă pentru coloană
Δpr   căderea de presiune pe coloană, inclusiv robinetul ASV-I

Fig. 15

Δpa = Δpi + Δpr + Δpv

Δpv  căderea de presiune pe robinetul ASV-PV
Δpi  căderea de presiune pe robinetul MSV-F2
Δpo  căderea de presiune pe coloană, inclusiv robinetul MSV-F2
Δpa  presiunea disponibilă pentru coloană
Δpr  căderea de presiune pe coloană, fără robinetul MSV-F2

Fig. 16

Exemplul 4
Centrală de apartament

Date:
Numărul de centrale de apartament .......................5
Capacitatea de încălzire a fiecărei centrale ....15 kW
Încălzirea apei menajere pe fiecare staţie ... 35 kW
Factorul de simultaneitate
(sursa Universitatea Tehnică din Dresda) .......0,407
Debitul pe coloană dorit (Q):  ......................6,400	l/h
Presiune minimă disponibilă
pe coloană (Δpa) ..................................................  80 kPa
Căderea de presiune estimată
pe coloană la debitul nominal (Δpo) ............  50 kPa

Cerinţe:
- tipul de robinet
-  dimensiunea

Pentru calcularea debitului maxim pe coloană,  
se aplică factorul de simultaneitate pentru că apa 
caldă menajeră este consumată cu întreruperi şi 
nu se utilizează simultan în toate apartamentele. 
Având în vedere că debitul de apă care trece prin 
schimbătorul de căldură în timpul încălzirii apei 
nu este controlat, trebuie limitat şi debitul maxim.

Deoarece pe coloană este disponibilă o presiune 
de 80 kPa, valoarea Δpv va fi 30 kPA.

∆pv = ∆pa	–	∆po	=	80	–	50	=	30	kPa

/h11,7m
0,3

6,4

Δp

Q
k 3

v
v ===  

Pentru	un	debit	de	6,400	l/h,	se	va	opta	pentru	
un robinet de dimensiunea DN 50, conform 
calculului de mai sus sau informaţiilor din diagrama 
din Anexa A, Fig. B. Dacă este necesară limitarea 
debitului prin coloana montantă pot fi utilizate 
robinetele ASV-I sau MSV-F2.

Dimensionare – exemple 
(continuare)

Exemplul 3
Limitarea debitului cu robinetul ASV-I

Date:
Debitul pe coloană (Q): ..................................... 880 l/h
Diametre ASV-PV şi ASV-I (DN 25)
Reglajul pe robinetul ASV-PV (Δpo) ............... 10 kPa
Căderea de presiune estimată pe
coloană la debitul nominal (Δpr) .......................4 kPa

Cerinţe:
Reglarea robinetului ASV-I în vederea asigurării 
debitului cerut pe coloană.

Soluţie:
Atunci când este necesar, ASV-I poate fi reglat 
pentru a realiza limitarea de debit. Robinetul 
ASV-I este plasat în bucla de reglaj a presiunii, 
motiv pentru care reglajul acestuia va determina 
limitarea debitului. (Regula de bază este că o 
creştere cu 100% a coeficientului Kv va determina 
o creştere a debitului cu 100%).

hm3,6
0,06

0,880

Δp

Q
k 3

v
v ===

Rezultatul poate fi determinat şi din diagrama
din Anexa A, Fig. D.

La debitul dorit, căderea de presiune pe întregul 
circuit este de 4 kPa. Dacă nu s-ar utiliza un ASV-I, 
debitul prin coloană, în situaţia unui robinet de 
reglaj complet deschis, va fi cu 58% mai mare  
(4 kPa asigură 880 l/h, în timp ce 10 kPa asigură 
1390 l/h). Prin reglarea robinetului ASV-I DN 25 la 
o	valoare	de	90%	din	Kv	(3,6	m3/h)	vom	putea	
limita debitul la valoarea dorită de 880 l/h.
Această valoare poate fi obţinută prin următorul 
calcul:

Δpi = Δpo − Δpr	=	10	−	4	=	6	kPa.
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Măsurarea debitului şi  
a presiunii diferenţiale

ASV-BD (de tip ac) şi ASV-I (de tip drept) sunt 
echipate cu două nipluri de măsurare, astfel încât 
presiunea diferenţială pe robinet poate fi măsurată 
folosind un echipament de măsură Danfoss sau orice 
alt tip de dispozitiv de măsură. Folosind graficul 
de cădere a presiunii pentru ASV-BD (Anexa A, fig 
C) sau ASV-I (Anexa A, fig D), căderea de presiune 
pe robinetul complet deschis poate fi convertită 
în debit real.

