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3 Въведение

1. Въведение 
– Новаторска енергийна концепция за жилищни сгради

готови за бъдещето
Напълно
Системите EvoFlat са 
съвместими с всяка 
инфраструктура за 
топлоподаване и се 
независими от вида на 
използваната енергия
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Реновирани и нови сгради
Енергийната ефективност се 
отплаща
Всяка година се налага милиони 
апартаменти по цял свят да се 
ремонтират. Термоизолацията на 
покриви и фасади и новите прозорци, 
и врати могат да намалят енергийните 
потребности на многоетажна жилищна 
сграда с до 83%*. За такива значителни 
икономии на енергия с възможно 
включване на възобновяеми енергийни 
източници са необходими нови 
енергийни концепции – както за 
реновирани, така и за нови сгради.

Използване на възобновяеми 
енергийни източници
Независимо дали става въпрос за ново 
строителство или за сгради в процес 
на реновиране, за алтернативните 

Въведение 

1.1 Нови енергийни концепции за жилищни сгради

* Източник: dena (German Energy Agency), 2010

енергийни източници е необходим 
буферен резервоар, в който да се 
съхранява загрятата вода и да се 
разпределя към отделните апартаменти. 
Всеки апартамент има своя апартаментна 
станция, която, подобно на хидравличен 
възел, осигурява разпределянето на 
загрятата вода към отделните радиатори 
в жилището с желаната температура. 
Всяка артаментна станции е захранена 
със студена вода, която се нагрява и 
се ползва за гореща вода за битови 
нужди, когато е необходимо -  в 
достатъчни количества и, най-вече, 
безопасна от хигиенна гледна точка.

От полза за всички
Децентрализираните отоплителни 
системи за нови и реновирани сгради 
осигуряват немалко предимства 

както за инвеститора, така и за 
обитателите.

Реновирането на сградите и 
децентрализираните отоплителни 
системи намаляват топлинните  
загуби и разходите за отопление.  
С тях се повишава степента на 
комфорт,  като се подобряват и 
хигиенните показатели на водата  
за битови нужди. Същевременно 
индивидуални измервателни уреди 
във всеки апартамент дават пълна 
информация за потреблението във 
всеки момент и са предпоставка за 
контрол на сметките за отопление и 
гореща вода от страна на обитателя. 
Така сградата става по-атрактивна за 
всички.
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Ниски общи разходи

Намаляват енергийните загуби
Едно проучване от 2008 г. сравнява 
различните разпределителни системи, 
които се предлагат за многоетажни 
жилищни сгради и многофамилни 
къщи. Изчисленията са направени за 
4-етажна сграда с осем апартамента 
на всеки етаж- всеки по 133 кв.м . 
Показателите са сравнение между 
решението EvoFlat с вертикална 
тръбна система  и система за 

централизирана подготовка на  
БГВ с хоризонтални щрангове. 
Проучването показва, че в сравнение 
със съвременните решения за 
централизирано производство на БГВ 
решението с EvoFlat намалява 
топлинните загуби от тръбопровода  
с повече от 40%,  а в сравнение с 
традиционните еднотръбни системи  
с близо 80%.

Изключително компактни
Системите EvoFlat заемат много малко 
място.  
В сравнение с индивидуалните котли 
на газово гориво, които често се 
комбинират с резервоар, апартаментната 
станция заема до 80% по-малко 
пространство и обикновено се монтира 
в стенна ниша или малък шкаф.  

 
Все пак, апартаментните станции 
заемат малко повече пространство  
в апартамента от централизираните 
системи за получаване на БГВ, 
въпреки че наличието им остава 
почти незабележимо. В замяна на това 
те освобождават големи пространства 
в подземните помещения.

Индивидуалното измерване 
насърчава хората за икономии на 
енергия.
Когато обитателите и наемателите 
плащат само за това, което ползват,  
те упражняват по-добър контрол 
върху своето енергопотребление. 
Едно проучване, проведено в Дания 
от 1991 до 2005, изследва 
действителното енергопотребление 
преди и след монтирането на 
индивидуални измервателни уреди.

Резултатите ясно показват, че  
при ползването на индивидуални 
измервателни уреди значително е 
намаляло енергопотреблението на 
квадратен метър – най-често с 15 до 30%.
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Концепцията за децентрализирани 
системи за отопление и гореща вода 
не е нова и ползата и предимствата  
от избора на тези системи са добре 
обосновани.

Основни предимства на 
децентрализираните системи  
са: по-ниско енергопотребление  
в резултат от индивидуалното 
измерване, повече полезно 
пространство в многоетажните 
жилищни сгради и 

многофамилните къщи, и намаление 
на топлинните загуби по дългите 
тръбопроводи. Ето някои цифри.
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0,32.Котел (0,15 m3) + комин (0,17 m3)

EvoFlat: 0,062. Апартаментна станция (0,062 m3)

Централно подаване на БГВ : 0,02. Водомер (0,01 m3) + 
топломер (0,01 m3)

*  Резервоарът за съхранение в подземното помещение заема 
много повече място, отколкото при решението EvoFlat
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Въведение 

1.2 Доказани предимства на системите EvoFlat 
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Често едно от първите съображения 
при планиране на реновиране или 
изграждане на нова сграда са разходите 
за инвестиции. Подобно на айсберга 
обаче, това са само непосредствено 
видимите разноски, които съставляват 
само част от общите разходи, необходими 
за ползването на даден продукт в течение 
на целия му срок на експлоатация.

Разходите за целия период на 
експлоатация на продукт, който  
на пръв поглед изглежда по-евтин, 
може често да се окажат много 
по-високи от тези за един считан за 

по-скъп вариант на същия продукт. 
Това е видно и в проучването на 
партньорите Kulle & Hofstetter, 
съставено за Stadtwerke München,  
в което се сравняват  системите за 
централно отопление и БГВ с 
децентрализираните решения.

Сравнение между централизирани 
и децентрализирани системи
Примерът по-долу за реновиране  
на 50 апартамента показва, че 
първоначалните инвестиции за 
традиционна система за централно 
отопление са по-ниски от тези за 

съответстващите им децентрализирани 
системи.

Повишените с 30% разходи за 
инвестиции за децентрализирана 
система с децентрализирано 
производство на БГВ се изплащат в 
течение на около 9 години благодарение 
на разходите за енергопотребление, 
които се намаляват със 70%. Това е 
валидно дори без да се вземат предвид 
бъдещите увеличения на цените на 
енергията и горивата. 

Цената в момента на покупката не е всичко

Ефективност на разходите за реновиране - анализ

Реновиране на 50 апартамента Вариант 1 

Електрически котел за 
производство на БГВ в 

апартамент с централно 
отопление

Вариант 2 

Централно отопление  
и централно 

производство на БГВ 

Вариант 3 

Децентрализирано 
производство на БГВ с 
централно отопление + 

буферен резервоар

1.
1.1
1.2

Инвестиции и капиталови разходи
Разходи за инвестиции  
Капиталозависими разходи
Сравнение с вариант 1

€
€ / a

%

0,00
0,00
0,00

45 596,00
3 257,70

100,00

63 867,00
5 461,48

167,65

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Разходи, свързани с потреблението
Топлинни загуби
Топлинно обезпечаване на инсталацията - 
топлофикационна система
Разходи за електричество - циркулационни помпи
Промяна на тарифата
Полезна топлина на електрическия котел
Общо
Сравнение с вариант 1

€ / a
€ / a
€ / a
€ / a
€ / a

%

1 608,14

1 146,00
15 377,33
18 131,47

100,00

3 013,23
8 012,93

104,09

11 130,25
61,39

2 168,33
8 012,93

119,32

10 300,58
56,81

3.
3.1

Разходи, свързани с експлоатацията
Поддръжка
Общо
Сравнение с вариант 1

€
€ / a
€ / a

%

4 500,00
4 500,00

100,00

1 080,00
1 080,00

24,00

1 170,00
1 170,00

26,00

4. Годишни разходи
Сравнение с вариант 1

€ / a
%

22.631,47
100,00

15.467,95
68,35

16.932,06
74,82

(Източник: Kulle & Hofstetter, Stadtwerke München, 2011)

Въведение 

1.2.1 Сравнителен анализ на инвестициите и 
експлоатационните разходи на системата
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Това проучване при реновиране  
на съществуващи сгради сравнява 
разходите за периода на експлоатация 
на съществуваща инсталация за 
получаване на гореща вода с 
електрически водонагреватели  
във всеки апартамент с тези за 
централизирани и децентрализирани 
системи за подготовка на БГВ.

Както централизираните, така и 
децентрализираните системи за 

подготовка на БГВ демонстрират  
такива големи предимства дори  
само по отношение на по-ниското 
енергопотребление и намалените 
експлоатационни разходи, че 
инвестициите за тях могат да се 
изплатят в течение на около 3 години.

И тук бъдещите увеличения на цените 
на енергията и горивата не са взети 
под внимание.

Сравнение на решенията за централно и 
децентрализирано производство на БГВ

Анализ на ефективността на разходите за нова сграда

50 апартамента – нова сграда Вариант 1 

Електрически котел за 
производство на БГВ в 

апартамент с централно 
отопление

Вариант 2 

Централизирано 
производство на БГВ и 
централно отопление

Вариант 3 

Децентрализирано 
производство на БГВ с 

централно отопление + 
буферен съд

1.
1.1
1.2

Инвестиции и капиталови разходи
Разходи за инвестиции Капиталозависими 
разходи
  Сравнение с вариант 1

€
€ / a

%

67 334,00
4 865,83

100,00

85 505,00
7 062,68

145 18

72 291,00
6 277,80

129,02

2.
2.1
2.2

Разходи, свързани с потреблението
Топлинни загуби 
Разходи за енергия - циркулационни помпи
Общо
Сравнение с вариант 1

€
€ / a
€ / a
€ / a

%

3 012,81
253,99

3 266,80
100,00

2 168,03
177,18

2 345,21
71,79

745,42
164,03
909,45

27,84

3.
3.1

Разходи, свързани с експлоатацията
Поддръжка
Общо
Сравнение с вариант 1

€
€ / a
€ / a

%

1 080,00
1 080,00

100,00

1 170,00
1 170,00

108,33

1 170,00
1 170,00

108,33

4. Годишни разходи
Сравнение с вариант 1

€ / a
%

9 212,62
100,00

10 577,89
114,82

8 357,25
90,72

(Източник: Kulle & Hofstetter, Stadtwerke München, 2011)
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Ниско
от развитие на 
бактерии (легионела) 
за проектанти и 
потребители

ниво на риск

 Въведение

Въведение 

1.3 Гореща вода за битови нужди:  
хигиена и комфорт

Бактериата легионела

Термалната дезинфекция е доказан метод 
за безопасно загряване на гореща вода за 
битови цели  от хигиенна гледна точка. 
Водата за битови цели се загрява в течение 
на дълъг период от време до температура, 
по-висока от 60 °C, с което се предотвратява 
развитието на бактерии в нея.

Циркулацията на гореща вода се подчинява 
на същите изисквания. При редовно 
промиване и хидравличен баланс на 
цялата разпределителна система всички 
изисквания на разпоредбите за гореща 
вода за битови цели са изпълнени.

Основният недостатък на централизираното 
производство на гореща вода за битови 
цели с термална дезинфекция са огромните 
топлинни загуби по време на преноса на 
горещата вода от мястото на загряване до 
отделните кранове за източване.

При децентрализираното производство на 
БГВ е налице предимството, че водата се 
загрява само, когато действително има 
нужда от нея – и то в количеството, което е 
необходимо. Не се налага съхранение, 
нито изграждане на дълги преносни 
тръбопроводи с огромни топлинни загуби.

Тъй като инсталацията за питейна вода  
се намира в съответния апартамент, 
подаващите тръби са толкова къси, че 
отговарят на разпоредбата за 3-литра по 
DVGW (Германия). Това означава: Обемът 
на горещата вода в тръбата между точката 
на загряване на водата и консуматора е 
по-малко от 3 литра.

В случая на апартаментна станция тръбите 
за гореща вода редовно се промиват и 
горещата вода за битови нужди се подменя 
напълно, което означава, че практически 
не е възможно развитие на бактерии.

Високо ниво на комфорт с горещата 
вода за битови нужди
Апартаментните станции са направени  
така, че гарантират гореща вода  
още при отварянето на съответния кран - 
веднага започва да тече гореща вода с 
необходимата температура и в 
количеството, от което се нуждаете.

Ако имате няколко крана, от всички ще 
получавате гореща вода с желаната 
температура и в необходимото количество.

По този начин апартаментните станции 
EvoFlat винаги осигуряват на потребителите 
гореща вода с максимален комфорт!

След въздуха водата е второто най-
необходимо условие за живот. С цел 
защита на потребителите законодателството 
поставя много високи изисквания към 
системите за производство на гореща вода 
за битови нужди и хората, които работят с тях.

Посредством различни директиви за 
питейната вода  отговорността за качеството 
на водата за битови нужди принадлежи на 
производителите и операторите на системи, 
и инсталации за загряване и разпределение 
на гореща вода за битови цели.

Водата е жизнено важна
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Защо да изберете система EvoFlat?

2.1 От традиционното централно отопление...

Топлинен източник и 
буферен резервоар

Енергийна ефективност и 
индивидуално регулиране 
Системата EvoFlat се състои  
от апартаментни станции, 
инсталирани във всеки отделен 
апартамент с 3 централни 
вертикални тръби, захранвани  
от един централен топлинен 
източник, който обикновено се 
намира в сутерена.

Системата EvoFlat може да се 
свърже с буферен резервоар  
до всеки топлинен източник в 
сградата. По тази причина 
всякакви бъдещи промени и 
модернизации на топлинния 
източник в сградата няма да се 
отразят на функционалността на 
апартаментните станции.

Апартаментната станция  
включва изключително 
компактен топлообменник  
с пропорционален регулатор  
на дебит с управление по 
налягане, който незабавно 
осигурява доставка на гореща 
вода, и регулатор на 
диференциално налягане за 
топлоподаване към отделните 
радиатори.

Системата EvoFlat е съвременно 
решение, което идва да замени  
традиционните системи за 
централно отопление и БГВ,  
като напр.:
•	 Системи за централно отопление 

и централизирано производство 
на БГВ с топлинен източник 
котел на течно или твърдо 
гориво, или топлофикация.

•	 Газови	котли,	инсталирани	 
във всеки апартамент за 
отопление и производство  
на БГВ.

• Електрически водонагреватели, 
при които горещата вода за 
битови нужди се произвежда 
от малки електрически 
нагреватели във всеки 
апартамент.

Тради-
ционно 

решение

Традиционна система за  
централно отопление  

и производство на БГВ
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... до модерните децентрализирани решения

Система EvoFlat - с  
децентрализирано отопление  
и производство на БГВ

Тоаплинен източник и 
буферен резервоар

Апартаментна 
станция

Апартаментна 
станция

Апартаментна 
станция

Апартаментна 
станция

Решение 
EvoFlat
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2.2  Сравнение с традиционните системи за 
централно отопление 

Параметър
Система EvoFlat 
с апартаментни 

станции

Индивидуален 
газов котел

Децентрализирано 
производство на 
гореща вода за 
битови нужди

Котел за 
централизирано 
производство на 
гореща вода за 
битови нужди

Гореща вода за 
битови нужди 

от слънчева 
енергия

Индивидуално измерване и 
фактуриране 3 3 ÷ ÷ ÷

Ефикасно използване на 
топлинната енергия 3 ÷ ÷ ÷ 3

Елиминиране на риска от 
развитие на бактерии 3 3 3 ÷ ÷

Индивидуален комфорт 3 ÷ ÷ 3 3

Абсолютна гъвкавост по 
отношение на топлинния 
източник

3 ÷ ÷ 3 ÷

Спестяване на пространство при 
инсталиране на системата 3 ÷ ÷ ÷ ÷

Намалени изисквания за 
обслужване 3 ÷ ÷ ÷ ÷

Удобство и безопасност на 
инсталацията 3 ÷ 3 3 3

Опростяване на тръбната 
система 3 3 3 ÷ ÷

По-къси тръбопроводи 3 3 3 ÷ ÷
Икономии от индивидуален 
резервоар за съхранение 3 3 3 ÷ ÷

Икономии от общ котел  ÷ 3 ÷ ÷ ÷

Сравнителен анализ и предимства по отношение на индивидуалните газови  
и електрически котли 
За избор на енергийно решение за 
отопление и производство на гореща  
вода за битови цели в нови сгради 
или сгради в процес на реновиране се 
предлагат многобройни възможности. 
Всяка система има своите предимства 
и недостатъци.

Въпреки че рискът от развитие на 
бактерията легионела е добре 
известен, централизираните системи 
за  подготовка на БГВ с вградена 
термична дезинфекция се срещат 
рядко в многоетажните жилищни 

сгради. Този факт, както и много други 
недостатъци в  съществуващите сгради, 
са взети предвид при съставянето на 
списъка по-долу.
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Защо да изберете система EvoFlat?

