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Вкладення коштів у радіаторні терморегулятори фірми «Данфосс»
виправдовується двічі: підвищується економія теплової енергії та
поліпшується мікроклімат у приміщеннях. Застосування терморегу-
ляторів фірми «Данфосс» як для нових, так і для модернізованих
систем опалення, має ряд переваг, які будуть розглянуті нижче.

Радіаторний терморегулятор був розроблений
фірмою «Данфосс» у 1943 році. З того часу в
усьому світі встановлено понад 300 мільйонів
терморегуляторів. Фірма постійно вдоскона-
лює свої вироби і працює над їх адаптацією до
потреб споживачів та умов експлуатації. І,
звичайно ж, широко відома висока якість про-
дукції фірми «Данфосс» повсюдно однакова.
Саме це дає змогу фірмі «Данфосс» залиша-
тися лідером на світовому ринку.

Фірма «Данфосс» знається не лише на
радіаторних терморегуляторах. Здійснюючи
модернізацію чи споруджуючи нові системи
опалення, фірма готова запропонувати Вам
комплексні системи засобів автоматизації,
включаючи регулятори прямої дії, а також
електронні автоматичні регулятори.

Практичне енергозбереження
Спoчатку радіаторний терморегулятор становив собою предмет
розкошів і був покликаний забезпечувати в приміщенні високий
рівень комфорту. Однак з плином часу ціни на енергію підвищили-
ся, внаслідок чого постала проблема енергозбереження. З огляду
на це, радіаторний терморегулятор становить собою неабияку
цінність, адже він є ефективним енергозберігаючим пристроєм для
житлових, громадських та виробничих приміщень.
Оснащення опалювальної системи радіаторними терморегулятора-
ми дає змогу заощадити близько 20% енергії, що споживається, за-
лежно від типу будівлі та параметрів опалювальної системи.
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ISO - Міжнародна організація 
з питань стандартизації

Якість виробленої продукції відповідає
найвищим світовим стандартам та має
сертифікати ISO 9001 та ISO 14000.

СЕN - Європейський комітет 
з питань стандартизації 
та сертифікації

Наявність даного знака свідчить про
те, що радіаторні терморегулятори
фірми "Данфосс" повністю
відповідають вимогам європейського
стандарту EN 215-1.

"Вища Проба" – український
громадський Знак Якості

Даний знак є ще одним
підтвердженням високої якості 
та відповідності радіаторних
терморегуляторів фірми "Данфосс" 
вимогам українського ринку



БАГАТОКВАРТИРНІ  ЖИТЛОВІ  СПОРУДИ
Двотрубні системи опалення

Одноквартирні та малоповерхові
багатоквартирні будівлі, оснащені
двотрубними системами опалення,
легко піддаються модернізації. 
Для цього потрібно демонтувати усі
крани з ручним регулюванням і за-
мінити їх на клапани з поперед-
ньою настройкою типу RTD-N
фірми «Данфосс». Після монтажу
на них термостатичних елементів
серії RTD температура в приміщен-
нях підтримується автоматично на
заданому користувачем рівні.
В багатоповерхових багатоквартир-
них будинках на кожному стояку чи
відгалуженні системи треба встано-
вити автоматичні регулятори перепа-
ду тиску. Це забезпечить оптималь-
ний гідравлічний баланс у системі.
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Клапани RTD-N з функцією 
попередньої настройки

Клапани RTD-N застосовуються 
в двотрубних насосних системах во-
дяного опалення. Усі термостатичні
елементи серії RTD можна комбінува-
ти з усіма клапанами RTD-N. З'єдну-
вальна гайка забезпечує просте і
надійне кріплення термостатичного
елемента до корпуса клапана.
Окрім клапанів RTD-N стандартної
довжини, існує модифікація RTD-N  
з подовженою хвостовою частиною.
Вона призначена головним чином для
заміни кранів з ручним регулюванням.

Функція попередньої настройки клапа-
на дає змогу монтажникові, що
здійснює наладку системи опалення,
обмежити пропускну спроможність
клапана у такий спосіб, аби
гідравлічний опір в усіх циркуляційних
кільцях був однаковим. У системах
опалення, де на кожному стояку вста-
новлені регулятори перепаду тиску,
максимальна кількість води на кожний
радіатор може встановлюватися без-
посередньо на клапані RTD-N.

Діапазони настройки:

RTD-N 10: kv = 0,04 - 0,50 м3/год;

RTD-N 15: kv = 0,04 - 0,60 м3/год;

RTD-N 20, 25: kv = 0,10 - 0,83 м3/год.

Розпізнавальна ознака клапана RTD-N – червоний захисний ковпачок.
Матеріал корпуса клапана – латунь, покрита нікелем.
Якість води має задовольняти стандарту VDI 2035.

RTD-N кутовий

RTD-N прямий

RTD-N UK кутовий

RTD-N UK кутовий з
повітровідвідником

Клапани RTD-N, стандартна модифікація

Тип
Кодовий

№
Модифікація

З'єднання за
стандартом

ISO 7-1
Попередня настройка Макс. тиск Випробу-

вальний
тиск

Макс.
темп.
води Вхід 

Rp
Вихід 

R
Значення kv,  м3/год    kvs,

Робочий
тиск

Перепад
тиску

1 2 3 4 5 6 7 N N бар бар бар °C 

RTD-N 10
013L3701 Кутовий

3/8 3/8 0,04 0,08 0,12 0,18 0,23 0,30 0,34 0,50 0,65

10 0,6 16 120 

013L3702 Прямий
013L3751 UK

RTD-N 15

013L3703 Кутовий

1/2 1/2 0,04 0,08 0,12 0,20 0,27 0,36 0,45 0,60 0,90
013L3704 Прямий
013L3753 UK

013L3270
UK з

повітровідвідн.

RTD-N 20
013L3705 Кутовий

3/4 3/4 0,10 0,15 0,17 0,25 0,32 0,41 0,62 0,83 1,40
013L3706 Прямий
013L3755 UK 3/4 3/4 0,16 0,20 0,25 0,34 0,42 0,52 0,61 0,67 1,00

RTD-N 25
013L3707 Кутовий

1 1 0,10 0,15 0,17 0,25 0,32 0,41 0,62 0,83 1,40
013L3708 Прямий



Попередня настройка 
без застосування спеціальних
інструментів

Настройка на розрахункове значення
здійснюється легко і точно без засто-
сування спеціальних інструментів:
- зніміть захисний ковпачок або тер-

мостатичний елемент;
- підніміть кільце настройки;
- поверніть кільце настройки так,

щоб бажане значення на шкалі
встановилося навпроти установчої
відмітки, розташованої з боку
вихідного отвору клапана (за-
водська настройка – "N");

- опустіть кільце настройки.

Попередня настройка може здійсню-
ватися в діапазоні від "1" до "7" із
кроком 0,5.
У положенні "N" клапан повністю
відкритий.
Після монтажу термостатичного еле-
мента попередня настройка є захова-
ною і, таким чином, захищеною від
несанкціонованого втручання.

Для захисту попередньої настройки
від неавторизованої зміни  застосо-
вується пластикове кільце 
(код. № 013G0294). Додаткові засоби
захисту попередньої настройки наве-
дені на с.18-19.
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Дренажний 
кран

RLV 
прямий

RLV 
кутовий

Матеріал: латунь.
Якість води: відповідно до стандарту VDI 2035.