Pentru niplurile de măsură de tip drept: când 
cuplajele rapide ale echipamentului de măsură sunt 
conectate, niplurile de măsură pot fi deschise prin 
rotirea lor cu jumătate de tură în sens invers acelor 
de ceasornic, cu o cheie fixă de 8. După măsurare, 
niplurile trebuie închise din nou, prin înfiletare  
în sensul acelor de ceasornic şi deconectarea 
cuplajelor rapide.

Observaţie: când se măsoară debitul, toate robinetele 
radiatoarelor trebuie să fie deschise complet (debit 
nominal).

Măsurarea presiunii diferenţiale (Δpr)  
pe coloană.
Montaţi un conector de măsură (cod Danfoss 
003L8143) pe racordul de golire al robinetelor de 
echilibrare ASV-P/PV (DN 15 - 50) sau un conector 
filetat în apropierea unităţii terminale (UT). 
Măsurătorile trebuie făcute între niplul de măsură al 
ASV-BD/ASV-I/ASV-M/MSV-F2 portul B şi conectorul 
de măsură montat pe robinetul ASV-P/PV.

Instalarea ASV-P, ASV-PV trebuie instalate pe conducta de 
retur, cu săgeata de curgere de pe corpul 
robinetului în sensul de curgere prin conductă. 
Vanele partener ASV-M/I/BD,MSV--F2 trebuie 
instalate pe conducta de tur, cu săgeata de 
curgere de pe corpul robinetului în sensul de 
curgere prin conductă. Tubul de impuls trebuie 
racordat între vanele partener.
Tubul de impuls trebuie spălat înainte de 
montare. Robinetele ASV-PV şi ASV-I/BD trebuie 
instalate în funcţie de condiţiile de montaj.

Testarea presiunii Presiunea maximă de testare  ......................... 25 bar

La proba de presiune a instalaţiei trebuie să vă 
asiguraţi că presiunea statică de pe ambele feţe 
ale diafragmei este aceeaşi, pentru a se evita 
distrugerea regulatorului de presiune. Aceasta 
înseamnă că tubul de impuls trebuie conectat şi 
orice robinet cu indicator trebuie să fie deschis.

În timpul pornirii sistemului - deschiderea 
dispozitivului de închidere pe ASV-PV şi vanele 
asociate - asiguraţi-vă că aveţi aceeaşi presiune 
statică pe ambele părţi sau o presiune mai mare 
pe partea superioară a membranei. Dacă umplerea 
este efectuată prin deschiderea ASV-PV şi a vanei 
asociate, asiguraţi-vă că există presiune pe partea 
superioară a membranei prin deschiderea vanei 
asociate înainte de deschiderea ASV-PV.

Pornirea

Dacă ASV-P / PV DN 15 - 50 se instalează în 
combinaţie cu ASV-M, ambele vane trebuie să fie 
deschise sau închise (ambele vane trebuie să fie 
în aceeaşi poziţie!). Dacă ASV P / PV DN 15 / 50 se 
instalează în combinaţie cu ASV-I /ASV-BD, ambele 
vane trebuie să fie deschise. Pe durata acestei 
operaţii (închiderea sau deschiderea vanelor), 
asiguraţi-vă că nu există niciodată o presiune mai 
mică pe partea superioară a membranei, pentru 
a evita deteriorarea acesteia.
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ASV-PV

DN
L1 L2 L3 H1 H2 D1 D2 S a b c

mm ISO	7/1 ISO 228/1

15 65 120 139 102 15 28 61 27 Rp ½ G ¾ A

G ¾ A

20 75 136 159 128 18 35 76 32 Rp ¾ G 1 A

25 85 155 169 163 23 45 98 41 Rp 1 G 1¼ A

32 95 172 179
204

29 55 122 50 Rp 1¼ G 1½ A
245 1)