2.3  Значителни предимства с EvoFlat

Функционална ефективност, енергия и околна среда

•	 Максимално	ниво	на	ефективност	с	централен	топлинен	източник	,	в	сравнение	с	
индивидуални котли 

•	 Предотвратено	е	замърсяването	и	отделянето	на	CO2  при свързване към 
топлофикационната система

•	 Лесно	включване	на	възобновяеми	енергийни	източници	с	буферния	резервоар
•	 Оптимална	работа	на	котела	с	по-дълго	време	за	работа	на	горелката
•	 По-ниски	връщащи	температури	при	ниска	загуба	на	налягане	с	високоефективните	

топлообменници
•	 По-висока	степен	на	оползотворяване	на	слънчевите	и	кондензни	системи	с		

ниски връщащи температури
•	 По-малки	загуби	през	тръбите	при	децентрализираното	производство	на	БГВ
•	 При	децентрализираното	производство	на	БГВ	не	се	ползва	допълнителна	

енергия за помпата 
•	 Топломерът	и	водомерът,	вградени	в	апартаментната	станция	спестяват	от	

мястото за измервателните уреди в кухнята и  банята

Комфорт и прозрачност на разходите

•	 По-висок	топлинен	комфорт	през	цялата	година	с	непрекъснато	топлоподаване
•	 По-високо	ниво	на	комфорт	по	отношение	на	БГВ	със	системата	за	ползване	на	

студената вода във всеки апартамент
•	 Голям	капацитет	на	източване	в	съответствие	с	размера	на	апартаментната	станция
•	 Точно	отчитане	на	потреблението	с	уреди	за	измерване	на	енергия	и	вода	във	

всяка станция
•	 Възможност	за	следене	и	индивидуално	регулиране	на	потреблението	на	вода	и	

енергия 
•	 Лесно	отчитане	на	потреблението	и	фактуриране	за	всяко	жилище	със	системата	

за дистанционно отчитане

Монтаж	и	пускане	в	експлоатация

•	 Без	регулатори	на	диференциално	налягане	в	разпределителната	система
•	 Необходимост	от	малко	пространство	за	вграждане	в	стена	или	шахта
•	 По-ниски	разходи	за	инсталиране	с	3	вместо	5	вертикални	тръби
•	 По-лесно	хидравлично	балансиране	с	вграден	регулатор	на	диференциално	

налягане за гореща вода и отопление във всяка станция
•	 Високоефективен	топлопренос	с	новия	топлообменник	MicroPlate	в	станцията	EvoFlat
•	 Възможност	за	поетапно	реновиране	на	обитаваните	жилища	(апартамент	по	

апартамент)
•	 Монтажът	от	само	5	дейсйтвия	дава	възможност	за	инсталиране	на	станциите	в	

подходящ момент, както и за частично инсталиране и пускане в действие

Безопасност и хигиена

•	 Няма	открит	източник	на	огън	в	
жилището	(газов	котел)

•	 Няма	течове	на	газ	в	жилището
•	 При	децентрализираното	проточно	

загряване на гореща вода няма 
опасност от развитие на бактерията 
легионела 

Поддръжка и сервизно  
обслужване

•	 В	замисимост	от	топлинния	
източник може да се налага само 
едно почистване на комина, ако  
въобще се налага.   

•	 Не	е	необходима	специална	
поддръжка на децентрализираните 
апартаментни станции

•	 Лесна	поддръжка:	ако	има	
неизправност, тя обикновено 
засяга само една система 
(апартамент)
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Топлофи
кационна 
система

Централно 
отопление

Слънчеви 
панели/

Термопомпа

Биомаса/ 
Когенерационна 

система

Независима от вида на енергийния източник

Обитателите и собствениците на апартаменти 
очакват найвисокото възможно ниво на 
комфорт от системите за отопление при  
възможно найниски разходи. Обикновено 
те не се интересуват от вида енергиен 
източник, който се използва, нито от начина, 
по който функционира системата. 

Основните изисквания на обитателите са 
следните:
1. в апартамента им да има желаната от тях 

температура на комфорт,
2. да разполагат с достатъчно количество 

незабавно доставена гореща вода за 
битови нужди, безопасна от хигиенна 
гледна точка по всяко време,

3. да плащат за това възможно найниска 
цена.

Системата EvoFlat отговаря на всички тези 
изисквания.
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3.1 Функции на станцията EvoFlat

Станцията EvoFlat е цялостна 
индивидуална инсталация за пренос 
на топлинна енергия за отопление  
и производство на БГВ в апартаменти 
и еднофамилни къщи. Системата за 
подаване може да се захранва от 
всякакви топлинни източници (на 
петрол, газ или топлофикационни 
системи) както и в комбинация с 
възобновяеми енергийни източници 
(слънчева енергия, биомаса и 
термопомпи)

Индивидуален комфорт
Крайният потребител може да регулира 
станцията EvoFlat в зависимост от 
индивидуалните си потребности за 
комфорт, както и да реализира икономии  
на енергия, и да се възползва от 
свързаните с тях предимства.

Цялостно решение 
Станцията EvoFlat е оборудвана с 
всички необходими компоненти, 
правилно оразмерени в съответствие 
с конкретното жилище. Станцията се 
състои от три основни елемента: 
Моментално проточно получаване на 

гореща вода за битови цели, управление 
на диференциалното налягане на 
системата за отопление и гореща вода 
и измерване на енергопотреблението.

Подготовка на гореща вода за 
битови цели
Станцията включва топлообменник за 
моментално проточно производство 
на БГВ. Температурата на горещата вода 
се регулира от многофункционалните 
управляващи вентили на Данфосс, с 
което се осигурява оптимален комфорт.

Отопление
Регулаторът на диференциално налягане 
е компонент на всички станции, като 
предназначението му е да осигурява 
правилно налягане за системата от 
радиатори. Решението EvoFlat може 
също така да включва смесителен контур 
за намаляване на подаващата 
температура за система за подово 
отопление или топлообменник за 
разделяне на системата за подаване 
към индивидуалните жилища. 

Индивидуално фактуриране
Фитингите за монтаж на измервателни 
уреди са неразделна част от станцията 
и осигуряват лесен монтаж на уреди 
за измерване на потреблението на 
енергия и студена вода с цел точно 
фактуриране за клиента съобразно 
потреблението.

Лесен монтаж
Станцията EvoFlat е компактно 
съчетание на цялото необходимо 
оборудване, което заема възможно 
наймалко място. Тя е също така 
цялостно решение, което гарантира, 
че всички компоненти ще са избрани 
и поставени правилно. Освен това, 
фабрично изготвеното решение ще 
спести време и пари за монтаж.

Хигиена
Решението EvoFlat осигурява висока 
хигиена, тъй като горещата вода за 
битови цели се подготвя в момента, в 
който е необходима, близо до крановете, 
без да се налага да се съхранява.

Капацитет Дебит на БГВ 10/45°C Дебит на БГВ 10/50°C

36 kW 14,8 I/min 13,0 I/min

45 kW 18,4 I/min 16,2 I/min

55 kW 22,51 I/min 19,8 I/min

Примери – Капацитет на горещата вода за битови цели
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3.2   Основни елементи на децентрализираната 
система

Основни елементи на 
децентрализираната 
система
1. Котел (или 

присъединяване към 
топлофикационната 
мрежа)

2. Буферен резервоар
3. Зареждаща помпа
4. Основна помпа
5. Регулатор на 

диференциално 
налягане

6. Апартаментна 
абонатна станция  

7.  Тръби

Децентрализираната система  
EvoFlat може да бъде проектирана  
за използване с всякакъв наличен 
източник на топлинна енергия, 
самостоятелен или комбиниран. 

CW

ТОПлОФ. ПОДАВАНе

ТОПлОФ.  
ВРъщАНе

5 1
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3.3   Независимо какъв е наличният  
енергиен източник

Вариант 3 
Комбинирана система – слънчева топлинна енергия с котел

Апартаментните станции могат да 
работят с всички налични енергийни 
източници. 
Найчесто използвани са следните:
1) Кондензни котли на петрол или газ, 

котли на твърдо гориво или на 
пелети,  или когенерация като 
централно подаване на топлинна 
енергия

2) Връзка с локални и централни 
топлофикационни системи с 
централна абонатна станция

3) Слънчева топлинна енергия със 
слънчеви колектори като първични 
източници на енергия в комбинация 
с други топлинни източници

Всички налични енергийни източници 
могат да се комбинират взаимно. По 
този начин жилищните кооперации  
и техните обитатели придобиват 
независимост и възможност в бъдеще 
да реагират  на промените в цените на 
енергията, както и на  евентуална 

промяна на енергийните източници, като 
заменят старите технологии с нови с 
повисока енергийна ефективност.

инвестициите в топлинен комфорт, 
хигиена на водата за битови нужди и 
енергийна ефективност се изплащат 
бързо, както за обитателите, така и  
за собствениците, благодарение на 
повишаването на стойността на 
недвижимото имущество и капиталовата 
доходност чрез намаляване на разходите.

Система за слънчева 
топлинна енергия
В повечето страни от еС се  
наблюдават тенденции за изпълнение 
на директивите за възобновяеми 
енергийни източници в указаните обеми 
при нови сгради и пълно реновиране 
на топлофикационни системи. 
Обикновено предпочитаният избор е 
слънчевата топлинна енергия. Наличието 
на сезонни разлики в капацитета на 
слънчевите системи означава, че 
непременно е необходим буферен 
резервоар; в случай че топлинната 
енергия от слънчевата система не 
достига, нагряването може да се 
осъществява с котел или чрез 
присъединяване към 
топлофикационната система. 

Вариант 2 
Топлофикационна система, система с 
микро мрежи и блоково отопление

Вариант 1 
Котел на газ, петрол или биомаса

Кондензен котел Абонатна станция

Гореща вода за битови цели и отопление за децентрализираната система и 
апартаментните станции се осигуряват от котел на газ или петрол в 
сутерена. Котелът е комбиниран с буферен резервоар. 
Буферният резервоар съхранява енергията, необходима за бързо осигуряване 
при върхови натоварвания, гарантира по-продължителна работа на 
горелката и надеждно функциониране на кондензните котли при икономични 
условия на работа. Той също така осигурява върховите капацитети на 
котлите на твърдо гориво.

Гореща вода за битови цели и отопление за децентрализираната 
система и апартаментните станции се осигуряват от топлофикационна 
абонатна станция в сутерена.
Станцията се захранва от топлофикационната система, чрез 
индиректна връзка и обикновено се комбинира с буферен резервоар.
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3.4 Хидравличен баланс на системата EvoFlat 

Хидравличен баланс
Дебитът трябва да се балансира така, че всички 
потребители на отоплителната система да получават 
еднакво захранване. При различни дължини на секции, 
колена, вентили и напречни разрези се появяват 
различни съпротивления, които се балансират и така 
се създават условия за енергийно ефективна, надеждна 
и безшумна работа на системата. Хидравличният баланс 
на дебита на горещата вода се осъществява пряко в 
предварителната настройка на радиаторните вентили 
и в зоновия вентил, вграден в станцията. При това 
положение не са необходими секционни баланс вентили.

Гореща вода за битови цели
Максималният дебит на БГВ за минута зависи от 
капацитета на инсталацията и избраната температура на 
водата. Препоръчваме вграждане на предпазен вентил за 
компенсация на евентуално повишаване на налягането в 
системата за БГВ.
(В немските технически разпоредби, по-специално 
тези, свързани с директивата за питейната вода и с 
DIN EN 806, DIN EN 1717 и DIN 1988 /DVGW-TRWI 1988 и DIN 
EN 12502 е описано присъединяването към инсталацията 
за студена вода, както и работата на цялата битова 
водна инсталация.)

Цялостна система
Не се налага отделните секции да се балансират една 
спрямо друга. Секционен регулатор на диференциално 
налягане или секционни регулиращи вентили не са 
необходими за станциите EvoFlat. Дебитът за производство 
на гореща вода се определя от броя на точките на 
източване. Дебитът на топлинния източник се определя, 
като се вземат предвид коефициентите на 
едновременност за многоетажните жилищни сгради. 
Регулаторът за гореща вода на Данфосс в съответната 
апартаментна станция напълно балансира колебанията 
в налягането и температурата на подаване чрез своя 
вграден регулатор на диференциално налягане, който 
работи заедно с температурния регулатор.

О
 п

от
ок

БС
В

О
 В

ръ
щ

ан
е

Връзка в сградата

Termix VMTD-F MIX B 

Termix VMTD-F-B

EvoFlat FSS
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Разпределителната система трябва да 
гарантира, че има налична топлинна 
енергия за потребителя по всяко 
време и при всякакво натоварване,  
с необходимата температура и 
правилното диференциално налягане.

Необходимото диференциално 
налягане трябва да бъде осигурено  
за всички релевантни точки в 
разпределителната система, като се 
започне от енергопроизводството  
и се стигне до радиатора в най
неблагоприятно положение. 
инсталирането на регулатор за 
диференциално налягане в отоплителния 
контур на апартамента гарантира 
безупречни условия за хидравличен 
баланс.

Погрешността на едно все още 
широко разпространено мнение,  
че отоплителните системи могат да 
бъдат правилно балансирани чрез 
секционни ръчни балансиращи вентили 
и регулирани помпи, е непрекъснато 
доказвана в практиката. 

Освен правилно настроен регулатор 
на диференциално налягане за 
отоплителния контур на апартамента, 
вентилите на отделните радиатори 
също трябва да бъдат с правилна 
предварителна настройка. Със 
съответстващото на стандартните 
изисквания диференциално налягане 
пред вентилите на радиаторите, 
шумовете при движението на потока 
вече са част от миналото.

Връзката откъм отоплителната страна 
се прави без системно разделяне. 
Подаващият отоплителен контур 
трябва да бъде снабден с регулатор 
на диференциално налягане, за да се 
гарантират оптимални условия на 
налягане и дебит в отоплителната 
система. Температурата в помещението 
се управлява с радиаторни термостати. 
При монтаж на термозадвижка с 
инсталиран зонов вентил и използване 
на централен ръчен или програмируем 
стаен термостат се осъществява 
удобно и оптимизирано управление 
на отоплението от гледна точка на 
енергията.

21°C 

21°C 21°C 

21°C 21°C 

21°C 

21°C 21°C 21°C 

Регулаторът на диференциално 
налягане е част от всяка 
апартаментна станция

Пример на добре балансирано 
разпределение на топлинната 
енергия
•	 Правилно	управление	на	

дебита и налягането към всеки 
апартамент с регулатор на 
диференциално налягане 

•	 Подходяща	температура	във	
всяко помещение, осигурена 
чрез предварителна настройка 
на вентилите и  радиаторен 
термостат на всеки радиатор

Хидравличен баланс на отоплителния контур на апартамента
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3.5 Проектиране, основни компоненти и 
характеристики на апартаментна станция

Основни компоненти на 
абонатната станция EvoFlat 
1. Топлообменник Micro Plate за 

БГВ
2.  Мултифункционален 

контролер
3.  Термостатичен байпас за летен 

режим
4.  Вложка за водомер
5.  Филтър
6.  Вложка за енергоизмервателен 

уред
7.  изолация

Показан пример: EvoFlat FSS

Качеството на апартаментната станция 
зависи от характеристиките на 
вложените компоненти. Основните 
компоненти за регулиране на 
Данфоссгарантират стабилна и 
надеждна работа. 

ПрИнЦИПна сХема 2 Пластинчат топлообменник Danfoss 
XB06H-1

5 Филтър 3/4” N/ N mv=0,6 mm
23 Сензорен джоб 1/2”
24 Фитинг за енергоизмервателен уред  

3/4” x 110 mm
38 Регулатор за гореща вода ТРС-М
40 Байпас/циркулация Danfoss FJVR (опция)
59 Фитинг за водомер 3/4” x 110 mm

ТС
Връщане

БСВ

БСВ

БГВ

О
Връщане

О
Подаван дебит

ТС
Подаван  
дебит
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3.5.1 Пластинчати топлообменници  

Значителни предимства:
  икономия на енергия и 

средства
  Подобър пренос на топлина
  Помалка загуба на налягане
  Погъвкаво проектиране
  Подълъг срок на 

експлоатация
  Патентована технология за 

оребряване на микропластина 
MicroPlate™

  Намалени CO2 емисии

Топлообменник MicroPlate™  за ефективна подготовка на БГВ в момента на 
необходимост

Оребряване на микропластина 
MicroPlate™

Найниската възможна връщаща 
температура  за моментална проточна 
подготовка на БГВ с необходимия 
капацитет на източване е от критично 
значение за енергийната ефективност  
на системите за гореща вода в 
апартаментните станции.

За да се посрещне тази потребност  
са необходими топлообменници  
с изключително високо ниво на 
енергийна ефективност. Данфосс 

използва новия топлообменник 
MicroPlate™ за своите апартаментни 
станции EvoFlat. Те се конфигурират и 
оразмеряват в зависимост от необходимия 
капацитет на източване. Температурата 
на горещата вода зависи от наличната 
температура на подаване.

Подаваният дебит, който преминава в 
едната посока, нагрява водата за битови 
цели, която тече в противоположната 
посока в топлообменника. 