Запірні клапани типів 
RLV і RLV-S

Запірні клапани RLV і RLV-S застосо-
вуються, як правило, у двотрубних
насосних системах водяного опален-
ня для відключення окремого опалю-
вального приладу з метою його
технічного обслуговування чи демон-
тажу без зливання води з усієї систе-
ми. Існують прямі й кутові модифіка-
ції клапанів RLV і RLV-S.
Обидва типи клапанів мають функцію
попередньої настройки пропускної
спроможності.
Матеріал клапана — латунь, покрита
нікелем. 

Пропускна спроможність:
RLV 10: kvs = 1,8 м3/год
RLV 15: kvs = 2,5 м3/год
RLV 20: kvs = 3,0 м3/год

RLV-S 10:      kvs = 1,5 м3/год
RLV-S 15/20: kvs = 2,2 м3/год

Розміри клапанів відповідають стан-
дарту DIN 3842-1.

На відміну від клапана RLV-S,
на клапан RLV можна встановити
дренажний кран.
Дренажний кран являє собою до-
поміжний пристрій, який призначений
для зливання або заповнення водою
опалювального приладу. Кран осна-
щений шланговою насадкою, яка мо-
же бути встановлена в зручне поло-
ження.

Монтаж RLV та дренажного
крана

RLV
RLV монтується на вихідному патруб-
ку опалювального приладу. Для по-
легшення наступного зливання води
з радіатора запірний клапан слід
встановлювати кришкою вперед.

Дренажний кран
Для монтажу та експлуатації дренаж-
ного крана потрібно виконати такі
операції: 
1. Перекрити клапан радіаторного

терморегулятора. З метою безпеки
термостатичний елемент необхідно
замінити запірною рукояткою з ла-
туні фірми «Данфосс», кодовий 
№ 013G3305.

Тип
Номін.

діаметр
Кодовий №

З'єднання за  стандартом
ISO 7-1 kvs

Макс.
робочий

тиск, 
бар

Випробу-
вальний

тиск,
бар

Макс.
темп.
води,

°Cз системою  з радіатором

RLV кутовий
10

003L0141
3/8 3/8 1,8

10 16 120

RLV прямий 003L0142

RLV кутовий
15

003L0143
1/2 1/2 2,5

RLV прямий 003L0144

RLV кутовий
20

003L0145
3/4 3/4 3,0

RLV прямий 003L0146

Тип
Номін.

діаметр
Кодовий №

З'єднання за  стандартом
ISO 7-1 kvs

Макс.
робочий

тиск, 
бар

Випробу-
вальний

тиск,
бар

Макс.
темп.
води,

°Cз системою  з радіатором

RLV-S кутовий
10

003L0121
3/8 3/8 1,5

10 16 120

RLV-S прямий 003L0122

RLV-S кутовий
15

003L0123
1/2 1/2 2,2

RLV-S прямий 003L0124

RLV-S кутовий
20

003L0125
3/4 3/4 2,2

RLV-S прямий 003L0126

Запірний клапан RLV

Виріб Кодовий №

Дренажний  кран із шланговою насадкою 003L0152

Дренажний кран (допоміжний пристрій)

Запірний клапан RLV-S

RLV-S 
прямий

RLV-S 
кутовий

2. Зняти кришку RLV.
3. Перекрити клапан.
4. Змонтувати дренажний кран 

і натягти шланг на шлангову насад-
ку, яка може бути встановлена в
зручне положення.    

5. Використовуючи шестигранний
ключ, відкрити дренажний кран.



ОДНОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ СПОРУДИ
Однотрубні й двотрубні системи опалення

Детальніша інформація з цього питання по-
дана в розділі "Багатоквартирні житлові спо-
руди. Однотрубні проточні системи опален-
ня. Однотрубні системи опалення із замика-
ючими ділянками".

Приєднувальні елементи  RTD-K і RTD-KE
Приєднувальні елементи RTD-K для дво-
трубних систем і RTD-KE для однотрубних
систем рекомендовано при схованому про-
кладанні трубопроводів системи опалення у
нових та модернізованих спорудах. Ці еле-
менти монтуються без труднощів на радіато-
рах, надаючи системі елегантного вигляду.
Приєднувальні елементи RTD-K і RTD-KE
складаються з клапана, з'єднувальної 
трубки та розподільного вузла. 
Фірма «Данфосс» випускає компресійні
фітинги для приєднання труб з різно-
манітних матеріалів 
(див. с. 19).

Модернізація двотрубних систем опа-
лення в сучасних одноквартирних
будівлях здійснюється напрочуд легко.
В цих системах досить замінити усі
крани з ручним регулюванням на кла-
пани з попередньою настройкою типу
RTD-N фірми «Данфосс» і встановити
на них термостатичні елементи  RTD
для підтримання в приміщенні
постійної температури повітря. В одно-
квартирних спорудах, оснащених одно-
трубними системами опалення, для
реконструкції використовуються кла-
пани з підвищеною пропускною спро-
можністю типу RTD-G. При цьому слід
перевірити, має система замикаючі
ділянки (байпаси) у радіаторів чи ні.

RTD-KE

RTD-K

RTD-K

Назва Кодовий №

Корпус клапана RTD-K:
- kv: 0,03 - 0,50 м3/год
- ΔΔpмакс.: 0,6 бар

013L3709

З'єднувальна трубка:
- 950 мм
- 650 мм

013G3377

013G3378

Розподільний вузол із зовнішн.
нарізкою R 3/4", з запірним краном:
- підлогове підключення
- стінове підключення

013G3367

013G3369

Назва Кодовий №

Корпус клапана RTD-KE:
- kv: 2,5 м3/год
- коеф. затікання: 0,3
- ΔΔpмакс.: 0,6 бар

013L3710

З'єднувальна трубка:
- 950 мм
- 650 мм

013G3377

013G3378

Розподільний вузол із зовнішн.
нарізкою R 3/4", з запірним краном:
- підлогове підключення
- стінове підключення

013G3366

013G3368

RTD-KE

Розпізнавальна ознака клапана RTD-K – червоний
захисний ковпачок.
Матеріал корпуса клапана – латунь, покрита нікелем.
Якість води має відповідати стандарту VDI 2035.

Розпізнавальна ознака клапана RTD-KE – сірий
захисний ковпачок.
Матеріал корпуса клапана – латунь, покрита нікелем.
Якість води має відповідати стандарту VDI 2035.

Клапани приєднувальних еле-
ментів RTD-K і RTD-KE можна
комбінувати з будь-якими тер-
мостатичними елементами
серії RTD. Просте і надійне
кріплення термостатичного
елемента до корпуса клапана
здійснюється за допомогою
з'єднувальної гайки.
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Макс. робочий тиск – 10 бар.
Макс. перепад тиску – 0,5 бар.
Макс. темп. води – 120 °С.

Перепускний клапан AVDO працює без
імпульсних трубок і застосовується в
невеликих опалювальних системах з
індивідуальними котлами на рідкому
чи газоподібному паливі і потрібний та-
кож для підтримання мінімальної цир-
куляції води через котел.