40 100 206 184
209

31 55 122 55 Rp 1½ G 1¾ A
250 1)

1) Domeniu de reglare 35-75 kPa

ASV-P

DN
L1 L2 L3 H1 H2 D1 D2 S a b c

mm ISO	7/1 ISO 228/1

15 65 120 139 82 15 28 61 27 Rp ½ G ¾ A

G ¾ A

20 75 136 159 103 18 35 76 32 Rp ¾ G 1 A

25 85 155 169 132 23 45 98 41 Rp 1 G 1¼ A

32 95 172 179 165 29 55 122 50 Rp 1¼ G 1½ A

40 100 206 184 170 31 55 122 55 Rp 1½ G 1¾ A

Fig. 17

Dimensiuni
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ASV-PV

DN
L1 H1 H2 D1 D2 D3

mm

65 290 385 93 68 205 145

80 310 390 100 68 218 160

100 347 446 112 68 248 180

ASV-PV

DN
Domeniu de reglare Δp L1 L2 L3 H1 H2 D1 D2 b c

kPa mm ISO 228/1

50

5-25

130 244 234

232

61 55 133 G 21/2 G 3/4 A
20-40

35-75
273

60-10

Fig. 18

Dimensiuni
(continuare)
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ASV-I

DN
L1 L2 L3 H1 H2 D1 S a b

mm ISO	7/1 ISO 228/1

15 65 120 139 48 15 28 27 Rp ½ G ¾ A

20 75 136 159 60 18 35 32 Rp ¾ G 1 A

25 85 155 169 75 23 45 41 Rp 1 G 1¼ A

32 95 172 179 95 29 55 50 Rp 1¼ G 1½ A

40 100 206 184 100 31 55 55 Rp 1½ G 1¾ A

50 130 246 214 106 38 55 67 - G 2¼ A

ASV-M

DN
L1 L2 L3 H1 H2 D1 S a b

mm ISO	7/1 ISO 228/1

15 65 120 139 48 15 28 27 Rp ½ G ¾ A

20 75 136 159 60 18 35 32 Rp ¾ G 1 A

25 85 155 169 75 23 45 41 Rp 1 G 1¼ A

32 95 172 179 95 29 55 50 Rp 1¼ G 1½ A

40 100 206 184 100 31 55 55 Rp 1½ G 1¾ A

50 130 246 214 106 38 55 67 - G 2¼ A

Fig. 19

ASV-BD

DN
L H S a

mm ISO 228/1

15 65 92 27 G ½

20 75 95 32 G ¾

25 85 98 41 G 1

32 95 121 50 G 1¼

40 100 125 55 G 1½

50 130 129 67 G 2

L

G1/4

S

a
a

H

Dimensiuni
(continuare)
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Fig. A - Diagrama de dimensionare ASV-P/ PV DN 15 - 40

Anexa A – diagrama de 
dimensionare
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Fig. B - Diagrama de dimensionare ASV-P/ PV DN 50 – 100

Anexa A – diagrama de 
dimensionare
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Fig.C - Diagrama de dimensionare ASV-BD DN 15-50

Anexa A – diagrama de 
dimensionare
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Valoarea

Fişă tehnică Regulatoare de presiune diferenţială tip ASV

Fig. E - Căderea de presiune pe robinetele ASV-M, DN 15-50

Fig. D-Diagrama de dimensionare ASV-I, DN 15-50

Anexa A
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Izolaţie, fitinguri

Mod de comandare

Fitinguri
Tip Comentarii la conductă la robinet Cod

Piesă de închidere filetată
(1 buc.)

R 1/2 DN 15 003Z0232

R 3/4 DN 20 003Z0233

R 1 DN 25 003Z0234

R 1 1/4 DN 32 003Z0235

R 11/2 DN 40 003Z0273

R 2
DN 50 (2 1/4”) 003Z0274 2)

DN 50 (2 1/2”) 003Z0278 1)

Piesă de închidere sudată
(1 buc.)

DN 15  DN 15 003Z0226

DN 20 DN 20 003Z0227

DN 25 DN 25 003Z0228

DN 32 DN 32 003Z0229

DN 40 DN 40 003Z0271

DN 50
DN 50 (2 1/4”) 003Z0272 2)

DN 50 (2 1/2”) 003Z0276 1)

Notă: ASV-PV DN 50 (2 1/2”) şi ASV-I/M 
DN 50 (2 1/4”) au conexiuni de mărimi 
diferite.
1)   Se va folosi cu vanele ASV-PV DN 50
2)   Se va folosi cu vanele ASV-I şi ASV-M 

DN 50.

