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A Danfoss Korszerűsítés+ megoldása hatékonnyá teszi egycsöves fűtési rendszerét!

Legyen korszerűbb
egycsöves fűtési rendszere 

Megtérülési idő



AB-QM + QT

TRV

TRV

TRV

Korszerűsítés+ megoldással elkerülhető a túlfűtöttség

Az Ön problémája
Amennyiben Ön egycsöves fűtési rendszert 

üzemeltet biztosan hallott már a manapság fel-

merülő problémákról. A lakók panaszkodnak a 

túl hűvös szobák miatt, ami a nem megfelelő 

hidraulikai beszabályzás következménye, vagy 

éppen ellenkezőleg, túlfűtöttségre panasz-

kodnak, ami vagy a vízelosztás problémája le-

het, vagy egyszerűen az átkötő szakasz túlzott 

hőleadása miatt alakul ki. Ezt a többlet fogyasz-

tást a radiátorokon elhelyezett költségosztók 

(ha vannak) nem mérik. Ez a tény nemcsak fe-

lesleges energiafogyasztást eredményez, de 

rontja a lakók komfortérzetét is. Ezen túlme-

nően értékes időt rabol a közös képviselőktől, 

akiknek a reklamációkat kezelniük kell, vagy 

utólagosan próbálják behajtani a fűtési költsé-

get a lakóktól. Az Ön érdeke is, hogy egy ener-

gia hatékony rendszer segítségével oldja meg 

ezeket a kellemetlenségeket.

A mi javasolt megoldásunk
Megoldási lehetőség az is, ha jelenlegi rend-

szerét kétcsövessé alakítja. Ez azonban nagy 

beruházási költséggel jár, nem beszélve, arról, 

hogy jelentős munkálatokat kell végezni min-

A Korszerűsítés+ megoldás 
A Korszerűsítés+ első lépése, hogy a radiátor 

szelepeket Danfoss nagy kapacitású szelepekre 

cseréljük és termosztatikus fejjel látjuk el azo-

kat. Ezt követő lépés az, hogy a strangok visz-

szatérő vezetékeibe AB-QM automatikus térfo-

gatáram szabályzó szelepet építünk be, melyet 

QT termosztatikus állítóművel látunk el. Ez a 

szelep a visszatérő hőmérséklet alapján szabá-

lyozza a térfogatáramot a felszállókban. Így át-

alakítjuk az állandó térfogatáramú rendszerün-

ket (egycsöves rendszer jellegzetessége), válto-

zó térfogatáramúvá (kétcsöves rendszer jelleg-

zetessége), annak előnyeit kihasználva. A lehe-

tő legmagasabb energia megtakarítás elérésé-

hez választhatja az AB-QTE elektronikus egy-

csöves rendszert is. Ekkor a QT szabályzót TWA 

termomotorokra cseréljük, melyet egy CCR3 sza-

bályzó vezérel, így a külső hőmérsékletnek meg-

felelő optimális szabályozást végezhetjük el.

den lakásban, egyenként. Ennek elkerülésére a 

Danfoss egy új, innovatív megoldást dolgozott 

ki. A Danfoss Korszerűsítés+ megoldása közel 

egy kétcsöves fűtési rendszer hatékonyságát kí-

nálja a teljes rendszer átalakítása nélkül. Kis be-

fektetési költséggel felfejlesztheti jelenlegi egy-

csöves rendszerét. Ez a megoldás tökéletes sza-

bályzással ellátott, energia-hatékony rendszert 

kínál Önnek, mely növeli a belső komfortot és 

igazságosabb költségosztást tesz lehetővé a kö-

zös elszámolásoknál.