Однотрубні системи опалення
з RTD-KE

Приєднувальні елементи RTD-KE за-
стосовуються в однотрубних насо-
сних системах опалення зі схованою
прокладкою трубопроводів. 
Приєднувальні елементи RTD-KE
фірми «Данфосс» мають високу про-

Тип

З’єднання Діапазон
настроювання

мінливості
тиску

Кодовий

№Клапан Модифікація Вхідний
канал

Вихідний
канал

AVDO 15 Rp
1/2

Кутовий
З’єднува-

льна муфта

З’єднува-

льна муфта
0,05-0,5 бар

003L6002

AVDO 20 Rp
3/4 003L6007

AVDO 25 Rp 1 003L6012

AVDO 15 1/2
Хвостова

частина
0,05-0,5 бар

003L6003

AVDO 20 3/4 003L6008

AVDO 25 1 003L6013

AVDO 15 G 3/4 A

Прямий

Зовнішня нарізка 0,05-0,5 бар

003L6020

AVDO 20 G 1 A 003L6025

AVDO 25 G 1 1/4 A 003L6030

AVDO 15 1/2
З’єднува-

льна муфта

Хвостова

частина
0,05-0,5 бар

003L6018

AVDO 20 3/4 003L6023

AVDO 25 1 003L6028

AVDO

пускну здатність (kv), подібно до кла-
панів радіаторних терморегуляторів 
RTD-G. Через те RTD-KE і RTD-G
можна встановлювати в рівнозначних
однотрубних насосних системах опа-
лення (див. с. 10-11).

За більш детальною інформацією
звертайтесь, будь ласка, до фірми
«Данфосс».
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Двотрубні насосні системи
опалення з RTD-K

Приєднувальні елементи RTD-K за-
стосовуються як в автономних,

так і в центральних двотрубних
насосних системах опалення
зі схованою прокладкою тру-
бопроводів.
Клапан приєднувального еле-
мента RTD-K має функцію по-
передньої настройки пропуск-
ної спроможності подібно до
клапана RTD-N.

Перепускний клапан
AVDO

Двотрубні опалювальні систе-
ми з індивідуальним котлом не-

обхідно оснащувати перепускним
клапаном AVDO. 
Цей клапан запобігає появі надзви-
чайних перепадів тиску на клапанах
терморегуляторів, не допускаючи у
такий спосіб появи шуму.



БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ СПОРУДИ
· Однотрубні проточні системи опалення 
· Однотрубні системи опалення із замикаючими ділянками

Здійснюючи модернізацію існуючої
однотрубної проточної чи регульова-
ної системи опалення, необхідно, на-
самперед, оцінити реальну тепло-
віддачу кожного радіатора. Це дося-
гається або через перевірочний роз-
рахунок системи, або орієнтовно за
температурами у приміщеннях, що
наступали при розрахункових
(мінімальних) температурах
зовнішнього повітря.
Якщо температура в приміщеннях ви-
явилася нормальною, в такому разі
можна розпочинати модернізацію си-
стеми. Якщо ні — необхідно вдатися
до наших рекомендацій стосовно
поліпшення характеристик системи
опалення, які подаються нижче.

При автоматизації проточнонерегульо-
ваних систем опалення необхідно на-
самперед змонтувати замикаючі
ділянки у опалювальних приладів. При
цьому діаметр замикаючої ділянки, як
правило, має бути на типорозмір мен-
шим від діаметра підводки. Після цьо-
го на вхідному отворі радіатора вста-
новлюється клапан RTD-G того ж
діаметра, що й підводка.
Після влаштування замикаючої
ділянки затікання води в радіатор
скорочується до 30 - 35% порівняно з
проточною системою. 
Це призводить до зниження тепло-
віддачі радіаторів приблизно до 90%
у порівнянні з попередніми показни-
ками.
На практиці це навряд чи призведе
до якихось проблем, оскільки при
підборі типорозмірів опалювальних
приладів їх розрахункова теплова по-
тужність зазвичай заокруглювалась
в більшу сторону і, відповідно, реаль-
на потужність перевищувала розра-
хункову. Однак, якщо оцінка тепло-
віддачі радіатора після реконструкції
системи засвідчить, що вона вияви-
лася недостатньою, то можна вдати-
ся до таких дій для поліпшення пара-
метрів системи:

• підвищити температуру теплоносія
у подаючому трубопровод;

• підвищити продуктивність цирку-
ляційного насоса;

• збільшити поверхні нагріву
радіаторів;

• утеплити захисні (огороджувальні)
конструкції будівлі.

При цьому важливо упевнитися в то-
му, що температура теплоносія ви-
тримується згідно з графіком забез-
печення мінімальної температури у
зворотному трубопроводі.

«Данфосс» має унікальну

пропозицію для однотрубних

систем

Якщо система опалення має замика-
ючі ділянки і крани для ручного регу-
лювання, то перехід на автоматичне
регулювання температури в
приміщеннях здійснюється через
заміну існуючих клапанів на клапани
RTD-G фірми «Данфосс».

10
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Розпізнавальна ознака клапана RTD-G – сірий захисний ковпачок.
Матеріал корпусу клапана – латунь, покрита нікелем.
Якість води має відповідати стандарту VDI 2035.

Клапани RTD-G з підвищеною
пропускною спроможністю

Клапани з підвищеною пропускною
спроможністю використовуються 
в насосних однотрубних і гравіта-
ційних системах водяного опалення.
Усі термостатичні елементи серії RTD
можна комбінувати з усіма клапана-
ми RTD-G. З'єднувальна гайка забез-

печує просте, але надійне кріплення
термостатичного елемента до корпу-
са клапана.
Клапани RTD-G мають фіксовані зна-
чення пропускної спроможності:

Rp 1/2”: kvs = 2,70 м3/год
Rp 3/4”: kvs = 4,70 м3/год
Rp 1”: kvs = 7,40 м3/год

Автоматичний комбінований

балансувальний клапан AB-QM

Для підтримання гідравлічного балансу
в системі опалення на кожному стояку
або приладовій вітці необхідно встано-
вити автоматичний обмежувач витрати.
Клапани AB-QM призначені для забез-
печення розрахункової кількості тепло-
носія в усіх стояках системи. Потреба в
цих клапанах особливо постає при мо-
дернізації проточнонерегульованої сис-
теми з встановленням  автоматичних
терморегуляторів та облаштуванням за-
микаючих ділянок у радіаторах. Ці кла-
пани запобігають перетокам теплоносія
між стояками або приладовими вітками
різних поверхів, нівелюють коливання
тиску, спрощують наладку системи та ін.
AB-QM – автоматичний балансувальний
клапан – обмежувач витрати, призначе-
ний для стабілізації потоків теплоносія у
стояках та приладових вітках відповід-
но до розрахункових значень. Задану
витрату встановлюють шляхом попе-
редньої настройки клапана. Мають
діапазон типорозміру DN 10...32.