Descriere

Capac de izolare EPP pentru ASV
Racord Cod

DN 15 003L8170

DN 20 003L8171

DN 25 003L8172

DN 32 003L8173

DN 40 003L8139

Capac de izolare EPP pentru ASV-BD
Racord Cod

DN 15 003Z4781

DN 20 003Z4782

DN 25 003Z4783

DN 32 003Z4784

DN 40 003Z4785

DN 50 003Z4786

Izolaţie
Ambalajul din stiropor (EPS) în care se livrează 
robinetele poate fi folosit ca izolaţie în sistemele 
unde temperatura nu depăşeşte 80 °C în regim de 
funcţionare continuă.

Regulatorul ASV-BD este furnizat cu un capac de 
izolare EPP. Capacul de izolare ASV-BD este prevăzut 
cu clic pentru montarea uşoară pe regulator. 
Capacul de izolare din EPP este furnizat pentru 
utilizarea la temperaturi înalte, maxim 120 °C.

Ambele materiale (EPS şi EPP) sunt aprobate în 
conformitate cu clasa de incendiu standard B2, 
DIN 4102.

Fitinguri
Pentru robinete cu filet exterior Danfoss oferă,  
ca accesorii, piese de închidere filetate sau sudate. 

Materiale
Piuliţă ......................................................................... alamă
Piesă de închidere sudată ........................................oţel
Piesă de închidere filetată .................................. alamă
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BC

D
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Specificaţii ofertă ASV-PV

DN
A B C D

mm

15 61 110 111 37

20 76 120 136 45

25 100 135 155 55

32 118 148 160 70

40 118 148 180 70

DN
A B C

mm

15 79 85 122

20 84 85 122

25 99 85 122

32 132 85 185

40 138 130 185

50 138 126 185

ASV-I/M/P/PV

ASV-BD

Dimensiuni – izolaţie

 1.  Robinetul regulatorului presiunii diferenţiale trebuie să fie disponibil în domeniul DN 15-100.
 2.  Reglarea diferenţei de presiune se bazează pe elementul membranei integrate.
	 3.		 Domeniul	presiunii	diferenţiale	reglabile	trebuie	să	fie	5-25	kPa,	20-40	kPa	sau	20-60	kPa	pentru	

dimensiunea	DN	15-40	şi	20-40	kPa,	35-75	kPa	sau	60-100	kPa	pentru	dimensiunea	DN	50-100.	
  Pentru aplicaţii legate de radiatoare, se recomandă 5-25 kPa.
 4.  Reglarea diferenţei de presiune trebuie protejată împotriva modificării accidentale.
 5.  Reglarea diferenţei de presiune trebuie să fie liniară (1 rotaţie 1 kPa sau 1 rotaţie 2 kPa în funcţie 

de dimensiune).
	 6.		 Domeniul	diferenţei	de	presiune	trebuie	să	poată	fi	schimbat	prin	schimbarea	arcului	la	

tipodimensiunile DN 15-40 fără drenarea sistemului.
	 7.		 Funcţia	de	închidere	a	serviciului	trebuie	să	fie	posibilă	cu	rozeta	manuală.
 8.  Funcţia de drenare este necesară în domeniul DN 15-50.
	 9.		 Domeniul	temperaturii	trebuie	să	fie	-20	…	+120°C	la	DN	15-40	şi	-10	…	+120°C	la	DN	50-100.
	10.		 Presiunea	nominală	trebuie	să	fie	16	bar	cu	presiunea	de	testare	25	bar.
 11.  Pachetul robinetului de reglare a diferenţei de presiune din domeniul DN 15-40 trebuie să 

conţină tubul de impuls (min. 1,5 m) şi izolaţia pentru robinetul EPS până la min. 80°C.

Diametru nominal: _ ________
Racord: ________
Domeniu de reglare între - şi ________ kPa
Fabricat de: Tip Danfoss: ASV-PV
Comanda nr.: 003L_ ____
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