Съединенията и пластините на 
топлообменника на Данфосс се 
произвеждат от неръждаема стомана 
1.4404 и са свързани с медни спойки.  
Те са идеалното решение за всички 
стандартни системи за нагряване на 
вода и производство на гореща вода  
за битови нужди. При съмнения 
качеството на водата трябва да бъде 
проверено от съответната 
водоснабдителна компания.

Тип XB06

10%
по-добър 
топлопренос
благодарение на 
новаторския дизайн 
на пластината, с 
който се оптимизира 
скоростта на потока
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3.5.2 Регулатор за БГВ – Въведение 

Многофункционален регулатор за БГВ в сърцето на EvoFlat

Основни характеристики и предимства на 
регулатора за БГВ

По време на източване
Когато е необходима гореща вода за 
битови цели управляващият вентил се 
отваря и топлообменникът нагрява 
студената вода до желаната 
температура. Сензорът на управляващия 
вентил за гореща вода е поставен в 
топлообменника и вентилът 
поддържа температурата на горещата 
вода в съответствие със зададената 
температурата. Температурата се 
поддържа константна, независимо от 

промените на дебита, 
диференциалното налягане и 
подаващата температура.

Бързо затваряне
Когато вече няма потребност от 
гореща вода, вентилът трябва да 
затвори бързо, за да предпази 
топлообменника от прегряване и 
образуване на котлен камък.

режим на готовност
EvoFlat може да се достави с байпас за 
летен режим за поддържане на 
температурата на подаващия 
тръбопровод в сградата. Така се 
скъсяват периодите на изчакване 
през лятото, когато отоплението не 
работи.

Интелигентно регулиране с 
термостатичен контрол 
Регулаторът TPCM осъществява 
управление на БГВ, като отчита  
както обема на потока, така и 
температурата. При отваряне  
на даден кран вентилът отваря и 
термостатът започва да регулира 
температурата на горещата вода.
Регулирането се осъществява 
независимо от промените в дебита  
на източване и диференциалното 
налягане. Когато кранът бъде 
затворен, вентилът затваря незабавно. 
Така топлообменникът се предпазва 
от отлагане на котлен камък.

Основни характеристики на TPC-M:
•	Оптимално	регулиране
•		Подходящ	за	работа	при	ниска	

температура
•		Моментална	наличност	на	гореща	вода, 

което води до минимални загуби на вода
•		Надежден	контролер
•		Функция	за	бързо	отваряне	и	

затваряне
•		Минимални	топлинни	загуби	от	

топлообменника благодарение на 
режим за готовност
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Основни данни:
•	 Ниво	на	налягането: 

PN10 първична страна  
PN10 вторична страна

•	 Размери:	DN	15:	Kvs	=	2,5	m3/h
•		 Макс.	температура	на	потока:	 

95°C
•		 Температурен	диапазон:	 

40°C  60°C
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3.5.2  Регулатор за БГВ – ТРС-М

Начин на действие  
регулаторът Трс-м се състои от следните 
компоненти:
1) Зонов вентил
2) Регулатор на диференциално налягане 
3) Термостатичен управляващ вентил 
4) Задвижка за регулиране на потока
5) Термостат със сензор 

Когато се отвори кран за БГВ възниква спад в 
налягането при задвижката за регулиране на 
потока (4), която придвижва термостатичния 
вентил (3) към отворено положение. Термостатът 
(5) регулира температурата на БГВ според 
зададената стойност. Регулаторът на 
диференциално налягане (2) осигурява 
постоянно и ниско диференциално налягане през 
станцията. При затваряне на крана за БГВ 
задвижката веднага затваря първичния поток.

12 3 54

TPCM
Температурен регулатор с 
компенсация по дебит и
с интегриран регулатор на 
диференциално налягане, зонов вентил, 
задвижка за регулиране на дебита и 
обезвъздушител.

Битовата гореща вода се подгрява в 
топлообменника на проточен принцип, а 
температурата и́ се регулира чрез 
контролер с пряко действие ТРСМ с 
интегриран регулатор на диференциално 
налягане. Чрез комбинираното 
хидравлично и термостатично регулиране 
на регулатора ТРСМ се постига 
изключително лесно управление.

Управляваната по дебит част пропуска 
поток през първичната и вторичната 
страна на топлообменника само когато 
има потребление на гореща вода и 
затваря потока веднага след приключване 
на процеса на източване.

Термостатичната част регулира 
температурата на горещата вода за битови 
цели. Благодарение на бързодействащото 
хидравлично управление на 
топлообменника, той в голяма степен е 
предпазен от образуване на котлен камък 
и развитие на бактерии. 

Регулаторът ТРСМ с интегриран регулатор 
на диференциално налягане балансира 
колебанията в температурата на подаване 
и промените в диференциалното налягане, 
като по този начин осигурява постоянна 
температура на горещата вода за битови 
цели по всяко време.

Приложения: 
Мрежи с вариращи температури на потока 
от 50  95°C и променливо диференциално 
налягане в рамките на 0,5 – 4 bar. използва 
се когато се изисква „студен“ 
топлообменник.

Отопление  
подаваща

Отопление 
връщаща

БСВ

БГВ
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Основни данни
•	 Ниво	на	налягането: 

PN16 подаващ тръбопровод 
PN16 връщащ тръбопровод

•	 Размери: 
DN	15:	Kvs	=	3,0	m3/h

•	 Макс.	температура	на	потока: 
120°C

•	 Температурен	диапазон: 
45°C  65°C

Какво представлява системата EvoFlat?

3.5.2  Регулатор за БГВ – IHPT

Начин на действие
регулаторът IHPT се състои то следните 
компоненти:
1) Пропорционален вентил / пилотен вентил
2) Термостатичен управляващ вентил 
3) Регулатор на диференциално налягане 4) 

Термостат със сензор 

При отваряне на крана за гореща вода налягането при 
пропорционалния вентил (1)се понижава, което налага 
отваряне на термостатичния вентил (2). Термостатът (4) 
регулира температурата на горещата вода съобразно 
зададената стойност. Регулаторът на диференциално 
налягане (3) регулира постоянното и ниско диференциално 
налягане през термостатичния управляващ вентил (2). 
При затваряне на крана за гореща вода пропорционалният 
вентил затваря незабавно подаването.

2
ТС-ПОДАВАНЕ

ТС-ВРЪЩАНЕ

БСВ

БГВ

12 34

IHPT
Температурен регулатор с 
компенсация по дебит и
с вграден регулатор на диференциално 
налягане (NO).

Интелигентно управление с 
термостатичен контрол
Регулаторът IHPT регулира горещата вода 
за битови цели, като отчита както обема на 
потока, така и температурата. Докато кранът 
е отворен, вентилът отваря и термостатът 
започва да регулира температурата на 
горещата вода. Управлението се 
осъществява независимо от промените в 
дебита на източване , диференциалното 
налягане и подаващата температурата. 
Когато кранът бъде затворен, вентилът 
затваря незабавно. Така топлообменникът 
се предпазва от отлагане на котлен камък.

Вградена функция за енергийна 
ефективност в режим на готовност  
В периодите, когато не са отворени 
крановете за БГВ тази функция 
автоматично се пренастройва към 
температура на БГВ пониска от 
настроената. Така топлообменникът е 
винаги готов за производство на БГВ. 
Функцията за режим на престой  
е вградена в регулатора и не се нуждае от 
настройки. Това означава, че температурата 
при престой винаги ще бъде зададена 
правилно и енергопотреблението ще бъде 
сведено до минимум. Освен това, ниската 
връщаща температура  е гарантирана и по 
време на престой.

Подходящ за работа при ниска 
подаваща температура
Регулаторът IHPT осигурява идеално 
регулиране на горещата вода за битови 
цели както при високи, така и при ниски 
температури на подаване. Той също така 
гарантира максимален комфорт при 
минимално потребление на енергия. 
Регулаторът IHPT е идеалният избор за 
системи с ниски подаващи температури.

Комфорт без неблагоприятни 
въздействия върху околната среда – 
без загуби на вода
Регулаторът IHPT гарантира, че 
топлообменникът е винаги готов за 
производство на БГВ. Tака се осигурява 
комфорт за собственика или ползвателя 
на дома чрез моментална наличност на 
гореща вода от крана. Tова означава 
високо ниво на комфорт при минимална 
загуба на вода.

Вграден регулатор на диференциално 
налягане
Вграденият в IHPT регулатор на 
диференциално налягане оптимизира 
условията на управление за 
термостатичната част на вентила.
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Основни данни
•	 PN16	bar
•	 Kvs	1,9	/	3,4	m3/h
•	 Макс.	температура	на	потока:	

120°C
•	 Оптимално	управление	до	90°C
•	 Температурен	диапазон:	20-60°C

Какво представлява системата EvoFlat

Какво представлява системата EvoFlat?

3.5.2 Регулатор за БГВ  
– AVTB със сензорен ускорител

Патентованият сензорен ускорител 
Termix се монтира и работи заедно с 
термостатичния управляващ вентил 
AVTB на апартаментната станция. Така 
се постига високо ниво на комфорт и 
безопасност при производството на 
гореща вода за битови цели. 

Функция:
Термостатичен регулатор AVTB, 
включващ сензорен ускорител

Приложение:
Системи с променлива температура на 
потока и променливо диференциално 
налягане, при които е необходимо 
високо налягане на изхода и ниско 
налягане на студената вода.

Управление в режим на престой:
Регулаторът за режим на престой е 
вграден с настройка, еквивалентна на 
температурата на БГВ

Ускоряване на затварянето
Сензорният ускорител ускорява 
затварянето на температурния 
регулатор AVTB на Данфосс и 
благодарение на бързото затваряне 
осигурява защита на топлообменника 
от прегряване и образуване на котлен 
камък.

Вграден байпас
Регулаторът AVTB и сензорният 
ускорител работят като байпас за 
поддържане на подаващата 
температура към жилището. Така се 
скъсяват периодите на изчакване през 

лятото, когато отоплението не работи.

Без вторична загуба на налягане
При този тип регулиране няма 
допълнителна загуба на налягане във 
вторичната страна на топлообменника 
за БГВ. Поради това този тип регулиране 
може да се използва и при ниско налягане 
във водопровода за студена вода.

не са необходими допълнителни 
настройки
Не се налага потребителят да променя 
температурните настройки, дори ако 
работните параметри на  водата в 

топлофикационната инсталация се 
променят през лятото и зимата 
понижаване или повишаване на 
температурата на потока, и/или на 
работното налягане в мрежата.

Константна температура на 
горещата вода
Сензорният ускорител допринася за 
осигуряване на стабилна температура 
на горещата вода (вкл. при променливи 
натоварвания), температури на потока 
и диференциално налягане.

Основни характеристики и предимства

AVTB

Тс-ВрЪЩане БсВAVTB

Тс-ПОДаВане БГВ

сензорен ускорител 
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3.5.3 Допълнителни компоненти на 
апартаментната станция

стаен термостат - заедно с електро-
термична задвижка  
със зонов вентил 
инсталиран на връщащата страна на 
апартаментната станция; осигурява 
възможност за хидравличен баланс и 
централно управление на стайната 
температура, таймер и регулиране на 
нощната температура. Така се 
осигурява максимален топлинен 
комфорт и допълнителна икономия на 
енергия за крайните потребители. 
Стайният термостатът може да бъде 
ръчен или програмируем. 

Ръчно регулируем термостат на 
помещението, тип RMT230 с:  
– регулируема температура: 830°C,  
– мощност: 230 V AC,  
–  превключващ диференциал  

(вкл./изкл.):	0,6	K	
е включен в стандартната доставка 

За потребители с високи изисквания за 
комфорт е възможно да се използват 
програмируеми термостати TP5001 със 
седмична програма (5/2) и TP7000 с 
дневна програма (6 интервала), с 
възможност за понижаване на нощната 
температура. 

Топломер 
Всички апартаментни станции EvoFlat 
са подготвени за 

монтаж на водомери и топломери. 
Осигурена е възможност за 
безпроблемно ползване на директно 
потопяеми сензори. 

Топломерът, монтиран в 
апартаментната станция, 
представлява ултразвуково 
устройство за измерване на 
потреблението на топлинна енергия.  

Той се състои от:  
–  калкулатор с интегриран хардуер и 

софтуер за измерване на дебит, 
температура и потребление на 
енергия, 

– ултразвуков топломер, 
– два температурни сензора.  

Динамичният обхват на измерванията е 
1:250. Минималният дебит, за който 
точността на измерванията е 
гарантирана, съгласно EN1434,  
е 6 l/h. Ако е снабден с един от 
комуникационните модули, позволява 
лесно събиране и предаване на 
данни. 

Термоизолационен капак 
Термоизолацията от неополен 
отговаря на изискванията на 
разпоредбите за съхранение  
на енергия.



2727 Какво представлява системата EvoFlat

Апартаментните станции на Данфосс 
могат да бъдат монтирани на стени, 
както и вградени в ниши или в шахти.

В зависимост от мястото на монтаж  
се предлагат различни капаци и  
кутии за ниши. Например компактната 
EPP изолация значително намалява 
топлинните загуби в апартаментната 
станция.

Какво представлява системата EvoFlat?

3.5.4 Опции с различни капаци – Termix

Изолационна кутия от ЕРР, напълно затворена
(Размери: H 665 x W 530 x D 110 mm) 

Капак от лакирана в бяло стомана
(Размери:  H 800 x W 540 x D 150 mm)

Капак от лакирана в сиво стомана
(Размери: H 442 x W 315 x D 165 mm)

Кутия за ниша с капак от лакирана в бяло стомана
(Размери: H 810 x W 610 x D 110 (150) mm)

Изолационна кутия от ЕРР, напълно затворена
(Размери: H 432 x W 300 x D 155 mm)

Водонагревател

Апартаментни станции EvoFlat
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3.5.5 Опции с различна изолация на EvoFlat – Termix

Системата EvoFlat е разработена със 
специален акцент върху пестенето  
на енергия и поради това станциите 
EvoFlats	могат	да	се	доставят	с	
индивидуално изпълнена изолация, 
адаптирана към местните разпоредби 
и условията, при които ще бъде 

монтирана. Станциите EvoFlat със 
смесителен контур или с индиректно 
отопление могат също да се доставят 
с циркулационна помпа клас A с цел 
икономия на електрическа енергия.

Станцията EvoFlat е компактна и 
добре регулирана система, която 
осигурява минимално възможното 
потребление на енергия.

Станцията EvoFlat може също да се 
доставя и с изолация на топлообменник 
и тръбите едно гъвкаво решение за 
намаляване до минимум на топлинните 
загуби в участъци, в които топлинните 
загуби не могат да се оползотворят.

Оптималното решение е да се  
поръча EvoFlat с пълна изолация, 
която осигурява минимални топлинни 
загуби в станцията.
Не всички станции се предлагат с  
това решение.
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3.5.6 Енергоизмервателен уред

Топломери и системи за 
отчитане
Системите за отчитане се използват  
в отоплителни системи, при които 
разпределението на топлинната 
енергия между отделните апартаменти 
се извършва от топломери и се налага 
стойностите на потребление, и 
диагностичните данни да се отчитат 
централно. Топломерите се 
инсталират на рециркулационната 
тръба във всяка апартаментна 
станция и са снабдени с подходящ 
комуникационен модул. 

Съществуват две системи за отчитане:
•	 M-BUS	(кабелна)
•	 RADIO	(безжична),	с	мобилен	и	

фиксиран вариант

При ходене/шофиране

Радио 868MHz

Препоръка за кратки ин
тервали на измерване
Общата топлинна енергия се отчита 
от топломер, монтиран на първичната 
връщаща страна на станцията. 
енергопотреблението за подготовка 
на БГВ и за отопление за всяко жилище 
се записва, с което се осигурява точно 
фактуриране.

Sonometer™	1100	се	състои	от:	
•		 калкулатор с интегриран хардуер  

и софтуер за измерване на дебит, 
температура и разход на енергия, 

•		 ултразвуков	дебитомер,	
•		 два	температурни	сензора	

Динамичният обхват на измерванията 
е 1:250. 

Минималният дебит, за който 
точността на измерванията е 
гарантирана, съгласно EN1434, е 6 l/h. 

Ако е снабден с един от 
комуникационните модули, позволява 
лесно събиране и предаване на данни. 

USB
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3.6 Изисквания към горещата вода за битови 
нужди

Водата за отопление
В миналото са се прилагали известни 
норми относно пълненето на 
отоплителните системи с обикновената 
вода за домашно потребление в 
конкретния район. Разнообразните 
материали, които се използват в 
съвременните отоплителни системи, 
изискват прецизен анализ на състава 
на използваната гореща вода и 
подходящата й подготовка, когато е 
необходимо, за да се предотвратят 
нежелани отлагания и корозия.

Отлаганията от котлен камък,  
които се натрупват при определени 
температури по елементите на 

котлите и топлообменниците, са  
един от съществените проблеми  
в производството на БГВ. Такива 
отлагания влошават ефективността  
и работните показатели на 
топлообменника, причиняват високи 
връщащи температури и поради това 
намаляват енергийната ефективност.

Препоръчва се да се използват услугите 
на подходящи специализирани фирми 
за анализ и и подготовка на горещата 
вода. Стойността на pH също трябва 
да се проверява редовно.