Автоматичний  обмежувач витрати  AB-QM

Тип Кодовий № Модифікація

З'єднання за
стандартом ISO

7-1

Значення kv, м3/год 

при Δp = 1 бар 
та зоні пропорційності в К

Максимальний
тиск

Випробу-
вальний

тиск

Макс.
темп.
води

Робочий
тиск

Перепад
тиску

Вхід
Rp

Вихід
R

0,5 1,0 1,5 2,0 kvs бар бар бар °C 

RTD-G 15
013L3743 Кутовий

1/2 1/2 0,40 0,70 1,20 1,45 2,70

10
0,20

16 120

013L3744 Прямий

RTD-G 20
013L3745 Кутовий

3/4 3/4 0,50 0,90 1,45 1,90 4,70
013L3746 Прямий

RTD-G 25
013L3747 Кутовий

1 1 0,55 1,15 1,90 2,25 7,40 0,16
013L3748 Прямий

Клапани RTD-G, стандартна модифікація

DN
Qмакс,

л/год
Зовнішня нарізка

за ISO 228/1
Код №

10 275 G 1/2 A 003Z0201

15 450 G 3/4 A 003Z0202

20 900 G 1 A 003Z0203

25 1700 G 11/4 A 003Z0204

32 3200 G 11/2 A 003Z0205

RTD-G кутовий

RTD-G прямий

AB-QM
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21 3 4 5

76 8

1 0

1 1

9

Радіаторні терморегулятори фірми
«Данфосс» автоматично підтримують
задану температуру повітря в
приміщенні за рахунок кількісного ре-
гулювання теплоносія, що надходить
в опалювальний прилад, враховуючи
надходження тепла від сонячної
радіації, людей, освітлення, електро-
побутових приладів тощо.
Радіаторні терморегулятори RTD яв-
ляють собою пристрої,  заповнені га-
зоконденсатною сумішшю. 
Ця унікальна технічна конструкція 
має дві значні переваги: 
1) Газ завжди буде конденсуватися 

в найхолоднішій частині датчика,
звичайно, найвіддаленішої від кор-
пуса клапана. Тому радіаторний
терморегулятор завжди реагувати-
ме на зміни температури повітря 
в приміщенні, не відчуваючи 
впливу температури теплоносія 
в підвідному трубопроводі. 

2) Терморегулятор надзвичайно швид-
ко реагує на зміну температури
повітря і, отже, здатний ефективно
використовувати надходження теп-
ла до приміщення. 

Фірма «Данфосс» – єдина фірма, 
що виготовляє термостатичні елемен-
ти, заповнені газоконденсатною
сумішшю. Термін служби таких термо-
регуляторів становить понад 20 років.
Встановлення терморегуляторів 
в кожному приміщенні дає змогу кож-
ному споживачеві створити ком-
фортні умови і заощадити 
кошти завдяки економії енергії. 

Термостатичний елемент із заповне-
ним газоконденсатною сумішшю 
сильфоном забезпечує належне про-
порційне регулювання температури
повітря в приміщенні. Датчик  реагує
на зміну температури навколишнього
повітря. Тиск газу у сильфоні збалан-
сований силою стиску настроюваль-
ної пружини. При підвищенні 
температури повітря навколо 
датчика конденсат переходить у газо-
подібний стан, і тиск газу в сильфоні
збільшується. При цьому сильфон
розширюється, переміщуючи конус
клапана в напрямку закриття доти,
поки не буде досягнута рівновага між
силою стиску пружини і тиском газу в
сильфоні. При зниженні температури
повітря в приміщенні газ конден-
сується, і тиск у сильфоні змен-
шується. Це призводить до стиску
сильфона і переміщенню конуса кла-
пана в напрямку відкриття до поло-
ження, в якому знову встановиться
рівновага.

Зона пропорційності (Хр)
Зона пропорційності (Хр) показує,
наскільки має підвищитися темпера-
тура повітря в приміщенні, аби конус
клапана терморегулятора змістився з
відкритого положення до повністю за-
критого. Температурні шкали складені
при Хр = 2 °С відповідно до Європей-
ских стандартів. 

Конструкція
1. Термостатичний датчик
2. Обмежувальні кільця
3. Сильфон
4. Настроювальна пружина
5. Шкала настройки
6. Натискний штифт
7. Кільцеве ущільнення

Монтаж
Конструкція корпуса клапана
радіаторного терморегулятора перед-
бачає його монтаж на вході 
в радіатор. При цьому напрямок руху
теплоносія повинен відповідати на-
прямку стрілки на корпусі клапана.
Радіаторні терморегулятори призна-
чені для застосовування в будь-яких
системах водяного опалення. Термо-
статичний елемент монтується на
корпус клапана за допомогою гайко-
вого ключа. 
Інструкції з монтажу додаються до
кожного клапана і термостатичного
елемента.
Під час монтажу, до установки термо-
статичних елементів, температура в
приміщенні може бути відрегульована 
вручну за допомогою захисних пласт-
масових ковпачків.

Установка температури
Установка необхідної температури в
приміщенні здійснюється поворотом
рукоятки термостатичного елемента 
з нанесеною на неї шкалою настрой-
ки. На малюнку показаний
взаємозв'язок між позначеннями 
на шкалі настройки і температурою в
приміщенні. Вказані значення темпе-
ратури є орієнтовними, тому що фак-
тична температура в приміщенні час-
то відрізняється від температури
повітря навколо термостатичного
елемента і залежить від умов його
розміщення.

8. Дросель
9. Конус клапана
10.Корпус клапана
11. Заспокоювач потоку

РАДІАТОРНІ  ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

RTD ФІРМИ «ДАНФОСС»

Це означає, що клапан терморегуля-
тора закриється повністю, коли тем-
пература в приміщенні на 2 °С пере-
вищить температуру, встановлену на
шкалі температурної настройки.
Зона пропорційності тим менша, 
чим меншим є значення попередньої
настройки пропускної спроможності
клапана RTD-N.
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RTD InovaTM 3130 RTD InovaTM 3132

RTD-Plus

Термостатичні елементи RTD
До серії термостатичних елементів RTD входять мо-
делі із вмонтованим або виносним датчиком, модель
з кожухом, що захищає від несанкціонованого втру-
чання, а також моделі з виносним регулятором тем-
ператури. Всі моделі мають функцію  захисту від за-
мерзання та пристрої для обмеження або фіксуван-
ня температурної настройки. Термостатичним еле-
ментам RTD властива надійна конструкція, що дає
змогу забезпечити надійну роботу регулятора в разі
його невправного використання. 

Серія RTD
RTD 3640: із вмонтованим датчиком.
RTD 3642: з виносним датчиком (довжина капіляра 2 м).
Ці термоелементи мають функцію захисту від замер-
зання. Діапазон температурної настройки від 6 до 26 °С.
Вони оснащені "кільцем пам'яті" для запам'ятову-
вання і поновлення попередньої температурної на-
стройки.
Фіксування або обмеження настройки температури
здійснюється за допомогою обмежувальних кілець,
що сховані під лицьовою шкалою терморегулятора.
RTD 3120 - модель з кожухом, що захищає від не-
санкціонованого втручання; із вмонтованим датчи-
ком; із функцією захисту від замерзання; 
з діапазоном температурної настройки 6 - 26 °С, а
також із пристроєм для обмеження або фіксування
температурної настройки.
RTD-Plus - мають блок електроніки і можуть бути
запрограмовані на підтримання необхідної темпера-
тури у визначені користувачем періоди часу.
RTD 3650 MAX: із вмонтованим датчиком.
RTD 3652 MAX: з виносним датчиком 
(довжина капіляра 2 м).
Ці моделі мають заводське обмеження максимально-
го значення температурної настройки на 21 °С,
функцію захисту від замерзання і діапазон темпера-
турної настройки 6 - 21 °С.
Серія RTD 3560 має виносний регулятор, функцію
захисту від замерзання, діапазон температурної на-
стройки 8 - 28 °С та пристрій для обмеження або
фіксування температурної настройки.
Довжина капіляра:
RTD 3562 – 2 м.
RTD 3565 – 5 м.
RTD 3568 – 8 м.
RTD InovaТМ 3130: із вмонтованим датчиком.
RTD InovaТМ 3132: з виносним датчиком 
(довжина капіляра 2 м).
Ці термоелементи мають функції захисту від замер-
зання та обмеження або фіксування температурної
настройки. Діапазон температурної настройки від 6
до 26 °С.