Előnyök:

  Növekvő belső komfort a lakásokban

  Csökkenő veszteségek a rendszerben, és 

csökkenő túlfűtöttség a lakásokban

  Az aktuális hőigénynek megfelelő  

térfogatáram a felszállókon

 Csökkenő energia-felhasználás

 Növekvő költség elszámolási pontosság

AB-QM + QT
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Felújítás lépésről lépésre

Akik eldöntötték, hogy felújítják egycsöves fűtési rendszerüket bizonyára olyan, műsza-

ki megoldást keresnek, amely elfogadható beruházási költségek mellett a legrövidebb 

megtérülési időt kínálják. A Danfoss Korszerűsítés+ megoldása rugalmas, így pénztárcá-

jának megfelelően dönthet az átalakításról. Minden egyes lépéssel egyre nagyobb kom-

fortot és költségmegtakarítást érhet el.

 Helyiség hőmérséklet szabályzás

 Minden strang térfogatáramának pontos beszabályozása

 Visszatérő hőmérséklet szabályzás

 Visszatérő hőmérséklet optimalizálás

Végeredmény: 

A rugalmas Danfoss Korszerűsítés+ igazán testre szabott megoldást kínál Önnek 

egycsöves rendszere fejlesztéséhez.

1+1+1 = 3 segédenergia nélküli egyszerűség



Ön dönti el az átalakítás mértékét

AB-QM szeleppel

A strangokba épített automatikus térfogatáram szabály-

zó szelepekkel könnyedén beállítható az egyes felszál-

ló vezetékek kívánt fűtővíz mennyisége. A jól beszabályo-

zott rendszer kedvezőbb hőelosztást biztosít a teljes épü-

letben. Nem lesznek alul-, vagy éppen túlfűtött helyiségek 

így elkerüljük a túláramokat a rendszerben és szivattyúzási 

költséget is csökkentjük. Az AB-QM nyomásfüggetlen térfo-

gatáram szabályzó szelep használatával biztosak lehetünk 

a rendszer teljes hidraulikai egyensúlyában. Az egycsöves 

rendszerünkben egyedül azzal, hogy szabályozzuk a térfo-

gatáramot nagy mértékű energia megtakarítást és komfor-

tot érünk el. 

 Nincs túláram az elosztó vezetékben

 

 Éppen szükséges térfogatáram a rendszerben 

 

 Könnyű kiválasztás és beüzemelés 

RA-G + RA 2000/RA 5060

Megadjuk a lakóknak a lehetőséget, hogy minden helyi-

ségben külön-külön szabályozzák a megkívánt hőmérsék-

letet, így egy alap megtakarítást érünk el. Ezt a Danfoss ter-

mosztatikus radiátor szelepei biztosítják, folyamatosan sza-

bályozva a szobák hőmérsékletét. Eredményeképpen kel-

lemesebb lesz a közérzetünk a nappaliban, nem fázik a lá-

bunk a fürdőszobában és kellemesen hűvös környezetet 

biztosíthatunk a hálószobában. A Danfoss Korszerűsítés+ 

megoldással már itt fűtési költség megtakarítás érhető el.

 Növekvő belső komfort

 Helyiségenkénti hőmérséklet szabályzás

 Csökkenő túlfűtöttség

Strangok térfogatáram beállításaSzoba hőmérséklet szabályzás



Pénztárcájához illeszkedő megoldást kínálunk

AB-QM + QT

További megtakarítás eléréséhez használhatja az AB-QT 

termosztatikus térfogatáram szabályzó szelepet. A szele-

pen található termosztatikus állítómű a strangok vissza-

térő hőmérsékletét szabályozza. Amint csökken az egyes 

szobák hőigénye és ezzel együtt nő az átkötő szakaszon 

átáramló víz hőmérséklete az állítómű zárni kezdi a sza-

bályzó szelepet. A térfogatáram csökkenés csökkenti a 

visszatérő víz hőmérsékletét is így még energiahatéko-

nyabbá teszi fűtési rendszerünket. 