Апартаментните станции EvoFlat 
отговарят на изискванията на еС за 
нагряване на вода .

Гореща вода за битови цели
Апартаментните станции EvoFlat на 
Данфосс отговарят на изискванията 
на директивите и стандартите за 
питейна	вода	на	ЕС	(Германия:	DVGW,	
DIN	1988,	EN	1717,	805	и	806	и	насоките	
DVGW).
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Апартаментни станции EvoFlat 

4. Продуктова гама – Въведение

Апартаментната абонатна станция  
заема  централно място в концепцията 
за децентрализираните отоплителни 
системи. 
Данфосс предлага широка продуктова 
гама от апартаментни станции, 
подходящи за всички възможни 
приложения, условия на системата  
и изисквания за производителност. 
Предоставят се разнообразни решения 
за управление на производството на 
БГВ (температура и налягане), както и 
концепции за проектиране и монтаж 
(монтиране на стени, вградени в ниши 
или в шахти). 

3-5%
Осигурени от новите 
топлообменници с 
микропластини тип 
MicroPlate™ с конструкция 
за оптимизиране на потока

икономии от 
енергията за помпата
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Пр
ил
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/

Ви
д 

на
 п

ро
ду

кт
а

Termix 
Novi

Termix 
One B

EvoFlat 
FSS

Termix 
VMTD F-B

EvoFlat 
MSS

Termix 
VMTD-F-

Mix-B

Termix 
VVX-l

Termix 
VVX-B

Гореща вода за 
битови цели X X

Директно 
отопление и 
гореща вода за 
битови цели 

X X

Директно отопление 
със смесителен 
контур и гореща вода 
за битови цели 

X X

Недиректно 
отопление и 
гореща вода за 
битови цели 

X X

Апартаментни станции EvoFlat 

4.1 Общ преглед на продуктовата гама 
– Основни данни и функции

Основни 
данни

Termix 
Novi

Termix 
One B

EvoFlat 
FSS

Termix 
VMTD F-B

EvoFlat 
MSS

Termix 
VMTD-F-

Mix-B

Termix 
VVX-l

Termix 
VVX-B

Капацитет на БГВ 
(kW) 32-61 29-90 35-55 33-85 35-55 33-85 33-59 33-75

Капацитет на 
отопление
(kW)

- - 15 10-35 15 7-30 18-54 18-54

БГВ
- тип регулиране

По дебит/
термостатично Термостатично По дебит/

термостатично Термостатично По поток/
термостатично Термостатично По дебит/

термостатично Термостатично

Отопление
- тип регулиране - - Δp Δp Термостатично Термостатично/

електронно
Термостатично/

електронно
Термостатично/

електронно

Конструкция Стена Стена Стена/ниша Стена/ниша Стена/ниша Стена/ниша Стена Стена

PN (bar) 16 16 10 16 10 10 10/16 10/16

Макс. подаваща 
температура (ТС) 
(°C)

120 120 95 120 95 120 120 120

Конструкция монтирана монтирана монтирана монтирана монтирана монтирана монтирана монтирана



34 35Въведение в гамата от продукти34

Характеристики и ПредимстВа:
•  Моментален проточен 

водонагревател
•  Регулиране на горещата вода с 

регулатор на дебит /термостатичен
•  Капацитет: 32-61 kW БГВ
•  Достатъчно подаване на гореща 

вода за битови цели
•  Работи независимо от 

диференциалното налягане и 
подаващата температурата  

•  Минимално пространство, 
необходимо за инсталиране

•  Тръбите и пластинчатият 
топлообменник са изработени  
от неръждаема стомана

•  Напълно изолирана със сив 
полиуретанов капак

•  Мин. рискове от образуване на 
котлен камък и развитие на 
бактерии

B Пластинчат топлообменник за БГВ 
9 Филтър
74 Регулатор тип IHPT

ТС
Връщане

БСВ

БГВ
ТС
Подаван  
поток

ПринциПна сХема

ОПисание
Моментален проточен водонагревател 
за апартаменти, еднофамилни къщи и 
малки жилищни сгради.
Водонагревателят Termix Novi включва 
топлообменик и регулатор тип IHPT . 
 Регулаторът IHPT на Данфосс е 
температурен регулатор с компенсация 
по дебит и с вграден ∆p регулатор. 
Благодарение на двата регулиращи 
параметъра се осъществява защита на 
топлообменника от прегряване и 
образуване на котлен камък, и се 
осигурява изключителна ефективност 
на управлението.

Водонагревател

4.2.1 Termix Novi
Гореща вода за битови цели
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тегло, вкл. капака: 7-9 kg
(вкл. опаковката)

капак:  Лакирана в 
сиво стомана

размери (mm):
С изолация:
В 432 x Ш 300 x Д 155 

с капак:
В 442 x Ш 315 x Д 165 

размери на тръбите (mm):
Първични:  Ø 18
Вторични: Ø 18

размери на съединенията:
ТС + БСВ + БГВ: G ¾”  
   (външна 

резба)

Водонагревател

4.2.1 Termix Novi
Гореща вода за битови цели

ОПции за разширяВане:
•  Капак, лакирана в сиво стомана 

(дизайн от Якоб Йенсен)
•  Предпазен вентил 
•  GTU изравнител за налягане, 

елиминира тръбопроводите за 
изпразване на предпазния вентил 

•  Сферични вентили на всички 
съединения

•   Ускорителна помпа (увеличава ТС 
потока)

•   Циркулационна тръба/връзка с 
възвратния вентил

теХниЧески Параметри:
Номинално налягане: PN 16
Подаваща температура   
(ТС): Tmax = 120°C
БСВ статично  
налягане: pmin = 1,5 bar
Материал на  
спояване  
(топлообменник): Мед

Гореща вода за битови цели: Примерни капацитети

Тип на 
станцията Топлообменник Капацитет за 

БГВ kW

Подаващ 
дебит - 

първично °C

Поток на 
връщане - 

първично °C
Гореща вода °C

Загуба на 
налягане - 

първично kPa*

Дебит в крана 
за гореща 
вода l/min

Novi Тип 1 XB06-H-26  
IHPT 3.0

32,3 60 19,8 10/45 20 13,3

40,3 60 20,7 10/45 29 16,6

43 70 17,4 10/45 20 17,7

53 70 18,5 10/45 29 21,8

29 60 24,3 10/50 20 10,5

 60 24,6 10/50 29 12,6

41 70 19,6 10/50 20 14,8

50 70 20,8 10/50 29 18,0

Novi Тип 2 XB06-H-40  
IHPT 3.0

32,3 55 21,9 10/45 22 13,3

38 55 22,2 10/45 30 15,7

38 60 19,6 10/45 20 15,7

48,7 60 19,6 10/45 32 20,1

50 70 16,4 10/45 20 20,6

57 70 17,1 10/45 32 23,3

34 60 23,4 10/50 20 12,3

44 60 24,1 10/50 32 15,9

48 70 18,8 10/50 20 17,3

61,5 70 19,4 10/50 32 22,2

(Можете да се свържете с местния представител на Данфосс за примерни капацитети при различни температурни условия)
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Характеристики и ПредимстВа:
•  Моментален проточен 

водонагревател
•  Регулиране на горещата вода с 

ускорен термостатичен контрол
•  Капацитет: 29-90 kW БГВ
•  Достатъчно подаване на БГВ
•  Работи независимо от 

диференциалното налягане и 
подаващата температура  

•  Минимално пространство, 
необходимо за инсталиране

•  Тръбите и пластинчатият 
топлообменник са изработени  
от неръждаема стомана

•  Минимален риск от образуване 
на котлен камък и развитие на 
бактерии

ПринциПна сХема Termix One - с GTU

B Пластинчат топлообменник  
за БГВ

7 Термостатичен вентил
21 Поръчва се отделно
62 GTU изравнител за налягане

Termix One - с предпазен вентил

B Пластинчат топлообменник 
за БГВ

2 Възвратен вентил
4 Предпазен вентил
6 Термостатичен/възвратен вентил
7 Термостатичен вентил
21 Поръчва се отделно

БГВ

БСВ

Цирк.

БСВТС
Връщане

ТС
Подаван 
дебит

ТС
Връщане

ТС
Подаван 
дебит

БГВ

ОПисание
Моментален проточен водонагревател 
за апартаменти, еднофамилни къщи  
и малки жилищни сгради с до 10 
апартамента.
Водонагревателят Termix One включва 
топлообменик и термостатично 
регулиране. Патентованият сензорен 
ускорител ускорява затварянето на 
термостатичния вентил и осигурява 
защита на топлообменника от 
прегряване и образуване на котлен 
камък.

Водонагревател

4.2.2 Termix One B
Гореща вода за битови цели
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размери (mm):
Без капак:
В 428 x Ш 312 x Д 155 (тип 1 + 2) 
В 468 x Ш 312 x Д 155  (тип 3) 

С капак:
В 430 x Ш 315 x Д 165 (тип 1 + 2) 
В 470 x Ш 315 x Д 165 (тип 3)

размери на тръбите (mm):
Първични:  Ø 18
Вторични: Ø 18

размери на съединенията:
ТС + БСВ + БГВ: G ¾” 
   (външна 

резба) 

Водонагревател

4.2.2 Termix One B
Гореща вода за битови цели

ОПции за разширяВане:
•  Капак, лакирана в сиво стомана 

(дизайн от Якоб Йенсен)
•  Предпазен вентил 
•  GTU изравнител за налягане, 

елиминира тръбопроводите за 
изпразване на предпазния вентил 

•  Набор за циркулация, MTCV на 
Данфосс и спирателен вентил 

•  Сферични вентили на всички 
съединения

•   Ускорителна помпа (увеличава ТС 
потока)

теХниЧески Параметри:
Номинално налягане: PN 16
Подаваща температура    
(ТС): Tmax = 120°C
БСВ статично  
налягане: pmin = 0,5 bar
Материал на  
спояване (топлообм.): Мед

тегло, вкл. капака: 10-12 kg  
(вкл. опаковката)

капак:  Лакирана в 
сиво стомана

БГВ: Примерни капацитети, 10°C/50°C

Тип на 
станцията 

Termix One-B

Капацитет 
за БГВ kW

Подаван 
дебит - 

първично 
°C

Връщащ 
дебит- 

първично 
°C

Загуба на 
налягане - 
първично 

kPa*

Дебит в 
крана за 
гореща 

вода l/min

Тип 1  
w/AVTB 15

29,3 60 23,0 20 10,5

38,2 60 25,2 45 13,7 

37,8 70 20,0 20 13,6 

Тип 2  
w/AVTB 20

34,7 60 24,4 20 12,4

47,1 60 26,8 45 16,9

45,1 70 21,3 20 1 6,2

Тип 3  
w/AVTB 20 
5 до 10** 
домакинства

60 60 23,0 35 21,3

66 60 24,0 45 23,8 

80 70 20,3 35 28,8 

90 70 21,0 45 32,3 

* Топломер не е включен
** Капацитет за 10 домакинства при температура на ТС на потока 70°C
(Можете да се свържете с местния представител на Данфосс за примерни капацитети при различни температурни условия)
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Характеристики и 
ПреимущестВа:
•  Комплектна станция за директно 

отопление и БГВ
•  Пригодена за ниска подавана 

температура 
•  Напълно изолирана и с най-ниски 

топлинни загуби от предлаганите 
на пазара

•  Нов енергоспестяващ 
многофункционален регулатор 
ТРС(-М) в комбинация с 
високоефективен топлообменник 
за подгряване на вода в момента 
на необходимост без загуби при 
липса на товар 

•  Тръбите и пластинчатият 
топлообменник са изработени от 
неръждаема стомана AISI 316

•  Минимално пространство 
необходимо за инсталиране

•  Вариант за вграждане или стенен 
монтаж

•  Сведен до минимум риск от 
образуване на котлен камък и 
развитие на бактерии

ПринциПна сХема

ТС Подаван 
дебит

ОИ Подаван 
дебит

ТС Връщан 
дебит

ОИ Връщан 
дебит

БГВ

БСВ

БСВ

ОПисание
Апартаментна абонатна станция за 
директно отопление и производство 
на битова гореща вода на проточен 
принцип с новаторски 
мултифункционален регулатор с 
пряко действие ТРС-М за 
еднофамилни къщи, къщи на калкан 
или долепени в редица, както и 
апартаменти. EvoFlat FSS е особено 
подходяща за двутръбни системи в 
жилищни сгради, които се захранват 
от вторично присъединена 
топлофикационна система, блокова 
отоплителна система или система с 
централен котел. 
Битовата гореща вода се подгрява в 
топлообменника на проточен 
принцип, а температурата ѝ се 

Апартаментни станции

4.3.1 EvoFlat FSS
Директно отопление и БГВ

регулира чрез регулатора с пряко 
действие ТРС-М с интегриран 
регулатор на диференциално 
налягане. Чрез комбинираното 
хидравлично и термостатично 
регулиране от регулатора ТРС-М се 
постига изключително лесно 
управление.
Управляваната по налягане част 
пропуска поток през първичната и 
вторичната страна на 
топлообменника само когато има 
потребление на гореща вода и 
затваря потока веднага след 
приключване на процеса на 
източване.
Термостатичната част регулира 
температурата на горещата вода за 
битови цели. Благодарение на 
бързодействащото хидравлично 
управление на топлообменника, той в 
голяма степен е предпазен от 
образуване на котлен камък и 
развитие на бактерии. 
EvoFlat FSS е изградена върху задна 
основа с изолация от експандиран 
полипропилен (ЕРР) и предна 
изолирана кутия, с което се 
осигуряват намалени топлинни 
загуби и отлична експлоатационна 
икономичност.
Всички тръби са изработени от 
неръждаема стомана. 
Присъединяването се извършва с 
новоразработените съединения за 
бърза връзка, които не се нуждаят от 

притягане. Съединенията на 
енергоизмервателния уред, както и 
на водомера за студена вода са с 
муфи и уплътнения. 

2 Пластинчат топлообменник Danfoss 
XB06H-1

5 Филтър 3/4” N/ N mv=0,6 mm
23 Сензорен джоб ½”
24 Фитинг за енергоизмервателен уред  

3/4” x 110 mm
38 Регулатор за гореща вода ТРС-М
40 Байпас/циркулация Danfoss FJVR (опция)
59 Фитинг за водомер 3/4” x 110 mm
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изолация:   EPP λ 0,.039

капак: Лакирана в
  бяло стомана

електрическо  
захранване: 230 V AC

размери (mm):
Без изолирана предна кутия:  
В 590 x Ш 550 x Д 110 mm
С изолирана предна кутия:  
В 590 x Ш 550 x Д 150 mm

размери на тръбите (mm):
Първична страна: Ø 15-18
Вторична сстрана: Ø 15-18

размери на съединенията:
ТС, ОИ, БГВ, БСВ:  G ¾”  
  (вътр.резба)

Апартаментни станции

4.3.1 EvoFlat FSS
Директно отопление и БГВ

дОПълнителни ОПции:
•  Стаен термостат
•  Задвижка за зонов вентил
•  Предпазен вентил
•  Сферични вентили (60 mm)
•  Сферични вентили със съединение 

за манометър ¾”(120 mm), 
включително предпазен вентил

•  Монтажна релса за вариант за 
стенен монтаж

•  Кутия за вариант за вграждане в 
ниша, включително монтажна релса

теХниЧески Параметри:
Номинално налягане:  PN 10
ТС подаваща температура: Tmax = 95 °C
БСВ статично налягане:  pmin = 1 bar
Материал на спояване 
(топлообменник):  Мед

тегло без капак: 14.0 кг

БГВ: Примерни капацитети

Капацитет  
за БГВ  

kW
Тип

Първична 
температура 

°C

Вторична 
температура 

°C

Дебит  
– първична 

стана  
l/h

Дебит  
– вторична 

страна  
l/min 

Загуба на 
налягане 

 – първично 
*kPa

37 1 65/19,1 10/45 707 15,2 16

37 1 65/22,4 10/50 762 13,3 18

37 2 65/16,8 10/45 673 15,2 12

45 2 65/17,6 10/45 833 18,4 18

37 2 65/19,6 10/50 714 13,3 14

45 2 65/20,6 10/50 890 16,1 21

55,5 3 65/14 10/45 950 22,8 41

53 3 65/15,8 10/50 950 19 41

42 3 55/16,3 10/45 950 17,2 41

33,7 3 50/19,1 10/45 950 13,8 41

* Топломер не е включен.

Отопление: Примерни капацитети

Капацитет за 
отопление

Отоплителен  
контур Δt  

°C

Обща загуба 
на налягане 
– първично 

*kPa

Дебит  
– първична 

стана  
l/h

10 20 3 430

10 30 1 287

10 40 1 215

15 20 8 645

15 30 3 430

15 40 1,5 323

* Топломер не е включен.