Усі термостатичні елементи серії RTD можна комбінувати
з будь-якими клапанами серії RTD. З'єднувальна гайка
забезпечує просте, але надійне з'єднання термостатич-
ного елемента з корпусом клапана. 
Усередині корпуса виносного датчика намотана тонка
капілярна трубка довжиною 2 м. Після того як датчик
змонтований, капілярну трубку витягують до необхідної
довжини і закріплюють на стіні, користуючись скобами,
що додаються, або спеціальним закріпним пістолетом.

RTD 3640 RTD 3642

RTD 3650

RTD 3560

RTD 3652

RTD 3120

Тип Кодовий № Модель Кап. трубка Діапазон темп.

RTD 3640 013L3640 Із вмонтованим датчиком - 6-26 °C

RTD 3642 013L3642 З виносним датчиком 0-2 м 6-26 °C

RTD 3120 013L3120 Із вмонтованим датчиком, у антивандальному виконанні - 6-26 °C

RTD 3650 013L3650 З обмеж. макс. темп. настр., із вмонтов. датчиком - 6-21 °C

RTD 3652 013L3652 З обмеж. макс. темп. настр., з виносним датчиком 0-2 м 6-21 °C

RTD 3562 013L3562 З виносним регулятором температури 2 м 8-28 °C

RTD 3565 013L3565 З виносним регулятором температури 5 м 8-28 °C

RTD 3568 013L3568 З виносним регулятором температури 8 м 8-28 °C

RTD Inova 3130 013L3130 Із вмонтованим датчиком - 6-26 °C

RTD Inova 3132 013L3132 З виносним датчиком 0-2 м 6-26 °C

RTD-Plus 013L3190 Із вмонтованим датчиком - 8-28 °C

Радіаторні терморегулятори RTD



ЯК ПРАВИЛЬНО ПІДІБРАТИ 

ТИП ТЕРМОСТАТИЧНОГО 

ЕЛЕМЕНТА

Термостатичний елемент 
із вмонтованим датчиком
Термостатичні елементи із вмонтова-
ним датчиком завжди потрібно розта-
шовувати горизонтально, щоб повітря
могло вільно циркулювати навколо
датчика. «Данфосс» не рекомендує
встановлювати їх у вертикальному
положенні, тому що тепловий вплив
від корпуса клапана і, можливо, 
від поверхні відкрито прокладених
труб призведе до неправильного
функціонування терморегулятора.

Термостатичний елемент 
з виносним датчиком
Якщо вмонтований датчик не здат-
ний правильно реагувати на темпера-
туру повітря в приміщенні, то
доцільно застосувати термостатичний
елемент з виносним датчиком.

Це можливо за таких обставин:
1. Термостатичний елемент розташо-

ваний в ніші.
2. Підвіконня занадто широке (понад

220 мм), а відстань від нього до
радіатора менша 100 мм.

3. Глибина радіатора перевищує 
160 мм.

4. Вісь термостатичного елемента має
бути у вертикальному положенні.

5. Термостатичний елемент закритий
шторою.

В сумнівних випадках завжди засто-
совуйте термоелементи з виносним
датчиком або звертайтеся за пора-
дою до фірми «Данфосс».
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Регулювання температури

Після встановлення термостатичного еле-
мента на корпус клапана терморегулятор
відразу починає працювати, підтримуючи
необхідну температуру. Отже, настройку 
потрібно змінювати лише в тому разі, як-
що виникає потреба підтримувати 
в приміщенні вищу чи нижчу температуру.

Блокування та обмеження
температурної настройки
термостатичного елемента

При потребі можна вдатися до обмеження
верхньої і нижньої межі діапазону темпе-
ратурної настройки термостатичного еле-
мента. Детальніша інформація з цього при-
воду подається в додатку до інструкції.

Технічне обслуговування клапана

Після того, як клапан терморегулятора
змонтовано на опалювальному приладі 
і проведена його настройка, він зазвичай
не потребує додаткового обслуговування.
Але можуть виникнути ситуації, коли по-
стане потреба замінити сальникове
ущільнення чи головку клапана, не злива-
ючи теплоносій із системи. 
Заміна сальникового ущільнення
здійснюється швидко та легко за допомо-
гою 10 мм гайкового ключа.
Заміна головки клапана потребує застосу-
вання спеціального інструмента — демо-
блока (код. № 013G3083). До комплекту
також входять: ключ, валізка та інструкція
з користування. За більш детальною
інформацією звертайтесь, будь ласка, до
фірми «Данфосс».

Функціонування та технічне

обслуговування терморегуляторів
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Термостатичні елементи RTD-R, RTD-R
InovaTM, RTS-K та RTS-K EverisTM – це авто-
матичні регулятори температури прямої без-
перервної дії з малою зоною пропорційності
(Хр), що працюють без допоміжної енергії.
Термостатичні елементи RA-Plus та RA-К-Plus
мають блок електроніки і можуть бути запро-
грамовані на підтримання необхідної темпера-
тури у визначені користувачем періоди часу.
Моделі RTD-R, RTD-R InovaTM та RA-Plus мон-
тують без додаткової з'єднувальної деталі на
компактні радіатори із вмонтованими термо-
статичними клапанами фірми «Данфосс» та-
ких виробників: De Longhi, Buderus, Vogel &
Noot, Brugman тощо.
Термостатичні елементи RTS-K, RTS-K
EverisTM та RA-К-Plus можуть бути встанов-
лені на компактні радіатори із вмонтованими
термостатичними клапанами фірм "Heimeier",
"Oventrop" чи "MNG" таких виробників: Kermi,
Korado, Purmo, Radson тощо.

Клапани терморегуляторів, що вмонтовані в опалювальні прилади

Ці клапани терморегуляторів  вмонтову-
ються всередину спеціально розробленої
конструкції компакт-радіатора на заводі-
виробнику опалювальних приладів.

Вмонтовані в радіатор клапани фірми
«Данфосс» можна поєднувати з різними
типами і розмірами компакт-радіаторів,
застосовуючи їх в двотрубних та одно-
трубних системах водяного опалення
будівель різноманітного призначення.

Детальнішу інформацію щодо радіатор-
них терморегуляторів для компакт-
радіаторів можна отримати 
у фірмі «Данфосс».