 Dinamikus rendszerszabályzás

 

 Nem lesznek túlfűtött strangok

 

 Költségosztók mérési pontossága növekszik

AB-QM + CCR3 + TWA-Z + ESMC

A lehető legnagyobb megtakarítás eléréshez az AB-QTE 

elektronikus megoldást érdemes választania egycsöves fű-

tési rendszeréhez. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a visz-

szatérő vízhőmérsékletet, a külső hőmérsékletnek megfele-

lően, az előremenő vezeték hőmérséklete alapján szabályoz-

za. Termomotor végzi a beavatkozást az elektronikához csat-

lakoztatott előremenő vezetékre és az összes visszatérő ágra 

szerelt hőmérséklet érzékelő jele alapján. Így optimális vissza-

térő vízhőmérsékletet és térfogatáramot biztosíthatunk ami-

vel további energia megtakarítás realizálható a fűtési idény 

teljes hosszában.

  Külső hőmérséklet alapján teljes rendszer  

szabályzás

  Könnyen leolvasható paraméterek  

(beállítások, hőmérséklet ellenőrzés, stb.)

Visszatérő vízhőmérséklet  
szabályzás

Visszatérő vízhőmérséklet  
optimalizálás



Ezzel csak nyerni lehet
Korszerűsítés+ megoldás esettanulmány 

Esettanulmányunkban szereplő épület egy közepesen magasnak mondható panelépület, mely 

Lengyelországban, Szczecinben található, és 1976-ban épült. Az épület fűtési rendszere egy hagyo-

mányosnak mondható egycsöves rendszer nyit/zár szabályzó szelepekkel és öntöttvas radiátorok-

kal. Az épület fűtése egy az épülettől 100 m-re található hőközpontból történik. 

A fűtéskorszerűsítést a lakóközösség 1994-1995-ben termosztatikus radiátor szelepekkel (Danfoss 

RTD-D típus), a hőközpontba külső hőmérséklet követő szabályzással és nyomáskülönbség sza-

bályzó beépítésével kezdte. Pénz hiányában a hidraulikai beszabályzás mérőperemek segítségé-

vel történt.

 

1996-1997 költségosztók kerültek fel a radiátorokra az egyéni fogyasztások mérésére. A felújítás har-

madik szakasza 2002-2003-ban történt, amikor is új ablakok és 10 cm külső hőszigetelés került fel az 

épületre. Ezek után a még mindig jelentős fűtés számla miatt a lakóközösség fontolgatta a kétcsö-

ves rendszerre való áttérést. 2009-ben végül mégis a Danfoss Korszerűsítés+ megoldást választot-

ták és AB-QM automatikus térfogatáram szabályzó szelepeket építettek be QT termosztatikus állító-

művel, a visszatérő vízhőmérséklet szabályzására. A beruházás teljes költsége a kétcsövesre való át-

állás költségének mindössze 1/5-ébe került.

 Beruházás költség:  € 32,201    

 Energia megtakarítás:  1.283 GJ (3 átlagos fűtési szezon)

 

 Energia ár:   € 9.70 / GJ

 

 Megtérülési idő:  2,6 év
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A Danfoss Korszerűsítés+ csomag teljes megoldást kínál

Termosztatikus radiátor szelepek

Szelepek

Típus Megnevezés Méret Rendelési szám

RA-G Termosztatikus szelep, egyenes kivitel DN 15 013G1675

RA-G Termosztatikus szelep, sarok kivitel DN 15 013G1676

RA-G Termosztatikus szelep, egyenes kivitel DN 20 013G1677

RA-G Termosztatikus szelep, sarok kivitel DN 20 013G1678

RA-G Termosztatikus szelep, egyenes kivitel DN 25 013G1679

RA-G Termosztatikus szelep, sarok kivitel DN 25 013G1680

Érzékelő

Típus Megnevezés Kapilláris cső hossz. Beállítási tartomány Rendelési szám 

RA 2990 Érzékelő beépített érzékelővel 5 - 26 °C 013G2990

RA 2992 Érzékelő távérzékelővel 0 - 2 m. 5 - 26 °C 013G2992

RA 2920 Érzékelő beépített érzékelővel, hatósági kivitel 5 - 26 °C 013G2920

RA 2922 Érzékelő távérzékelővel, hatósági kivitel 0 - 2 m. 5 - 26 °C 013G2922

RA 5062 Érzékelő távállító művel 0 - 2 m. 8 - 28 °C 013G5062

RA 5065 Érzékelő távállító művel 0 - 5 m. 8 - 28 °C 013G5065

RA 5068 Érzékelő távállító művel 0 - 8 m. 8 - 28 °C 013G5068

AB-QM automatikus térfogatáram szabályzó szelep

Típus Megnevezés Méret Rendelési szám 
(mérőcsonk nélkül)