Тип 1 = XB 06H-1 26 (пластинчат топлообменник)
Тип 2 = XB 06H-1 40 (пластинчат топлообменник)
Тип 3 = XB 06H+ 60 (пластинчат топлообменник)
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Характеристики и ПредимстВа:
•  Абонатна станция за ТС и 

децентрализирани системи
•  Директно отопление и регулиране 

на температурата на БГВ с 
термостатичен управляващ вентил

•  Капацитет: 33-85 kW за |БГВ, 10-35 
kW за отопление

•  Достатъчно количество гореща вода
•  Работи независимо от 

диференциалното налягане и 
температурата на подаване

•  Минимално пространство, 
необходимо за инсталиране

•  Тръбите и пластинчатият 
топлообменник  са изработени  
от неръждаема стомана

•  Минимален риск от образуване на 
котлен камък и развитие на бактерии

ПринциПна сХема B Топлообменник  за БГВ
7 Термостатичен вентил
9 Филтър
14 Сензорен джоб, топломер
31 Регулатор на диференциално налягане
41A Монтажна част, водопровод за студена 

вода. ¾” x 80 mm
41B Монтажна част, топломер ¾” x 110 mm

ТС
Подаван 
дебит

ТС
Връщане

БСВ

CWM

БГВ

О
Връщане

О
Подаван 
дебит

ОПисание
Директна апартаментна станция, 
децентрализирана система за едно- и 
многофамилни къщи с до 7 апартамента.
Топлофикационна абонатна станция за 
директно отопление и моментално 
производство на гореща вода с 
термостатично управление. 
Termix VMTD-F-B е цялостно решение 
с вграден водонагревател и отопление 
с регулиране на диференциалното 
налягане. Патентованият сензорен 
ускорител ускорява затварянето на 
термостатичния вентил и осигурява 
защита на топлообменника от 
прегряване и образуване на котлен 
камък.
Регулаторът на диференциално налягане 
задава оптимални условия за работа 
на радиаторните термостати, за да се 
осигури индивидуално регулиране на 
температурата във всяко помещение.

Апартаментни станции

4.4.1 Termix VMTD-F-B
Директно отопление и гореща вода за битови цели
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Покритие:  Лакирана в 
бяло стомана

размери (mm):
Без покритие:
В 640 x Ш 530 x Д 110 (150) mm

С покритие (вариант за стенен монтаж):
В 800 x Ш 540 x Д 242 mm

С покритие (вариант за монтаж в ниша):
В  915-980 x Ш 610  x Д 110 mm 
В  915-980 x Ш 610  x Д 150 mm

размери на тръбите (mm):
Подаващи: Ø 18 
Връщащи: Ø 18

размери на съединенията:
ТС + БСВ  G ¾”  
+ БГВ + О: (вътр. резба) 

Апартаментни станции

4.4.1 Termix VMTD-F-B
Директно отопление и гореща вода за битови цели

ОПции за разширяВане:
•  Покритие, лакирана в бяло стомана, 

за варианти за стенен монтаж и за 
вграждане (проектирано от Якоб 
Йенсен)

•  Монтажна релса за лесно инсталиране 
•  Предпазен вентил
• GTU изравнител за налягане, 

елиминира тръбопроводите за 
изпразване на предпазния вентил 

•  Набор за циркулация, MTCV на 
Данфосс и спирателен вентил 

•  Циркулационна помпа за гореща вода
•  Ограничител на връщащата 

температурата  
•  Стайни термостати 
•  Зонов вентил, функция за вкл./изкл.
•  Смесителен кръг за подово отопление

теХниЧески Параметри:
Номинално налягане: PN 10
ТС подаваща температура: Tmax = 120°C
БСВ статично налягане: pmin = 0,5 bar
Материал на  
спояване (топлообм.): Мед

тегло, вкл. покритие: 20 kg
(вкл. опаковка)

Отопление: Примерни капацитети

Тип на 
станцията 

Termix VMTD-F

Капацитет за 
отопление  

kW

Отоплителен 
контур ∆t  

°C

Загуба на налягане 
- първично  

*kPa

Дебит  
l/h

VMTD-1/2 10 20 25 430

VMTD-1/2 10 30 25 290

VMTD-1/2 15 30 25 430

VMTD-3/4 10 10 25 860

VMTD-3/4 15 20 25 645

VMTD-3/4 15 30 25 430

VMTD-3/4 20 20 25 860

VMTD-3/4 20 30 25 570

VMTD-3/4 30 30 25 860

VMTD-3/4 35 30 25 1000

* Топломер не е включен



42 43Въведение в гамата от продукти42

Апартаментни станции

4.5.1 EvoFlat MSS
Директно отопление със смесителен контур и БГВ 

Характеристики и 
ПреимущестВа::
•  Комплектна станция за директно 

отопление със смесителен контур 
и БГВ

•  Пригодена за ниска подавана 
температура 

•  Напълно изолирана и с най-ниски 
топлинни загуби от предлаганите 
на пазара

•  Нов енергоспестяващ 
многофункционален регулатор 
ТРС(-М) в комбинация с 
високоефективен топлообменник 
за подгряване на вода в момента 
на необходимост без загуби при 
липса на товар 

•  Тръбите и пластинчатият 
топлообменник са изработени от 
неръждаема стомана AISI 316

•  Минимално пространство 
необходимо за инсталиране

•  Вариант за вграждане или стенен 
монтаж

•  Сведен до минимум риск от 
образуване на котлен камък и 
развитие на бактерии

ОПисание
Апартаментна абонатна станция за 
директно отопление и производство 
на битова гореща вода на проточен 
принцип с новаторски 
мултифункционален регулатор с пряко 
действие ТРС-М за еднофамилни къщи, 
къщи на калкан или долепени в 
редица, както и апартаменти. EvoFlat 
FSS е особено подходяща за двутръбни 
системи в жилищни сгради, които се 
захранват от вторично присъединена 
топлофикационна система, блокова 
отоплителна система или система с 
централен котел. 
Битовата гореща вода се подгрява в 
топлообменника на проточен 
принцип, а температурата ѝ се 
регулира чрез регулатора с пряко 
действие ТРС-М с интегриран 
регулатор на диференциално 

налягане. Чрез комбинираното 
хидравлично и термостатично 
регулиране от регулатора ТРС-М се 
постига изключително лесно 
управление.
Управляваната по дебит част пропуска 
поток през първичната и вторичната 
страна на топлообменника само когато 
има потребление на гореща вода и 
затваря потока веднага след 
приключване на процеса на източване.
Термостатичната част регулира 
температурата на горещата вода за 
битови цели. Благодарение на 
бързодействащото хидравлично 
управление на топлообменника, той в 
голяма степен е предпазен от 
образуване на котлен камък и 
развитие на бактерии. 
Със смесителен контур, който 
осигурява подходящо ниво на 
температура, напр. за подово 
отопление и с присъединителни тръби 
за радиаторен кръг, монтирани пред 
смесителния контур, за директно 
свързване към радиаторен кръг. 
Особено подходяща еднотръбни 
системи и системи с подово 
отопление. С фитинг за топломер 
монтиран във връщащия 
топлофикационен тръбопровод. 
EvoFlat FSS е изградена върху задна 
основа с изолация от експандиран 
полипропилен (ЕРР) и предна 
изолирана кутия, с което се осигуряват 
намалени топлинни загуби и отлична 
експлоатационна икономичност.

Всички тръби са изработени от 
неръждаема стомана. 
Присъединяването се извършва с 
новоразработените съединения за 
бърза връзка, които не се нуждаят от 
притягане.  

ПринциПна сХема

ТС Подаван 
дебит

ОИ Подаван 
дебит

ТС Връщан 
дебит

ОИ Връщан 
дебит

БГВ

БСВ

БСВ

2 Пластинчат топлообменник Danfoss 
XB06H-11

5 Филтър 3/4” N/ N mv=0,6 mm
6 Възвратен вентил
10 Цирк. помпа ОИ Wilo Yonos Para
23 Сензорен джоб ½”
24 Фитинг за енергоизмервателен уред  

3/4” x 110 mm
27 Темп. сензор
30 Темп. регулатор
38 Регулатор за гореща вода ТРС-М
40 Байпас/циркулация Danfoss FJVR (опция)
57 Предпазен вентил
59 Фитинг за водомер 3/4” x 110 mm
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Апартаментни станции

4.5.1 EvoFlat MSS
Директно отопление със смесителен контур и БГВ 

БГВ: Примерни капацитети

Капацитет  
за БГВ  

kW
Тип

Първична 
температура 

°C

Вторична 
температура 

°C

Дебит  
– първична 

стана  
l/h

Дебит  
– вторична 

страна  
l/min 

Загуба на 
налягане 

 – първично 
*kPa

37 1 65/19,1 10/45 707 15,2 16

37 1 65/22,4 10/50 762 13,3 18

37 2 65/16,8 10/45 673 15,2 12

45 2 65/17,6 10/45 833 18,4 18

37 2 65/19,6 10/50 714 13,3 14

45 2 65/20,6 10/50 890 16,1 21

55,5 3 65/14 10/45 950 22,8 41

53 3 65/15,8 10/50 950 19 41

42 3 55/16,3 10/45 950 17,2 41

33,7 3 50/19,1 10/45 950 13,8 41

* Топломер не е включен.

Отопление: Примерни капацитети

Капацитет за 
отопление

Отоплителен  
контур Δt  

°C

Обща загуба 
на налягане 
– първично 

*kPa

Дебит  
– първична 

стана  
l/h

10 20 3 430

10 30 1 287

10 40 1 215

15 20 8 645

15 30 3 430

15 40 1,5 323

* Топломер не е включен.

Тип 1 = XB 06H-1 26 (пластинчат топлообменник)
Тип 2 = XB 06H-1 40 (пластинчат топлообменник)
Тип 3 = XB 06H+ 60 (пластинчат топлообменник)

изолация:   EPP λ 0,.039

капак: Лакирана в
  бяло стомана

електрическо  
захранване: 230 V AC

размери (mm):
Преден капак без изолация:  
В 590 x Ш 550 x Д 110 mm                      
Преден капак с изолация:  
В 590 x Ш 550 x Д 155 mm

размери на тръбите (mm):
Първична страна: Ø 15-18
Вторична сстрана: Ø 15-18

размери на съединенията:
ТС, ОИ, БГВ, БСВ:  G ¾”  
  (вътр. резба)

дОПълнителни ОПции:
•  Стаен термостат 
•   Задвижка за зонов вентил
•   Предпазен вентил
•   Сферични вентили (60 mm)
•  Сферични вентили със съединение 

за манометър ¾”(120 mm), 
включително предпазен вентил

•   Монтажна релса за вариант за 
стенен монтаж

•   Кутия за вариант за вграждане в 
ниша, включително монтажна релса

теХниЧески Параметри:
Номинално налягане:  PN 10
ТС подаваща температура: Tmax = 95 °C
БСВ статично налягане:  pmin = 1 bar
Материал на спояване 
(топлообменник):  Мед

тегло без капак: 14,0 кг
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Характеристики и ПредимстВа:
•  Абонатна станция за 

топлофикационни и 
децентрализирани системи

•  Директно отопление и регулиране 
на температурата на горещата вода 
с термостатичен управляващ вентил

•  Капацитет: 33-85 kW за гореща вода, 
7-30 kW за отопление

•  Достатъчно подаване на гореща вода 
за битови цели

•  Работи независимо от 
диференциалното налягане и 
температурата на подаване

•  Минимално пространство, 
необходимо за инсталиране

•  Тръбите и пластинчатият 
топлообменник са направени от 
неръждаема стомана

•  Мин. рискове от образуване на котлен 
камък и развитие на бактерии

ПринциПна сХема

БСВ

CWM

ТС
Подаван 
дебит

ТС
Връщане

ПО
Подаван 
дебит

ПО
Връщане

B Топлообменник за БГВ
2 Единичен спирателен вентил
7 Термостатичен вентил
9 Филтър
10 Циркулационна помпа за отопление
14 Сензорен джоб, енергоизмервателен 

уред
18  Термометър
31 Регулатор на диференциално налягане
41A Монтажна част, водопровод за студе-

на вода. ¾” x 80 mm
41B Монтажна част, енергоизмервателен 

уред ¾” x 110 mm

БГВ

ОПисание
Директна станция за апартаменти, 
децентрализирани системи, едно- и 
многофамилни къщи с до 7 апартамента.
Топлофикационна абонатна станция за 
директно отопление със смесителен 
контур и моментално производство 
на гореща вода с термостатично 
управление. 
Termix VMTD-F MIX-B е цялостно 
решение с вграден водонагревател  
и система за отопление с регулиране 
на диференциалното налягане с вграден 
смесителен контур. Патентованият 
сензорен ускорител ускорява 
затварянето на термостатичния 
вентил и осигурява защита на 
топлообменника от прегряване  
и образуване на котлен камък.
Регулаторът на диференциално налягане 
задава оптимални условия за работа 
на радиаторните термостати, за да се 
осигури индивидуално регулиране на 
температурата във всяко помещение. 
Смесителният контур създава 
подходящо температурно ниво,  
напр. за подово отопление.

Апартаментни станции

4.6.1 Termix VMTD-F-MIX-B
Директно отопление със смесителен контур и БГВ
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тегло, вкл. покритие: 25,0 kg
(вкл. опаковка)

Покритие: Лакирана- 
  в бяло стомана

електрическо захранване: 230 V AC

размери (mm):
Без покритие:
В 780 x Ш 528 x Д 150

С покритие (вариант за стенен монтаж):
В 800 x Ш 540 x Д 242

С покритие (вариант за монтаж в ниша):
В 1030 x Ш 610 x Д 150

размери на тръбите (mm):
Подаващи: Ø 18
Връщащи: Ø 18

размери на съединенията:
ТС + БСВ  G ¾”  
+ БГВ + О: (вътр. резба)

Апартаментни станции

4.6.1 Termix VMTD-F-MIX-B
Директно отопление със смесителен контур  
и БГВ

ВъзмОжнОсти за 
надаГраждане:
•  Покритие, лакирана в бяло стомана 

(проектирано от Якоб Йенсен) или 
вграден вариант

•  Монтажна релса за лесно инсталиране
•  Предпазен вентил
•  GTU изравнител за налягане, 

елиминира тръбопроводите за 
изпразване на предпазния вентил

•  Набор за циркулация, MTCV на 
Данфосс и спирателен вентил

•  Циркулационна помпа за БГВ
•  Предпазен термостат 

повърхностен тип
• Компенсация по външна температура, 

електронен регулатор
•  Зонов вентил, функция за вкл./изкл.
•  Ограничител на връщащата 

температурата  
•  Стайни термостати

теХниЧески Параметри:
Номинално налягане: PN 10
Подаваща температура 
(ТС): Tmax = 120 °C
БСВ статично  
налягане: pmin = 0,5 bar
Материал на  
спояване  
(топлообменник): Мед

Отопление: Примерни капацитети

Тип на станци-
ята VMTD-
MIX-Q

Капацитет за 
отопление  

kW

Подаван дебит - 
първично  

°C

Отоплителен 
контур  

°C

Загуба на наля-
гане - първично  

*kPa

Дебит - пър-
вично  

l/h

Дебит - вто-
рично  

l/h

VMTD-1/2 7 70 40/35 20 172 1204

VMTD-1/2 10 70 40/30 20 245 860

VMTD-1/2 15 80 60/35 20 286 516

VMTD-1/2 20 80 60/35 20 382 688

VMTD-1/2 20 80 70/40 20 430 573

VMTD-3/4 9 70 40/35 20 221 1548

VMTD-3/4 25 70 60/35 20 614 860

VMTD-3/4 30 80 70/40 20 645 860

* Топломер не е включен
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Характеристики и ПредимстВа:
•  Абонатна станция за едно- и 

многофамилни къщи
•  Индиректно отопление и регулиране 

на температурата на горещата вода 
с термостатичен регулиращ вентил

•  Термостатично или 
електроннорегулиране на 
температурата (отопление)

•  Капацитет: 18-54 kW за отопление, 
33-59 kW за БГВ

•  Достатъчно подаване на БГВ
•  Работи независимо от 

диференциалното налягане и 
температурата на подаване

•  Минимално пространство, 
необходимо за инсталиране

•  Тръбите и топлообменникът са 
изработени от неръждаема стомана

•  Минимален риск от образуване на 
котлен камък и развитие на бактерии

ПринциПна сХема

Цирк.

БГВ

БСВ

ТС
Подаван 
дебит

ТС
Връщане

О
Подаван 
дебит

О
Връщане

21 Поръча се отделно
24 Доставя се несглобен с 

устройството
26 Манометър
31 Регулатор на 

диференциално налягане
38 Разширителен съд
41 Монтажна част, топломер
42 Предпазен/възвратен 

вентил
48 Ръчно обезвъздушаване
74 Регулатор IHPT

A Топлообменник за 
отопление

B Топлообменник за БГВ
1 Сферичен вентил
4 Предпазен вентил
6 Термостатичен/възвратен 

вентил
7 Термостатичен вентил
9 Филтър
10 Циркулационна помпа за 

отопление
14 Сензорен джоб, топломер
18 Термометър
20 Вентил за пълнене/

дрениране

ОПисание
Индиректна абонатна станция за 
едно- и многофамилни къщи
Топлофикационна абонатна станция за 
индиректно отопление и моментално 
производство на БГВ с температурен 
регулатор с компенсация по дебит. 
Termix VVX-I се използва, ако е необходим 
топлообменник, или при преминаване 
към отопление от топлофикационна 
система, за която съществуващото 
оборудване е неподходящо за директно 
свързване. Горещата вода за битови 
цели се подготвя в топлообменника  
и температурата се регулира с 
температурен регулатор с компенсация 
по дебит. Благодарение на двата 
регулирани параметъра се осъществява 
защита на топлообменника от 
прегряване и образуване на котлен 
камък.
Станцията VVX-I може да се използва 
заедно с разпределителни модули 
Termix за подово и радиаторно 
отопление.