Термостатичні елементи для
клапанів терморегуляторів, що
вмонтовують в компакт-
радіатори

Запірні клапани RLV-K і RLV-KS
Н-подібні запірні клапани RLV-K 
і RLV-KS призначені для відключення
окремого компакт-радіатора для його
демонтажу чи технічного обслугову-
вання без зливання теплоносія з усієї
системи опалення. 
Запірні клапани RLV-K можуть засто-
совуватись як в двотрубних, так і в од-
нотрубних горизонтальних системах
опалення, в той час як RLV-KS призна-
чений для використання виключно 
в двотрубних системах. Клапани 
RLV-K постачаються з заводу налаго-
дженими для застосування у двотруб-
ній системі опалення. Клапан можна
легко переналагодити для роботи в
однотрубній системі опалення шляхом
обертання затвора байпаса за допо-
могою штифтового шестигранного
ключа.
На відміну від RLV-KS, на запірний кла-
пан RLV-K можна встановити спеціаль-
ний дренажний кран (код. № 003L0152),
за допомогою якого легко здійснюється
випорожнення і наповнення відімкнуто-
го компакт-радіатора (див. стор. 7).

Запірний клапан RLV-КS

Тип Модель Діапазон темп. Код №

RTD-R 3110 Із вмонтов.датчиком 6-26 °C 013L3110

RTD-R InovaTM Із вмонтов. датчиком 6-26 °C 013L3140

RA-K-Plus Із вмонтов.датчиком 8-28 °C 013G2750

RTS-K Із вмонтов. датчиком 8-28 °C 013L3630

RTS-K EverisTM Із вмонтов. датчиком 8-28 °C 013L4250

RA-Plus Із вмонтов.датчиком 8-28 °C 013G2730

RTS-K

RTD-R Inova 3140

Модель
З’єднання kVS,

м3/год

Макс.
роб.
тиск

Макс.
роб.

темп.
Код №з радіа-

тором
з систе-

мою
Кутовий

G 1/2 G 3/4
1,4 10 бар 120°C

003L0282

Прямий 003L0280

Кутовий
G 3/4 G 3/4

003L0283

Прямий 003L0281

Модель
З’єднання

kVS,
м3/год

Макс.
роб.
тиск

Макс.
роб.

темп.
Код №з радіа-

тором
з систе-

мою
Кутовий

G 1/2 G 3/4
1,3 10 бар 120°C

003L0282

Прямий 003L0280

Кутовий
G 3/4 G 3/4

003L0283

Прямий 003L0281

Запірний клапан RLV-К

RTD-R 3110

RTS-K EverisTM

RA-Plus

RA-K-Plus



Серія балансувальних клапанів ASV включає три типи
автоматичних регуляторів перепаду тиску і два типи
запірно-вимірювальних клапанів:
- ASV-PV – регулятор перепаду тиску прямої дії. 

Він може бути налаштований на підтримання постійно-
го перепаду тиску в діапазоні від 5 до 25 кПа;

- ASV-PV Plus – регулятор перепаду тиску прямої дії. 
Він може бути налаштований на підтримання постійно-
го перепаду тиску в діапазоні від 20 до 40 кПа;

- ASV-P – регулятор перепаду тиску прямої дії, який
підтримує постійний перепад тиску 
у розмірі 10 кПа;

- ASV-M – запірно-вимірювальний клапан;
- ASV-I – запірно-вимірювальний клапан із функцією по-

передньої настройки пропускної спроможності.

Автоматичні балансувальні клапани застосовуються
для підтримання постійного перепаду тиску в стояку си-
стеми опалення, чим забезпечують оптимальні умови
для роботи терморегуляторів. Завдяки використанню
балансувальних клапанів підвищується енергоефек-
тивність системи опалення та виключається можливість
виникнення шумів в терморегуляторах. 
ASV відзначається точністю регулювання, простотою
настроювання і не потребує перенастроювання в разі
розширення системи опалення.

- ASV-P використовується разом з ASV-M для підтриман-
ня постійного перепаду тиску (10 кПа) в стояках сис-
тем опалення, в яких радіаторні терморегулятори ма-
ють попередню настройку;

- ASV-PV/PV Plus використовується разом з ASV-M для
підтримання постійного перепаду тиску в діапазоні від
5 до 25 кПа (від 20 до 40 кПа) в стояках систем опа-
лення, в яких радіаторні терморегулятори мають попе-
редню настройку;

- ASV-PV/PV Plus використовується разом з ASV-I для
підтримання постійного перепаду тиску в діапазоні від
5 до 25 кПа (від 20 до 40 кПа) в стояках систем опа-
лення, в яких також необхідно обмежити максимальну
витрату.

Автоматичні балансувальні клапани

Опакування, що використовується як
теплоізоляція
Опакування для транспортування клапанів ASV мож-
на використовувати в якості теплоізоляційної оболон-
ки клапанів, встановлених на трубопроводах, де тем-
пература теплоносія не перевищує 80 °С. Якщо мак-
симальна температура теплоносія сягає 120 °С, за-
стосовуються спеціальні теплоізоляційні шкаралупи,
що постачаються за додатковим замовленням.

Запірно-вимірювальний клапан ASV-M

Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV із імпульсною
трубкою завдовжки 1,5 м  (G 1/16 A) та дренажним краном

Автоматичний балансувальний клапан ASV-P з імпульсною
трубкою завдовжки 1,5 м (G 1/16 A) та дренажним краном

DN
kvs,

м3/год
Внутрішня нарізка за ISO 7/1 Код №

15 1,6 Rp 1/2 003L7601

20 2,5 Rp 3/4 003L7602

25 4,0 Rp 1 003L7603

32 6,3 Rp 11/4 003L7604

40 10,0 Rp 11/2 003L7605

DN
kvs,

м3/год
Внутрішня нарізка за ISO 7/1 Код №

15 1,6 Rp 1/2 003L7691

20 2,5 Rp 3/4 003L7692

25 4,0 Rp 1 003L7693

32 6,3 Rp 11/4 003L7694

40 10,0 Rp 11/2 003L7695

DN
kvs,

м3/год
Внутрішня нарізка за ISO 7/1 Код №

15 1,6 Rp 1/2 003L7621

20 2,5 Rp 3/4 003L7622

25 4,0 Rp 1 003L7623

32 6,3 Rp 11/4 003L7624

40 10,0 Rp 11/2 003L7625

DN
kvs,

м3/год
Внутрішня нарізка за ISO 7/1 Код №

15 1,6 Rp 1/2 003L7641

20 2,5 Rp 3/4 003L7642

25 4,0 Rp 1 003L7643

32 6,3 Rp 11/4 003L7644

40 10,0 Rp 11/2 003L7645

Запірно-вимірювальний клапан з функцією попередньої
настройки пропускної спроможності ASV-I

DN
kvs,

м3/год
Внутрішня нарізка за ISO 7/1 Код №

15 1,6 Rp 1/2 003L7611

20 2,5 Rp 3/4 003L7612

25 4,0 Rp 1 003L7613

32 6,3 Rp 11/4 003L7614

40 10,0 Rp 11/2 003L7615

Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV Plus з імпульсною
трубкою завдовжки 1,5 м (G 1/16 A) та дренажним краном

ASV-P

+ ASV-M

ASV-PV

+ ASV-M

ASV-PV/PV Plus

+ ASV-I

Підтримання постійних перепадів тис-
ку на стояку опалювальної системи

• • •

Можливість відключення стояка • • •
Можливість випорожнення чи
наповнення системи

• • •

Можливість вимір.  витрат теплоносія (•) (•) •
Забезпечення безступеневого
налагодження перепадів тиску

• •

Можливість обмеження максимальних
витрат теплоносія

•

(•) Вимірювальні ніпелі постачаються як додаткові приналежності.
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ДОПОМІЖНІ ПРИЛАДДЯ

Кільце для захисту
термостатичного елементa від
несанкціонованого демонтажу 
Два пластикові напівкільця, защипнуті
навкруг гайки, що з'єднує
термостатичний елемент з
термостатичним клапаном. Кільце
вільно обертається навколо гайки,
унеможливлюючи її відгвинчування.