Rendelési szám
(mérőcsonkkal)

AB-QM Szabályzó szelep 150 l/h térfogatáramig DN 10LF 003Z1251 003Z1261

AB-QM Szabályzó szelep 275 l/h térfogatáramig DN 10 003Z1201 003Z1211

AB-QM Szabályzó szelep 275 l/h térfogatáramig DN 15LF 003Z1252 003Z1262

AB-QM Szabályzó szelep 450 l/h térfogatáramig DN 15 003Z1202 003Z1212

AB-QM Szabályzó szelep 900 l/h térfogatáramig DN 20 003Z1203 003Z1213

AB-QM Szabályzó szelep 1700 l/h térfogatáramig DN 25 003Z1204 003Z1214

AB-QM Szabályzó szelep 3200 l/h térfogatáramig DN 32 003Z1205 003Z1215

QT termosztatikus állítómű

Típus Megnevezés Beállítási tartomány Rendelési szám

QT Érzékelő AB-QM DN 10 - 20 szelephez 45 - 60 °C 003Z0382

QT Érzékelő AB-QM DN 25 - 32 szelephez 45 - 60 °C 003Z0383

QT Érzékelő AB-QM DN 10 - 20 szelephez 35 - 50 °C 003Z0384

QT Érzékelő AB-QM DN 25 - 32 szelephez 35 - 50 °C 003Z0385

QE elektromos szabályzók

Típus Megnevezés Kábel hossz. Rendelési szám

CCR 3 Központi szabályzó, 16 érzékelő csatlakoztatható, 24V AC 003Z0389

TWA-Z Termomotor, 24V AC, (NO változat) 1,2 m. 082F1220

ESMC Felületi hőmérséklet érzékelő 2 m. 087N0011

TWA-Z + ESMC Egység csomag 003Z0388

További információkat a honlapunkon olvashat!

A Danfoss vezető szerepet játszik az épületgépé-

szeti szabályzók fejlesztésében és gyártásában. 

Termékeink segítséget nyújtanak lakások, irodák, 

közintézmények, ipari létesítmények fűtésében és 

hűtésében egyaránt.

Röviden, a Danfoss hozzásegíti a modern technoló-

gia nyújtotta lehetőségek élvezetéhez és a tisztább 

környezet megteremtéséhez. Amennyiben többet 

szeretne megtudni a Danfoss Korszerűsítés+ meg-

oldásról kérem keressen meg minket bizalommal.



Az igazi minőséget  
kínáljuk Önnek
A legkorszerűbb fűtőrendszer több, mint a megoldások és komponen-

sek összessége. Ha megoldásai optimalizálásában Önnek segítségre, 

vagy ösztönzésre van szüksége, a Danfoss a jelentős alkalmazási szak-

értelemével a rendelkezésére áll. Új épületek, vagy épület-felújítások fű-

tésrendszerének tervezésekor az iparágban elfoglalt vezető pozíciója és 

a sokéves gyakorlata miatt a Danfoss a tervezők és rendszerépítők ked-

velt tanácsadójává és partnerévé vált. 
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Danfoss Kft.  ·  1139 Budapest, Váci út  91 ·  Tel.: +36 (1) 450 2531 ·  Fax: +36 (1) 450 2539
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A katalógusokban, brosúrákban és más nyomtatott anyagban található lehetséges hibákért Danfoss nem vállal felelősséget. Danfoss fenntartja azt a jogát, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosít-
sa. Ez a megrendelt termékekre is vonatkozik, amennyiben ezek a módosítások elvégezhetők az elfogadott specifikációban történő szükséges változtatások nélkül. Ebben az anyagban található összes véd-
jegy a hivatkozott vállalat tulajdonát képezi. Danfoss és a Danfoss embléma a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.