Апартаментни станции

4.7.1 Termix VVX-I
Индиректно отопление и БГВ
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Варианти на * PN 16 се предлагат по заявка
тегло, вкл. покритие: 29 kg
(вкл. опаковка)

електрическо  
захранване: 230 V AC

Покритие: Лакирана- 
  в бяло стомана

размери (mm):
Без покритие:
В 750 x Ш 505 x Д 375

С покритие:
В 800 x Ш 540 x Д 430

размери на тръбите (mm):
Подаващии: Ø 18
Връщащи: Ø 18 

размери на съединенията:
ТС + О: G ¾”  
   (вътрешна 

резба)
БСВ + БГВ: G ¾”  
   (вътрешна 

резба)

Апартаментни станции

4.7.1 Termix VVX-I
Индиректно отопление и БГВ

ВъзмОжнОсти за 
надГраждане:
•  Покритие, лакирана в бяло стомана 

(проектирано от Якоб Йенсен)
•  Предпазен вентил
•  GTU изравнител за налягане, 

елиминира тръбопроводите за 
изпразване на предпазния вентил

•  Ускорителна помпа (увеличава ТС 
потока)

•  Изолация на тръбите
•  Смесителни кръгове за подово 

отопление
•  Колекторна система за подово 

отопление
•  Предпазен термостат 

повърхностен тип
• Компенсация по външна температура, 

електронно управление
•  Линия за пълнене, зареждане от 

топлофикационната система за 
отоплителния контур

•  Зонов вентил със задвижка

теХниЧески Параметри:
Номинално налягане: PN 10*
Подаваща температура  
(ТС): Tmax = 120°C
БСВ статично  
налягане: pmin = 1,0 bar
Материал на  
спояване (топлообм.): Мед

Отопление: Примерни капацитети

Тип на станцията 
Termix VVX-I

Капацитет за 
отопление  

kW

Подаван дебит - 
първично  

°C

Отоплителен 
контур  

°C

Загуба на налягане 
- първично  

*kPa

Загуба на 
налягане - 

вторично kPa*

Дебит - първично  
l/h

Дебит - вторично  
l/h

VVX x-1

18 70 60/35 25 20 442 650

20 80 70/40 25 20 430 603

24 90 70/40 25 20 476 724

VVX x-2

30 70 60/35 35 20 737 1084

34 80 70/40 35 20 731 1025

40 90 70/40 35 20 783 1206

VVX x-3

45 70 60/35 45 20 1106 1629

50 80 70/40 45 20 1075 1509

54 90 70/40 45 20 980 1629

* Топломер не е включен
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ПринциПна сХема

Характеристики и ПредимстВа:
•  Абонатна станция за едно- и 

многофамилни къщи
•  Индиректно отопление и 

регулиране на температурата на 
горещата вода с термостатичен 
управляващ вентил

•  Термостатично или електронно 
управление на температурата 
(отопление)

•  Капацитет: 18-57 kW за отопление, 
33-75 kW за БГВ

•  Достатъчно подаване на БГВ
•  Работи независимо от 

диференциалното налягане и 
температурата на подаване

•  Минимално пространство, 
необходимо за инсталиране

•  Тръбите и топлообменникът са 
изработени от неръждаема стомана

•  Минимален риск от образуване на 
котлен камък и развитие на бактерии

Цирк.

темп.

БСВ

ТС
Подаван 
дебит

ТС
Връщане

О
Подаван 
дебит

О
Връщане

18  Термометър
20 Вентил за пълнене/дрениране
21 Поръча се отделно
24 Доставя се несглобен с ус-

тройството
26 Манометър
31 Регулатор на диференциал-

но налягане
38 Разширителен съд
41 Монтажна част, топломер
42 Предпазен/възвратен вентил
48 Ръчно обезвъдушаване

A Топлообменник за отопле-
ние

B Топлообменник за БГВ 
1 Сферичен вентил
4 Предпазен вентил
6 Термостатичен/възвратен 

вентил
7 Термостатичен вентил
9 Филтър
10 Циркулационна помпа за 

отопление
14 Сензорен джоб, топломер

ОПисание
Индиректна абонатна станция за 
едно- и многофамилни къщи с до 7 
апартамента.
Топлофикационна абонатна подстанция 
за индиректно отопление и моментално 
производство на БГВ с термостатично 
регулиране. 
Termix VVX-В се използва, ако е 
необходим топлообменник или при 
преминаване към отопление от 
топлофикационна система, за която 
съществуващото оборудване е 
неподходящо за директно свързване. 
Горещата вода за битови цели  
се подготвя в топлообменника и 
температурата се регулира с 
термостатичен управляващ вентил. 
Патентованият сензорен ускорител 
ускорява затварянето на термостатичния 
вентил и осигурява защита на 
топлообменника от прегряване  
и образуване на котлен камък.
Станцията VVX-В може да се използва 
заедно с разпределителни модули 
Termix за подово и радиаторно 
отопление.

Апартаментни станции

4.7.2 Termix VVX-B
Индиректно отопление и БГВ
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тегло, вкл. покритие: 35 kg
(вкл. опаковка)

електрическо  
захранване: 230 V AC

Покритие: Лакирана- 
  в бяло стомана

размери (mm):
Без покритие:
В 810 x Ш 525 x Д 360

С покритие:
В 810 x Ш 540 x Д 430

размери на тръбите (mm):
Подаващии: Ø 18
Връщащи: Ø 18 

размери на съединенията:
ТС + О: G ¾”  
   (вътрешна 

резба)
БСВ + БГВ: G ¾”  
   (вътрешна 

резба)

Апартаментни станции

4.7.2 Termix VVX-B
Индиректно отопление и БГВ

ВъзмОжнОсти за 
надГраждане:
•  Покритие, лакирана в бяло стомана 

(проектирано от Якоб Йенсен)
•  Предпазен вентил
•  GTU изравнител за налягане, 

елиминира тръбопроводите за 
изпразване на предпазния вентил

•  Набор за циркулация, MTCV на 
Данфосс и спирателен вентил

•  Ускорителна помпа (увеличава 
топлофикационния поток)

•  Изолация на тръбите
•  Смесителни кръгове за подово 

отопление
•  Колекторна система за подово 

отопление
•  Предпазен термостат 

повърхностен тип
• Компенсация по външна температура, 

електронно регулиране
•  Линия за пълнене, зареждане от 

топлофикационната система за 
отоплителния контур

теХниЧески Параметри:
Номинално налягане: PN 10*
Подаваща температура  
(ТС): Tmax = 120°C
БСВ статично  
налягане: pmin = 0,5 bar
Материал на  
спояване (топлообм.): Мед

Варианти на * PN 16 се предлагат по заявкаОтопление: Примерни капацитети

Тип на 
станцията 
Termix VVX-B

Капацитет за 
отопление  

kW

Подаван поток - 
първично  

°C

Отоплителен 
контур  

°C

Загуба на налягане 
- първично  

*kPa

Загуба на 
налягане - 

вторично kPa*

Дебит - 
първично  

l/h

Дебит - 
вторично  

l/h

VVX x-1

18 70 60/35 25 20 442 650

20 80 70/40 25 20 430 603

24 90 70/40 25 20 476 724

VVX x-2

30 70 60/35 35 20 737 1084

34 80 70/40 35 20 731 1025

40 90 70/40 35 20 783 1206

VVX x-3

45 70 60/35 45 20 1106 1629

50 80 70/40 45 20 1075 1509

54 90 70/40 45 20 980 1629

* Топломер не е включен
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Капацитет за битова гореща вода

4.8.1 Функционални криви: Станции EvoFlat  
– регулатор ТРС-М (тип 1)

На следващите страници ще намерите работните криви за капацитета за битова 
гореща вода (БГВ), което ще Ви позволи да изберете правилния тип апартаментна 
станция.
За регулатора за БГВ тип ТРС-М, използван в апартаментите абонатни станции EvoFlat 
са показани работните криви за 3 различни обхвата на капацитет (тип 1, 2 и 3), 
постигани при различните размери на запоения пластинчат топлообменник.

загуба на налягане:

Тип 1 – с топлообменник, тип XB 06H-1 26

капацитет за гореща вода 45°C:

капацитет за гореща вода 50°C:

Първична страна
загуба на налягане спрямо дебит на топлофикационна вода

Битова гореща вода
зададена температура 10/45°C

Битова гореща вода
зададена температура 10/50°C

Битова гореща вода
зададена температура 10/50°C

Битова гореща вода
зададена температура 10/45°C

Вторична страна
загуба на налягане спрямо дебит на битова вода
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дебит топлофикационна вода (l/h)

дебит на битова гореща вода (l/min)

дебит на битова гореща вода (l/min) дебит на битова гореща вода (l/min)

дебит на битова гореща вода (l/min)

дебит на битова гореща вода (l/min)

М
аксим

ален дебит на топлоф
икационна 

вода 850 l/h или 14,16 l/m
in

Максимален дебит на топлофикационна 
вода 850 l/h

Максимален дебит на топлофикационна 
вода 850 l/h

Максимален дебит на топлофикационна 
вода 850 l/h
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 (°
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Капацитет за битова гореща вода

4.8.1 Функционални криви: Станции EvoFlat  
– регулатор ТРС-М (тип 2)

загуба на налягане:

капацитет за гореща вода 45°C:

капацитет за гореща вода 50°C:

Тип 2 – с топлообменник, тип XB 06H-1 40

Първична страна
загуба на налягане спрямо дебит на топлофикационна вода

Битова гореща вода
зададена температура 10/45°C

Битова гореща вода
зададена температура 10/50°C

Битова гореща вода
зададена температура 10/50°C

Битова гореща вода
зададена температура 10/45°C

Вторична страна
загуба на налягане спрямо дебит на битова вода
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дебит топлофикационна вода (l/h)

дебит на битова гореща вода (l/min)

дебит на битова гореща вода (l/min) дебит на битова гореща вода (l/min)

дебит на битова гореща вода (l/min)

дебит на битова гореща вода (l/min)

М
аксим

ален дебит на топлоф
икационна 

вода 950 l/h или 15,8 l/m
in

Максимален дебит на топлофикационна вода 950 l/h

Максимален дебит на топлофикационна вода 950 l/h
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Капацитет за битова гореща вода

4.8.1 Функционални криви: Станции EvoFlat  
– регулатор ТРС-М (тип 3)
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загуба на налягане:

капацитет за гореща вода 45°C:

капацитет за гореща вода 50°C:

Тип 3 – с топлообменник, тип XB 06H +60

Първична страна
загуба на налягане спрямо дебит на топлофикационна вода

Битова гореща вода
зададена температура 10/45°C

Битова гореща вода
зададена температура 10/50°C

Битова гореща вода
зададена температура 10/50°C

Битова гореща вода
зададена температура 10/45°C

Вторична страна
загуба на налягане спрямо дебит на битова вода
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дебит топлофикационна вода (l/h)

дебит на битова гореща вода (l/min)

дебит на битова гореща вода (l/min) дебит на битова гореща вода (l/min)

дебит на битова гореща вода (l/min)

дебит на битова гореща вода (l/min)

М
аксим

ален дебит на топлоф
икационна 

вода 950 l/h

Максимален дебит на топлофикационна вода 950 l/h

Максимален дебит на топлофикационна вода 950 l/h
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Капацитет за БГВ

4.8.2 Функционални криви: Станции Termix  
– регулатор IHPT (тип 1)

П
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на
 [l

/h
]

Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/50°C 

Поток гореща вода за битови цели [l/h]
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]

Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/45°C 

Поток гореща вода за битови цели [l/h]

М
акс. поток 1200 [l/h] или 20 [l/m

in] 
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Първична страна
Загуба на налягане в срв. с водния поток на източника на топлина

Воден поток на източника на топлина [l/h]

Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/50°C 

Поток гореща вода за битови цели [l/h]
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Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/45°C 

Поток гореща вода за битови цели [l/h]
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Вторична страна
Загуба на налягане в срв. с потока студена вода

Поток гореща вода за битови цели [l/h]

БГ
В 

dp
 [k

Pa
]

загуба на налягане:

капацитет за гореща вода 45ºC:

капацитет за гореща вода 50ºC:

Тип 1 – с топлообменник, тип XB 06H-1 26

На следващите страници са поместени функционалните криви за капацитета на 
БГВ, което цели да ви позволи лесен избор на правилния тип апартаментна станция.
За регулатора за гореща вода, тип IHPT, който се прилага в апартаментни станции 
Termix, функционалните криви са показани за 2 различни обхвата на капацитет 
(тип 1 и 2), осигурени от различни размери на запоения пластинчат топлообменник.
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Капацитет за БГВ

4.8.2 Функционални криви: Станции Termix  
– регулатор IHPT (тип 2)
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Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/50°C 

Поток гореща вода за битови цели [l/h]
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Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/45°C 

Поток гореща вода за битови цели [l/h]
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Първична страна
Загуба на налягане в срв. с водния поток на източника на топлина

Воден поток на източника на топлина [l/h]

М
акс. поток 1200 [l/h] или 20 [l/m

in] 

Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/50°C 

Поток гореща вода за битови цели [l/h]
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Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/45°C 

Поток гореща вода за битови цели [l/h]
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Вторична страна
Загуба на налягане в срв. с потока студена вода

Поток гореща вода за битови цели [l/h]

загуба на налягане:

капацитет за гореща вода 45ºC:

капацитет за гореща вода 50ºC:

Тип 2 – с топлообменник, тип XB 06H-1 40
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Капацитет за БГВ 

4.8.3 Функционални криви: Станции Termix  
– регулатор AVTB (тип 1)
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Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/50°C 

Поток гореща вода за битови цели [l/h]
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Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/45°C 

Поток гореща вода за битови цели [l/h]

За
гу

ба
 н

а 
на

ля
га

не
 о

т 
из

то
чн

ик
а 

на
 т

оп
ли

на
 [k

Pa
]

Първична страна
Загуба на налягане в срв. с водния поток на източника на топлина

Воден поток на източника на топлина [l/h]

Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/50°C 

Поток гореща вода за битови цели [l/h]
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Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/45°C 

Поток гореща вода за битови цели [l/h]
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Вторична страна
Загуба на налягане в срв. с потока студена вода

Поток гореща вода за битови цели [l/h]

загуба на налягане:

капацитет за гореща вода 45ºC:

капацитет за гореща вода 50ºC:

На следващите страници са поместени функционалните криви за капацитета на 
БГВ, което цели да ви позволи лесен избор на правилния тип апартаментна станция.
За регулатора за БГВ, тип AVTB, който се прилага в апартаментни станции Termix, 
функционалните криви са показани за 4 различни обхвата на капацитет (тип 
1-4), осигурени от различни размери на запоения пластинчат топлообменник.

Тип 1 – с топлообменник, тип T24-16
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Капацитет на БГВ 

4.8.3 Функционални криви: Станции Termix  
– регулатор AVTB (тип 2)
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Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/50°C 

Поток гореща вода за битови цели [l/h]
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на
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]

Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/45°C 
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Първична страна
Загуба на налягане в срв. с водния поток на източника на топлина

Воден поток на източника на топлина [l/h]

Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/50°C 

Поток гореща вода за битови цели [l/h]
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Вторична страна
Загуба на налягане в срв. с потока студена вода

Поток гореща вода за битови цели [l/h]

загуба на налягане:

капацитет за гореща вода 45ºC:

капацитет за гореща вода 50ºC:

Тип 2 – с топлообменник, тип T24-24



57 Въведение в гамата от продукти

Гореща вода за битови цели

Капацитет за БГВ

4.8.3 Функционални криви: Станции Termix  
– регулатор AVTB (тип 3)
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Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/50°C 
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П
от

ок
 н

а 
из

то
чн

ик
а 

на
 т

оп
ли

на
 [l

/h
]

Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/45°C 

Поток гореща вода за битови цели [l/h]
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Първична страна
Загуба на налягане в срв. с водния поток на източника на топлина

Воден поток на източника на топлина [l/h]

Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/50°C 

Поток гореща вода за битови цели [l/h]
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Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/45°C 
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Вторична страна
Загуба на налягане в срв. с потока студена вода

Поток гореща вода за битови цели [l/h]

загуба на налягане:

капацитет за гореща вода 45ºC:

капацитет за гореща вода 50ºC:

Тип 3 – с топлообменник, тип T24-24
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Капацитет за БГВ

4.8.3 Функционални криви: Станции Termix  
– регулатор AVTB (тип 4)
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Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/50°C 
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Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/45°C 

Поток гореща вода за битови цели [l/h]
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Първична страна
Загуба на налягане в срв. с водния поток на източника на топлина

Воден поток на източника на топлина [l/h]

Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/50°C 

Поток гореща вода за битови цели [l/h]
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Гореща вода за битови цели
Зададена температура  10/45°C 

Поток гореща вода за битови цели [l/h]
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Вторична страна
Загуба на налягане в срв. с потока студена вода

Поток гореща вода за битови цели [l/h]

загуба на налягане:

капацитет за гореща вода 45ºC:

капацитет за гореща вода 50ºC:

Тип 4 – с топлообменник, тип T24-32
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5. Как се оразмерява системата EvoFlat?
Принципи на проектиране  и оразмеряване  на системата

Оразмеряване
Прецизното изчисляване на тръбната 
система и точното конфигуриране на 
изискуемите размери са основните 
изисквания за  енергийно ефективно 
функциониране всяка система. В това 
отношение системите с апартаментни 
абонатни станции не се различават от 
традиционните системи, въпреки че 
пълно хидравлино балансиране на 
цялостната система може да се 
осъществи значително по-лесно, 
когато се използват апартаментни 
абонатни станции. 
 