Подовжений хвостовик 
Застосовується у разі заміни ручних
кранів, розміри яких перевищують
розміри клапанів RTD:
- хвостовик діаметром 3/8"

подовжений на 8 мм;
- хвостовик діаметром 1/2"

подовжений на 7 мм;
- хвостовик діаметром 3/4"

подовжений на 8 мм.
Кодові номери зазначені в таблиці.

Монтажний інструмент "TORX" 
Призначений для монтажу 
або демонтажу термостатичного
елемента типу RTD 3120, захищеного
від несанкціонованого втручання.
Код. № 013L3175.

Кришка для шкали
Закриває віконце для огляду шкали
настройки у захисному кожусі
термостатичного елемента RTD 3120. 
Код. № 013G1233.

Пластикове кільце для
блокування настройки
Призначається для захисту
попередньої настройки клапанів  RTD-
N і RTD-K від неавторизованих змін.
Кількість у комплекті – 30 шт.
Код. № 013G0294.

Сальникове ущільнення 
У разі появи течі через сальникове
ущільнення можна швидко замінити
сальник, не зливаючи воду 
з системи. Сальникові ущільнення
постачаються в упаковках 
по 10 штук у комплекті з інструкціями.
Код. № 013G0290.

Запірна рукоятка з латуні 
Запірна рукоятка з латуні
застосовується у разі необхідності
демонтажу радіаторів, на яких
встановлені запірні клапани RLV.
Запірна рукоятка пройшла
випробування і рекомендована 
для застосування при перепаді тиску в
системі до 10 бар, що дозволяє
обслуговуючому персоналу
демонтувати радіатор 
у працюючій системі.
Код. № 013G3305.

Виріб Опис Кодовий №

Кільце для захисту термоелемента від
несанкціонованого демонтажу В упаковці – 10 шт.

Білий 013G5389

Світло-сірий 013G5288 

Темно-сірий 013G5289 

Чорний 013G5326

Подовжений хвостовик
3/8": подовжений на 8 мм 013L3171

1/2": подовжений на 7 мм 013L3172

3/4": подовжений на 8 мм 013L3173

Монтажний інструмент “TORX” Для монтажу і демонтажу RTD 3120 013L3175

Кришка для шкали Для термостатичного елемента RTD 3120 013G1233

Пластикове кільце для блокування
настройки В упаковці – 30 шт. 013G0294

013L3177 

Сальникове ущільнення В упаковці – 10 шт. 013G0290

Запірна рукоятка з латуні 013G3305

Допоміжні приладдя для клапанів і термоелементів радіаторних терморегуляторів
серії RTD
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Фірма «Данфосс» пропонує компресійні
фітинги для підключення до системи
опалення полімерних, металополімерних,
сталевих і мідних труб:
- комплект фітинга для приєднання

полімерних труб типу РЕХ, що відповідають
DIN 16892/16893, складається з опірної
втулки, обжимного кільця і з'єднувальної
гайки;

-  комплект фітинга для приєднання
металополімерних труб типу Alupex
складається з опірної втулки, 
обжимного кільця, ізоляційної прокладки та
з'єднувальної гайки;

- комплект фітинга для приєднання сталевих і
мідних труб, що відповідають DIN 1786/2391,
складається з опірної втулки і з'єднувальної
гайки.

За більш детальною інформацією звертайтесь,
будь ласка, до фірми «Данфосс».
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РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАЧІ ТЕПЛА У СИСТЕМАХ ОПАЛЕННЯ

Компанія «Данфосс» пропонує широкий
діапазон регуляторів тиску і витрати прямої дії,
які використовуються для забезпечення
оптимальних умов регулювання у системах
централізованого опалення із залежним 
і незалежним приєднанням.

Регулятори можуть використовуватися:

1. Для підтримування постійного перепаду 
тиску.

2. Для підтримування постійного тиску 
після себе з/або без захисної функції.

3. Як перепускні клапани чи регулятори
тиску до себе з/або без захисної функції.

4. Для регулювання та обмеження витрати.
5. Як комбіновані регулятори перепаду

тиску і витрати.
6. Як комбіновані регулятори з

електроприводом і обмеженням витрати.

Прикладом багатофункціонального регулятора
є регулятор з пілотним клапаном, який за
бажанням замовника може використовуватися
як регулятор тиску після себе або до себе,
регулятор перепаду тиску, регулятор
температури або як комбінований регулятор.

Технічні характеристики регуляторів:

• Прості при установленні та обслуговуванні
• Компактний і модульний дизайн
• Клапани Ду 15-250 мм
• Наявність функції захисту 

(згідно з DIN стандартами).

AVPA1)/AFPA AVP1) AFP AVQ1)/AFQ
AVPB1)/

AFРВ
AVQM/AFQM AVA/AFA AVD/AFD PCV2)

Регулювання перепаду тиску X X X X

Регулювання витрат X X X

Обмеження витрат X X

Клапани з електроприводом X X

Перепускні клапани X X

Pегулювання тиску до себе X X

Регулювання тиску після себе X X

Регулятори тиску і витрати

Ду 15-50/15-250 15-50 15-250 15-32/15-250 15-50/15-250 15-50/15-250 15-50/15-250 15-50/15-250 65-250

Ру 16/25 16/25 16/25/40 16/25/40 16/25/40 16/25/40 16/25/40 16/25/40 16/25/40

Макс. температура води 150 150 150/200 140/150/200 150/200 140/150/200 150/200 150/200 150/200

1) Назва належить до всього регулятора, який має клапан та регулюючий елемент.

2) Регулятори з пілотним клапаном можуть бути оснащені одним чи кількома пілотними регулюючими клапанами в залежності 
від необхідних функцій.



Існує два принципи регулювання
гідравлічного режиму в системі опалення:
за допомогою регуляторів перепаду тиску
і за допомогою перепускних клапанів.
Ці принципи використовуються для
забезпечення оптимальних умов роботи
регулюючих клапанів, а також із метою
обмеження витрат і запобігання шуму 
в системі опалення. Для нових систем
компанія «Данфосс» завжди радить
вдаватися до регулювання перепаду тиску
замість використання перепускних
клапанів, оскільки при цьому досягається
найнижча температура зворотного
теплоносія.

Регулятори перепаду тиску для систем
централізованого теплопостачання та
подібних до них
Регулювання перепаду тиску необхідно
проводити у тому разі, якщо тиск у
подавальному трубопроводі не є сталим,
якщо перепад тиску в теплових мережах 
є дуже великим чи постійно змінюється.
Регулювання перепаду тиску забезпечує
оптимальні умови для роботи будь-яких
інших регулюючих клапанів у системі та
запобігає виникненню небажаного шуму, і
тому необхідно при автоматичному
регулюванні температури.