Елементи на оразмеряването на 
системата
1.  Топлинен източник
2.  Буферен резервоар
3.  Помпи
4.  Тръбна система

Оразмеряване на системата
 За оразмеряване на децентрализираната 
система трябва да се вземат предвид 
следните основни параметри: 
•  Топлинни загуби от всеки апартамент 

- необходим капацитет за 
отопление (О) 

•  Необходим капацитет за БГВ
•  Първични и вторични подаваща и 

връщаща температура(летен/зимен 
сезон)

•  Температура на студената вода за 
битови цели (подаване на студена 
вода)

•  Изискуема температура на БГВ
•  Брой апартаменти в системата 

(многоетажна сграда)
•  Допълнителни топлинни загуби  

в системата

Товари
Въз основа на фактическата информация 
или на оценката на различните 
коефициенти за всеки апартамент

Температури
•  По-голямо делта T (особено за 

отопление) има за резултат по-малки 
дебити - трябва да се осигури ниска 
връщаща температура (<30-40°C)

•  Минималната необходима 
температура на потока е винаги  
от 55-60°C (летен сезон), като 
температурата през зимата може да 
бъде по-висока

Апартаментна станция
Приоритет на БГВ в повечето случаи 
се налага поради по-малкия 
хидравличен спад на налягането на БГВ  
 

Дебит
Трябва да се направи сравнение 
между летния и зимния сезон,  
и изборът на тръбите да се базира  
на най-големия дебит

Връзка буферен съд/котел
•  Буферният съд поема осигуряването 

на гореща вода в рамките на 
10-минутен пик.

•  Обемът на горещата вода в тръбите 
също трябва да се вземе предвид.

Управление на помпата
Идеалното решение за "по-малки" 
системи (10 до 20 апартамента)  
е чрез дистанционни сензори за 
диференциално налягане да се 
използва настройка за константно 
налягане при помпата.
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5.1 Оразмеряване със софтуер EvoFlat
Как да оразмерявате децентрализираните отоплителни системи

1: Start (Старт)➞ Settings 
(Настройки)
Предварително избиране на коефици-
ента на едновременност

3:  Table (Таблица)➞ Calculation 
(Изчисление)
Предварителен избор за изчисляване на 
подаващите и вертикалните тръби

4:  Резултат от централния 
топлинен източник
Изчисляване на обема на буферния 
резервоар

2: System (Система) ➞ Application 
parameters (Параметри на 
приложението)
Въведете наличните параметри на  
приложението 
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5: Dimensioning overview  
(Нагледно оразмеряване)
Представяне на изчислените обеми 
на потока

6: Print or export data (Отпечатване 
или експортиране на данни) 
Възможности за експортиране на данни
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Инсталиране на апартаментните станции EvoFlat

6.  Примери за инсталиране 
– Нови сгради или сгради в процес на реновиране

Монтаж на апартаментна станция в ниша в баня Монтаж на апартаментна станция в антре и в кухня

Монтаж на апартаментна станция в ниша с 
разпределителен модул за подово отопление и 
регулатор

Монтаж на апартаментна станция в ниша на 
шахта в баня

Монтаж на апартаментна станция в ниша в баняАпартаментна станция с капак, монтирана в 
ниша на шахта в баня

Апартаментна станция, монтирана в шахта 
или шкаф

Стенен монтаж на апартаментна станция

Монтаж на апартаментна станция с 
разпределителен модул за подово отопление
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1:   Битова студена вода (БСВ) 
– вход

2:   Битова гореща вода (БГВ)
3:   Битова студена вода (БСВ) 

– изход
4:   Топлоснабдяване (ТС), 

подаващ тръбопровод
5:   Топлоснабдяване (ТС) 

връщащ тръбопровод
6:   Отопление (ОИ) подаващ 

тръбопровод
7:   Отопление (ОИ), връщащ 

тръбопровод

По заявка:
Съединения със сферични 
вентили 120 mm

Апартаментна станция тип EvoFlat FSS   
 – за стенен монтаж с низходящи тръбопроводи (със сферични вентили 62 mm)  

Как се инсталират абонатни станции EvoFlat?

6.1  Размери и присъединяване: Cтанции EvoFlat  
– Стенен монтаж

Инсталиране на апартаментните станции EvoFlat
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Как се инсталират абонатни станции EvoFlat?

6.1  Размери и присъединяване: Cтанции EvoFlat 
– Вграждане в ниша

Апартаментна станция тип EvoFlat FSS
– за вграждане в ниша със съединения за сферични вентили 62 mm

Апартаментна станция тип EvoFlat MSS  
– за вграждане в ниша със съединения за сферични вентили 62 mm

1:   Битова студена вода (БСВ) 
– вход

2:   Битова гореща вода (БГВ)
3:   Битова студена вода (БСВ) 

– изход
4:   Топлоснабдяване (ТС), 

подаващ тръбопровод
5:   Топлоснабдяване (ТС) 

връщащ тръбопровод
6:   Отопление (ОИ) подаващ 

тръбопровод
7:   Отопление (ОИ), връщащ 

тръбопровод

По заявка:
Съединения със сферични 
вентили 120 mm

1:   Битова студена вода (БСВ) 
– вход

2:   Битова гореща вода (БГВ)
3:   Битова студена вода (БСВ) 

– изход
4:   Топлоснабдяване (ТС), 

подаващ тръбопровод
5:   Топлоснабдяване (ТС) 

връщащ тръбопровод
6:   Отопление (ОИ) подаващ 

тръбопровод
7:   Отопление (ОИ), връщащ 

тръбопровод

По заявка:
Съединения със сферични 
вентили 120 mm

Инсталиране на апартаментните станции EvoFlat
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Как се инсталират абонатни станции EvoFlat?

6.1  Размери и присъединяване: Cтанции EvoFlat
– за вграждане в ниша с разпределителен възел за подово отопление

Апартаментна станция тип EvoFlat FSS  
– за вграждане в ниша, с разпределителен възел за подово отопление и съединения за сферични вентили 120 mm
(от 2 до макс. 7 подови отоплителни кръга)

Апартаментна станция тип EvoFlat FSS
– за вграждане в ниша, с разпределителен възел за подово отопление и съединения за сферични вентили 120 mm
(от 8 до макс. 14 подови отоплителни кръга)

1:   Битова студена вода (БСВ) 
– вход

2:   Битова гореща вода (БГВ)
3:   Битова студена вода (БСВ) 

– изход
4:   Топлоснабдяване (ТС), 

подаващ тръбопровод
5:   Топлоснабдяване (ТС) 

връщащ тръбопровод
6:   Отопление (ОИ) подаващ 

тръбопровод
7:   Отопление (ОИ), връщащ 

тръбопровод

1:   Битова студена вода (БСВ) 
– вход

2:   Битова гореща вода (БГВ)
3:   Битова студена вода (БСВ) 

– изход
4:   Топлоснабдяване (ТС), 

подаващ тръбопровод
5:   Топлоснабдяване (ТС) 

връщащ тръбопровод
6:   Отопление (ОИ) подаващ 

тръбопровод
7:   Отопление (ОИ), връщащ 

тръбопровод

Инсталиране на апартаментните станции EvoFlat
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Инсталиране на апартаментните станции EvoFlat

6.2  Размери и присъединяване: Станции Termix
– Стенен монтаж или монтаж в ниша

VMTD-F-B
– Тип 1 + 2 + 3 +4

Присъединяване:
1.  Подаване от топлофикационна 

система (ТС)
2.  Връщане към топлофикационна 

система (ТС)
3. Студена вода за битови цели (БСВ)
4. Студена вода за битови цели (БСВ)
5. Гореща вода за битови цели (БГВ)
6. Подаване - отопление (О)
7. Връщане - отопление (О)

Други варианти на апартаментни станции – гама Termix
VMTD-F-Mix-B
– Тип 1 + 2 + 3 + 4

Присъединяване:
1.  Подаване от топлофикационна 

система (ТС)
2.  Връщане към топлофикационна 

система (ТС)
3. Студена вода за битови цели (БСВ)
4. Студена вода за битови цели (БСВ)
5. Гореща вода за битови цели (БГВ)
6. Подаване - отопление (О)
7. Връщане - отопление (О)

Размери (mm):
Без капак
В 780 x Ш 528 x Д 150
С капак
В 800 x Ш 540 x Д 242

Размери (mm):
Без капак
В 640 x Ш 530 x Д 118
С капак (вариант за стенен 
монтаж):
В 800 x Ш 540 x Д 242
С капак (вариант за вграждане 
в стена): 
В 915-980 x Ш 610 x Д 150 

VVX-I
- Тип 1 + 2 + 3

Присъединяване:
1.  Подаване от топлофикационна 

система (ТС)
2.  Връщане към топлофикационна 

система (ТС)
3. Подаване - отопление (О)
4. Връщане - отопление (О)
5. Гореща вода за битови цели (БГВ)
6. Студена вода за битови цели (БСВ)

Размери (mm):
Без капак
В 750 x Ш 505 x Д 375
С капак
В 800 x Ш 540 x Д 430
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Водоподгреватели

VVX-B
- Тип 1 + 2 + 3

Присъединяване:
1.  Подаване от топлофикационна 

система (ТС)
2.  Връщане към топлофикационна 

система (ТС)
3. Подаване - отопление (О)
4. Връщане - отопление (О)
5. Гореща вода за битови цели (БГВ)
6. Студена вода за битови цели (БСВ)

Размери (mm):
Без капак
В 810 x Ш 525 x Д 360
С капак
В 810 x Ш 540 x Д 430

Termix Novi
- Тип 1 + 2

Присъединяване:
1. Студена вода за битови цели (БСВ)
2. Гореща вода за битови цели (БГВ)
3.  Подаване от топлофикационна 

система (ТС)
4.  Връщане към топлофикационна 

система (ТС)

Размери (mm)
С изолация
В 432 x Ш 300 x Д 155
С капак
В 442 x Ш 315 x Д 165

Termix One
- Тип 1 + 2 + 3

Присъединяване:
1.  Студена вода за битови цели (БСВ)
2. Гореща вода за битови цели (БГВ)
3.  Подаване от топлофикационна 

система (ТС)
4.  Връщане към топлофикационна 

система (ТС)

Размери (mm):
Без капак
В 428 x Ш 312 x Д 155 (тип 1 +2)
В 468 x Ш 312 x Д 155 (тип 3)

С капак
В 430 x Ш 315 x Д 165 (тип 1 +2)
В 470 x Ш 315 x Д 165 (тип 3)
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Инсталиране на апартаментните станции EvoFlat

6.2  Размери и присъединяване: Станции Termix
– Последователност на монтиране на стена

Монтиране на монтажната релса на стената

Монтиране на апартаментната станция 
направо върху сферичните вентили

Позициониране на сферичните вентили

Поставяне на вратичката върху капака при 
стенен монтаж
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Подготвително изрязване на нишата в 
зависимост от кутията

Сглобяване на рамката

Позициониране на сферичните вентили

Монтиране на кутията в ниша с монтажна релса Монтиране на сферичните вентили на 
монтажната релса

Поставяне на вратичката върху капака при 
стенен монтаж

Монтиране на апартаментната станция 
направо върху сферичните вентили

След оформяне на стената около изреза се 
монтира боядисаната рамка

Инсталиране на апартаментните станции EvoFlat

6.2 Размери и присъединяване: Станции Termix
– Последователност на монтиране в ниша



70 71

Принадлежности - EvoFlat
Необходими принадлежности (вариант за вграждане) Код на опцията
Кутия за вграждане В 910 х Ш 610 х Д 150 mm (за монтаж в ниша) 004B8408
Сферичен вентил ¾” външ.-външ. резба, 60 mm 004B6039

Необходими принадлежности (вариант за вграждане с разпределителен възел) Код на опцията
Кутия за вграждане В 1350 х Ш 610 х Д 150 mm (за монтаж в ниша) 004U8387
Кутия за вграждане В 1350 х Ш 850 х Д 150 mm (за монтаж в ниша) 144B2111
Кутия за вграждане В 1350 х Ш 1000 х Д 150 mm (за монтаж в ниша) 004U8389

Принадлежности, които се доставят немонтирани Код на опцията
Термометър Ø35, 0-120°C, за монтаж в 004B6040 004U8396
Задвижка TWA-K NC 230V 088H3142
Задвижка TWA-K NC 24V 088H3143
Стаен термостат ТР 7000 004U8398
Стаен термостат Danfoss TP 5001 087N7910
Сферичен вентил 3/4” външ.-вътр. резба, L = 60mm 004B6098
Сферичен вентил 3/4” външ.-вътр. резба, L = 120mm 004B6095
Преден капак с изолация от ЕРР (експандиран полипропилен) 145H3016 

Необходими принадлежности (вариант за стенен монтаж – външно монтирани тръби) Код на опцията
Бял капак с вратичка, отвор отдолу В 740 х Ш 600 х Д 200 mm 004B8407
Бял капак без вратичка, отвор отдолу В 780 х Ш 600 х Д 200 mm 004B8578
Монтажна релса за сферични вентили, 7 отвора 004U8395
Сферичен вентил ¾” външ. резба, 60 mm 004B6039
Сферичен вентил ¾” външ.-външ. резба, 120 mm 004B6040

Необходими принадлежности (вариант за вграждане – вариант с предпазен вентил) Код на опцията
Кутия за вграждане В 910 х Ш 610 х Д 150 mm (за монтаж в ниша) 004B8408
Сферичен вентил ¾” външ.-външ. резба, 120 mm 004B6040
Комплект за предпазен вентил, обща дължина 120 mm 004U8445

Инсталиране на апартаментните станции EvoFlat

Как се инсталират абонатни станции EvoFlat?

6.3   Принадлежности за монтаж на 
апартаментни станции
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Описание Код на опция
Капак за Termix One тип 1 + 2 AG1
Капак за Termix One тип 3 AG2
Капак за Termix Novi AG19
Предпазен/възвратен вентил 10 bar BG1
 Изравнител на налягане GTUза тип 1 и 2 BG4
Термостатичен циркулационен набор CG1 (Termix One)
Сферичен вентил вътр./външен Резба RG1
Сферичен вентил външен/външен Резба RG2
Циркулационна тръба/връзка с възвратния вентил CG10 (Termix Novi)

Описание Код на опция
Капак за Termix VMTD-F, вариант за стенен монтаж AG10
Предпазен/възвратен вентил 10 bar BG1
GTU изравнител за налягане за тип 1 и 2 BG4
Термостатичен циркулационен набор CG1 (VMTD-F + 

VMTD-F-MIX-B)
Присъединяване за циркулация DG2
Циркулационна помпа, UP 15-14 B CG7
Циркулационна помпа, Wilo Z 15 TT CG9
Извод за Grundfos UPS в VMTD-MIX PG2 (VMTD-F-MIX-B)
Извод за Grundfos UPS в VMTD-MIX-2/VMTD-MIX-3 PG3 (VMTD-F-MIX-B)
AT термостат за изключване на помпата при прекалено високи температури TG1 (VMTD-F-MIX-B)
Доп. заплащане за ECL Comfort 110 вкл. монтаж** EG1 (VMTD-F-MIX-B)
Тръбна изолация IG5 (VMTD-F-B + 

VMTD-F-MIX-B)
Стаен термостат, TP7000 FG1
Стаен термостат на Данфосс, TP 7000RF вкл. RX1 FG3
Зонов вентил със задвижка, VMT 15/8 TWA-V 230 NC FG2
Ограничител на връщащата температура FJVR GG1
Сферичен вентил вътр./външн. резба RG1
Сферичен вентил външн./външн. резба RG2
Термометър RG3
Манометър RG4
Монтажна релса, вкл. 7 сферични вентила SG1
Изолация на топлообменника IG5 (VMTD-F-B + 

VMTD-F-MIX-B)
Тръбно съединение, комбинирано нагоре/надолу По заявка

*) VS 2, AMV 150, AKS 11.

Принадлежности за Termix One + Termix Novi

Принадлежности - за Termix VMTD-F-B, VMTD-F-MIX-B
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Описание Количество Код на опция
Капак за Termix VMTD-F, вариант за вграждане в стена (кутия за ниша 110 mm) 1 AG11
Сферични вентили, външни 7 RG2

Описание Количество Код на опция
Капак за Termix VMTD-F, вариант за вграждане в стена (кутия за ниша 150 mm) 1 AG15
Сферични вентили, външни 7 RG2

Описание Количество Код на опция
Монтажна релса, вкл. 7 сферични вентила 1 SG1

Описание Код на опция
Капак за Termix VVX-B AG12
Предпазен/възвратен вентил 10 bar BG1
GTU изравнител за налягане за тип 1 и 2 BG4
Термостатичен циркулационен набор CG1 (VVX-B)
Тръбна изолация IG8
Смесителен контур, термостатичен MG2
Смесителен контур с ECL110 и помпа UPS 15-60 MG4
Присъединяване за радиатор към смесителен контур DG3
Извод за Grundfos UPS в VVX PG32
Изолация на топлообменника IG15 (VVX-B)
Доп. заплащане за ECL Comfort 110 вкл. монтаж** EG1
Доп. заплащане за ECL Comfort 210/A230 вкл. монтаж** EG8
Доп. заплащане за ECL Comfort 210/A237 вкл. монтаж** EG9
Доп. заплащане за ECL Comfort 210/A266 вкл. монтаж** EG10
Доп. заплащане зарегулатор AVPB-F на Данфосс UG3
Връзка между първичен и вторичен контур VG1
Сферичен вентил вътр./външен Резба RG1
Сферичен вентил външен/външен Резба RG2
Термометър RG3
Манометър RG4
Доп. заплащане за замяна на VMT/RAVK с AVTB15 (x-1+x-2) FG8
Доп. заплащане за замяна на VMT/RAVK с AVTB20 (x-3) FG7
Циркулационна тръба/връзка с възвратен вентил CG13 (VVX-I)

**) VS 2, AMV 150, ESMB 10, AKS 11

Необходими принадлежности за стенен монтаж на дълбочина 110 mm.
VMTD-F-B + VMTD-F-I пълна изолация

Необходими принадлежности за стенен монтаж на дълбочина 150 mm.
VMTD-F-B + VMTD-F-I пълна изолация 

Принадлежности за предварителен монтаж на тръби без станции
VMTD-F-B + VMTD-F-MIX-B + VMTD-F-I пълна изолация

Принадлежности за Termix VVX-B и VVX-I
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Топлофикационна 
абонатна 
станция и 
инсталация

Кондензен

Малък 
когенерационен 
източники 
групова абонатна 
станция

Solar 
controller

Optional

Управление на децентрализираната система

7.   Контрол и мониторинг от момента на 
производство до момента на ползване

Електронно регулиране с ECL Comfort
Данфосс разработва и произвежда повечето 
от компонентите за своите апартаментни 
станции самостоятелно. Това е предпоставка за 
големи предимства, най-вече за електронното 
регулиране.  Контролерите от новата серия ECL 
Comfort могат последователно да изпълняват 
следните задачи за регулиране:
•	 Регулиране		на	топлофикационната	абонатна 

станция в зависимост от изискванията
•	 Контрол на работата на буферния съд
•	 Управление	и	регулиране	на	помпите	в	

системата
•	 Регулиране	на	подаващата	температура	 

с компенсация по външна температура 
•	 Контрол на точките на присъединяване 

към топлинните източници

Централно управление и мониторинг
Използването на система за централно 
управление и мониторинг се препоръчва  
за оптимизиране на функционирането на 
отоплителната система и фактурирането -  
от момента на произвеждането до 
децентрализираното подаване на  
топлинната енергия за отопление и БГВ.

Ето	защо	апартаментните	абонатни	станции	 
на Данфосс гарантират комплексно решение, 
като се започне от производството на топлинна 
енергия с компенсация по външна температура 
и се стигне до управлението на буферния 
резервоар, като се мине през управлението 
на всяка апартаментна абонатна станция.

Най-важен в тази система е свободно 
програмируемият ECL Apex 20, който работи  
с ECL Apex Web Panel или с компютър като 
управляващо	устройство,	което	регулира	
температурата и налягането, управлява 
работата на помпите и извършва мониторинга 
на системата. 

За интегриране в системата всяка апартаментна 
станция трябва да бъде снабдена с активиран 
за работа в мрежа ECL Comfort 310, който да 
комуникира чрез Modbus с Apex 20. Данните 
за	потреблението	на	гореща	и	студена	вода	
могат	също	да	бъдат	прехвърляни,	централно	
отчитани и фактурирани.

Най-важните предимства на централното 
управление и мониторинг са следните:
•	 Производство	на	топлинна	енергия	с	

компенсация по външна температура 
(котел, локално отопление или 
топлофикация)

•	 Оптимално	управление	на	буферния	
резервоар и слънчевата енергия

•	 Възможно	най-висока	степен	на	надеждност 
на функциониране на системата

•	 Енергийно	ефективно	разпределение	на	
енергията

•	 Централно	отчитане	и	фактуриране	на	
потреблението
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District heating 
substation 
and heat 
transfer unit

Condensing boiler

Micro CHP and 
block heating

Опция

Соларен 
контролер

Управление на децентрализираната система
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Халайн Австрия 2010 Akva Lux VX 18

Линц Австрия 2010 Akva Lux VX 101

Лингау Австрия 2010 Akva Lux II TDP-F 38

Нойщадт Австрия 2010 Akva Lux II TDP-F 45

Валц Австрия 2007 Termix VMTD-F 49

Бургас България 2013 EvoFlat FSS 1 35

Утрине Хърватска 2010 Termix VMTD-F 172

Върбани VMD Хърватска 2010 Termix VMTD-F 82

Дубечек Чешка 
република 2007 Termix VMTD-F 68

Асагарден, Холстебро Дания 2009 Termix VMTD-F 444

Лаландия Билунд Дания 2008 Termix VMTD и 
разпределителни модули 750

Сьондерборг, Керхавен Дания 2010 Akva Lux II TDP-F 324

Гийсен Германия 2009 Akva Vita TDP-F 300

Хано Германия 2009 Akva Lux II TDP-F 61

Хамбург Урбана Германия 2008 Termix VMTD-Mix/BTD-MIX 200

Холерщауден Германия 2009 Akva Lux II TDP-F 127

Илменау Германия 2010 Akva Lux II TDP-F 44

Корнвестхайм Германия 2010 Akva Lux II TDP-F 36

Кьолн Германия 2008 Termix VMTF-F 345

Нойхоф II Германия 2010 Termix VXX 23

Трир Германия 2009 Akva Lux II S-F 100

Холерщауден, Инголдщадт Германия 2010 Akva Lux II TDP-F 164

Дъблин Ирландия 2007 Termix VMTD-F 113

Елисиан Тауър Ирландия 2007 Termix VVX 46

БИГ Клайпеда Литва 2008-2010 Akva Lux II TDP-F 500

Ставангер Норвегия 2008-2010 Akva Lux II TDP-F 1000

Ставангер Норвегия 2010 Termix VVX 96

Еден Парк Словакия 2009 Termix VMTD-F 344

Обидик Словакия 2009 Termix VMTD-F + BTD 94

Силач Словакия 2010 Termix VMTD 41

Брежице Словения 2008 Termix VMTD-F 100

Корошка Словения 2007 Termix VMTD-F 165

Тара A Словения 2008 Termix VMTD-F 110

Тара B Словения 2008 Termix VMTD-F 100

Тара S2 Словения 2009 Termix VMTD-F 81

8.  Списък с референции
В много европейски страни вече са 
инсталирани хиляди апартаментни абонатни 
станции на Данфосс. Те работят ефективно 
и безпроблемно, осигурявайки на 
потребителите (собственици и наематели) 
високо ниво на удовлетворение и комфорт.

Проект/местоположение Страна Година на 
проекта

Вид на инсталирания 
продукт

Мащаб на проекта 
(брой станции)
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Рудник Словения 2007 Termix VMTD-F 125

Савски брег Словения 2008 Termix VMTD-F 152

Сметанова Словения 2009 Termix VMTD-F 108

Паркесур, Мадрид Испания 2010 Измервателни модули 
Termix 41

Лерум Швеция 2010 Akva Lux II TDP-F 32

Акасия Турция 2010 Akva Lux II TDP-F 450

Алтънкоза Турция 2010 Termix VMTD-F 193

Антхил Турция 2010 Termix VMTD-F 803

Финанскент Турция 2010 Termix VMTD-F 156

Фолкарт Турция 2008 Termix VMTD-F 180

Гюнесли Евлери Турция 2010 Termix VMTD-F 170

Киптас Ичеренкой Турция 2009 Termix VMTD-F 167

Киптас Маско Турция 2009 Termix VMTD-F 450

Малтепе Киптас първа фаза Турция 2008 Termix VMTD-F 890

Ниш Истанбул Турция 2009 Termix VMTD-F 597

Савой Турция 2010 Termix VMTD-F 298

Селениум Турция 2008 Termix VMTD-F 216

Селениум туинс, Истанбул Турция 2008 Termix VMTD-F 222

Топкапъ Киптас Турция 2008-2009 Termix VMTD-F 800

Каспиан Уорф Великобритания 2010 VX-Solo 105

Деменша Великобритания 2010 Akva Vita TDP-F 21

Фрийманс, Лондон Великобритания 2010 Termix VMTD-F 232

Полуостров Гринуич Великобритания 2010 VX-Solo 229

Индескон Корт Докландс, 
Лондон Великобритания 2009 Termix VMTD/Termix VVX 246/108

Кидбрук, Лондон Великобритания 2010 Termix VVX 108

Мърчант Скуеър Великобритания 2009-2010 Termix VVX 197

Стратфорд, Хай стрийт Великобритания 2010 Akva Lux VX 111

Уестгейт, Лондон Великобритания 2009-2010 Termix VVX 155

Проект/местоположение Страна Година на 
проекта

Вид на инсталирания 
продукт

Мащаб на проекта 
(брой станции)
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9. Често задавани въпроси

1.  Разположение на мокрите 
помещения

Комбинирането на мокрите помещения 
(баня, тоалетна и кухня) в апартамента 
може не само да спести разходи от 
строителни и инсталационни материали, 
но и да генерира финансови ползи, като 
по-високи доходи от отдаване под наем 
или по-висока продажна цена вследствие 
на увеличеното полезно пространство.

Разстоянието от 6 м между апартаментната 
станция и най-отдалечената точка на 
потребление не трябва да се надвишава, 
за да се избегне забавяне при пускане на 
горещата вода. Ако разстоянието е 
по-дълго, трябва да се добави 
циркулационна помпа, за да се 
гарантира комфортът на потребителя.

2.  Шум и противопожарна защита
Действащите правила за ниво на шума  
и противопожарна защита трябва да се 
вземат предвид при стенния монтаж на 
апартаментната станция.

Апартаментната станция трябва да се 
инсталира така, че да не пречи на 
противопожарната защита. По време на 
проектирането трябва да се гарантира, 
че са изпълнени изискванията на всички 
действащи разпоредби и са взети 
допълнителни мерки във връзка с  
шума и противопожарната защита.

3.  Топлоизолация
Цялостната и висококачествена 
изолация на горещите тръбопроводи  
е от изключителна важност. Това е  
валидно най-вече за  инсталациите на 
системи с апартаментни станции. Тъй като 
тръбопроводите в тези системи работят 
денонощно през цялата година, належащо 
е тяхната изолация, да бъде направена 
солидно и без всякакви пропуски. 
Трябва да се съблюдават местните 
разпоредби, но по принцип минималната 
дебелина на изолацията трябва да бъде 
равна на 2/3 от диаметъра на тръбата,  
и не по-малко от 30 mm.

Идеално решение е изолирането на 
фитингите, където могат да настъпят 
по-големи загуби при турбулентния 
поток, който може да бъде предизвикан  
при оптималното топлооотдаване. 
Употребата на фабрична изолация, 
каквато се предлага от много 
производители, е най-доброто решение.  
При ръчно произведените изолационни 
обвивки, освен подходящата дебелина, 
трябва  да бъде гарантирана и добра 
плътност, за да се предотврати 
евентуална конвекция.

4.  Термосифон с буферна връзка
Вместо не съвсем сигурните възвратни 
вентили, за присъединяването на 
топлообменника, както и на соларната 
система към буферния резервоар,  
могат да се изградят термосифони, 
чиято височина трябва да съответства 
на диаметъра на тръбата, умножен по 10.

5.  Скорост на входящия поток при 
буферен резервоар

Всички подаващи тръби, свързани към 
буферен резервоар, трябва да бъдат 
конфигурирани за максимална скорост 
на входящия поток от 0,1 m/s; така се 
предотвратяват турбуленции в буферния 
резервоар и смесване на различни 
температурни слоеве.

6.  Измерване на температурата в 
буферния резервоар

При избора на буферния резервоар 
трябва да осигурите устройства за 
измерване (като потопяеми сензори) на 
температурата на водата.

Препоръчва се използване на 
топлопроводимо лепило при  
монтажа на температурния сензор  
с цел осигуряване на по-добра 
топлопроводимост.

7.  Радиатори в общите части
Пълното осъществяване на концепцията 
за хидравлично балансиране не трябва 
да се забравя при реализирането на 
отоплението на общите части (напр. 
коридори, перално помещение, сушилня, 
помещение за забавления и др.). Това 
означава:
•	 Използване	на	регулатор	на	

диференциално налягане в 
присъединителната тръба на 
радиатора

•	 Предварителна	настройка	на	
радиаторните вентили

•	 Използване	на	ограничител	на	
връщащата температура

Апартаментната станция е добро решение 
и в случаите, когато в общите части има 
необходимост от гореща вода (напр. 
перално помещение).

8.  Помещения с повече от един 
радиатор

При радиаторни системи с апартаментни 
станции всички радиатори трябва да 
бъдат снабдени с термостатични вентили. 
Всички радиаторни термостати в дадено 
помещение трябва да бъдат с една и съща 
настройка, за да се осигури постоянна 
температура в помещението.

Колебания в температурата на 
помещението могат да се предотвратят 
чрез висококачествени радиаторни 
термостати.

Изключения представляват някои 
радиатори в основни помещения,  
които в комбинация със стаен термостат  
и зонов вентил са отговорни за 
отоплението в целия апартамент.

9.  Присъединяване на тръбите за 
измерване на налягането

Ако ще се присъединява манометър или 
измервателна тръбичка за налягането,  
по възможност те трябва да се поставят  
на вертикалните тръбопроводи.

Ако измерване на налягането може  
да се осъществи само на хоризонтален 
тръбопровод поради условия, свързани 
със строителната конструкция, свързването 
трябва да се направи хоризонтално в 
центъра на тръбата.

Ако тези насоки не се спазят при 
разполагането на измервателните 
тръбички за налягане, може да се отчетат 
грешни измервания поради задържане на 
въздух (при по-високо разполагане) или 
натрупване на прах (при по-ниско 
разполагане).

Пускане в експлоатация 
на апартаментните 
станции
Всички апартаментни станции се пускат 
в експлоатация след щателно промиване 
на цялата система. Това трябва да се 
документира като тестов запис (за всяко 
устройство). Данфосс гарантира 
безпроблемно пускане в експлоатация 
на своите апартаментни абонатни станции.
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По-голямата част от това ние постигаме съвсем сами
Всички основни компоненти на 
апартаментните станции EvoFlat се 
проектират и произвеждат от Данфосс. 
Това включва новия топлообменник 
MicroPlate™ регулаторите на температура 
и предпазните вентили, както и вентилите 
с пряко действие и електронните 
регулатори.

Всички компоненти, сглобени в нашите 
заводи в Дания, са сертифицирани по 
стандарта за качество ISO 9001. 

Ние осигуряваме максимална ефективност 
и функционалност както по време на 
инсталирането, така и по-късно, по време 
на експлоатацията от нашите клиенти.

По такъв начин ние разработваме 
висококачествени технологични 
продукти, на които нашите клиенти  
могат да разчитат. При възникване  
на неизправност Данфосс винаги е  
готов да окаже активно съдействие  
за отстраняване на проблемите.

Ние ценим вашия бизнес
Данфосс е нещо повече от известно име 
в областта на отоплението. В продължение 
на повече от 75 години ние снабдяваме 
клиентите си по целия свят с всичко, от 
отделни компоненти, до комплексни  
решения за топлофикационни системи. 
От поколения насам стремежът ни е бил 
нашиятя бизнес да ви помага да се 
справяте добре със своя и това  остава 

наша цел сега и за в бъдеще. Подтиквани 
от  потребностите на нашите клиенти, 
ние създаваме продукти въз основа на 
натрупания многогодишен опит, за да 
бъдем начело в нововъведенията, 
непрекъснато да доставяме както  
компоненти и екеспертна помощ, така и 
комплексни системи  за климатизационни 
и енергийни приложения. Нашата цел е да 

предлагаме решения и продукти, които 
да осигуряват на Вас и на Вашите 
клиенти  модерни, лесни за ползване от 
потребителя технологии, с минимална 
поддръжка и екологична,и финансова 
изгода, наред с интензивно сервизно 
обслужване и техническа помощ.  
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