Для регулювання перепаду тиску
компанія «Данфосс» пропонує регулятори
перепаду тиску AVP і AFP.

Регулювання за допомогою
перепускних клапанів
Рекомендується проводити регулювання
за допомогою перепускних клапанів у
тому разі, якщо необхідно знизити тиск 
у системі в зв'язку зі зменшенням
навантаження. Це також дозволить
уникнути появи шуму в системі. Для
регулювання за допомогою перепускних
клапанів у великих системах можна
використовувати регулятори AFPA і AVPA.

У невеликих системах опалення компанія
«Данфосс» рекомендує використовувати
перепускні клапани AVDO (див. с. 15).
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Електронні регулятори
температури та регулятори з
погодною корекцією

ECL Comfort i APEX 10 належать 
до серії електронних регуляторів 
для централізованих систем опалення 
і гарячого водопостачання. Регулятори
можуть бути адаптовані до різних систем
централізованого теплопостачання,
забезпечуючи при цьому високий рівень
комфорту й оптимальне використання
енергії.

Спектр регуляторів містить ясучасні
регулятори з повністю цифровим
інтерфейсом.

ЕЛЕКТРОННІ РЕГУЛЯТОРИ З ПОГОДНОЮ КОРЕКЦІЄЮ

Загальною характерною рисою всіх
регуляторів ECL є те, що вони прості 
в керуванні. Для забезпечення цього 
у регуляторах серії ECL Comfort
використовується сучасна технологія
інтелектуальних чіп-карт. 

Характеристики регуляторів серії ECL:
• Регулювання системи опалення 

з погодною корекцією, в залежності 
від температури навколишнього 
повітря.

• Функція обігріву (натопу) після 
періоду зниженої температури.

Тип Модифікація № картки

ECL Comfort 110 Регулятор з погодною корекцією -
ECL Comfort 200 Регулятор з погодною корекцією для одного контуру опалення Р30
ECL Comfort 300 Регулятор з погодною корекцією з пріоритетом системи ГВС з баками-акумуляторами С37

ECL Comfort 300
Регулятор з погодною корекцією для двох контурів опалення або одного контуру опалення та одного
контуру ГВС зі швидкісним теплообмінником

С60/С66

ECL Comfort 200 Регулятор підтримання постійної температури для системи гарячого водопостачання Р16/Р17
ECL Comfort 300 Універсальний регулятор для систем вентиляції і кондиціонування С14

Основні типи регуляторів

Регулятори з погодною
корекцією для системи
опалення та гарячого
водопостачання

• Обмеження мін./макс. температури 
теплоносія в подавальному 
трубопроводі.

• Обмеження температури 
у зворотному трубопроводі.

• Літнє відключення системи опалення.
• Захист від замерзання.
• Вбудований річний годинник 

з автоматичним переходом на літній
та зимовий час.

• Зв'язок за протоколами LON і RS-232.
• Функція копіювання на/з картки ECL 

(ECL Comfort 300).

З регуляторами можна використовувати
панель дистанційного керування, яка
має елегантний дизайн і підключається
до регулятора за допомогою
двопровідного зв'язку.

Регулятор з погодною корекцією APEX 10
має відкриті протоколи зв'язку і, поряд з
іншими, може підключатися до систем
верхнього рівня керування і до систем
збору даних (SCADA).
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КЛАПАНИ З ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ

Серія клапанів з електроприводами
компанії «Данфосс» була розроблена 
для тривалої і надійної роботи 
у найскладніших умовах у різних
системах.

Приводи і клапани мають модульну
конструкцію, що дозволяє одержати
потрібну комбінацію в залежності 
від застосування, вимог замовника 
та умов функціонування системи.

Характеристики клапанів 
з електроприводами:
• Прості в керуванні
• Компактний і модульний дизайн
• Клапани Ду від 15 до 250 мм
• Наявність захисної функції 

(згідно зі стандартами DIN)
• Висока якість регулювання.

Крім основних функцій, таких як ручне
керування та індикатор положення, приводи
також оснащені чутливими 
до зусилля кінцевими вимикачами, 
що захищають привід і клапан від
перевантаження. Ця функція забезпечує
автоматичне настроювання крайніх положень
клапана. Приводи AMV розроблені для
трипозиційного регулювання, а приводи 
АМЕ — для модульованого регулювання.

Клапани VMV VS2/VM2 VB2 VFS/VF2/VF3 VRG/VRB VFG2

Ду 15-40 15-25/15-50 15-50 15-100/65-150/15-150 15-50 15-250

Ру (Бар) 16 16/25 25 25/16 16 16/25/40

Макс. темп. (°С) 120 130/150 150 200/120 120 150/200/350

З'єднання Різьбове Різьбове Фланцеве Фланцеве Різьбове Фланцеве 

Приводи

AMV 150 X X 2)

AMV (E) 10, 20, 30 X X X

AMV (E) 13, 23, 33 1) X X X

AMV (E) 15, 25, 35 X X

AMV 323/423/523 X X

AMV (E) 85/86 X

AMV (E) 410/413 1) X 3)

AMV (E) 610/613 1) X

1) Функція захисту згідно зі стандартом DIN 32730.
2) Тільки для VS 2 Ду 15.
3) АMV 410/413 Ду 15-80. 
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РЕГУЛЯТОРИ ТЕМПЕРАТУРИ ПРЯМОЇ ДІЇ

Регулятори температури прямої дії
AVTB, AVT/VG і AFT/VFG

Це пропорційні регулятори температури
прямої дії для регулювання температури
в системах  гарячого  водопостачання  
з  теплообмінниками, баками-
акумуляторами, підігрівниками мастила
тощо.

Термостатичний елемент AVТ з настроювальною ручкою

Діапазон
настроювання

Макс. температура у місці
встановлення датчика

Довжина
капілярної трубки

-10-40 °С 50 °С  більше настройки 5 м

20-70 °С 50 °С  більше настройки 5 м

40-90 °С 50 °С  більше настройки 5 м

60-110 °С 50 °С  більше настройки 5 м

Тип
Розмір

датчика,
мм

З’єднання клапана Діапазон
настроювання, °CВнутрішня різьба Зовнішня різьба

AVTB 15
∅ 9,5 x 190

Rp 1/2 G 3/4 A
20-60

∅ 9,5 x 160 30-100

AVTB 20
∅ 9,5 x 190

Rp 3/4 G 1 A
20-60

∅ 9,5 x 160 30-100

AVTB 25
∅ 9,5 x 190

Rp 1 G 1 1/4 A
20-60

∅ 9,5 x 160 30-100

AVT/VG

AVTB

Термостатичний елемент  AFТ з настроювальною ручкою

Діапазон
настроювання

Макс. температура у місці
встановлення датчика

Довжина
капілярної трубки

-20-50 °С 100 °С  більше настройки 5 м

20-90 °С 100 °С  більше настройки 5 м

40-110 °С 100 °С  більше настройки 5 м

60-130 °С 100 °С  більше настройки 5 м

110-180 °С 100 °С  більше настройки 5 м

Термостатичний елемент  AVТB з настроювальною ручкою

Довжина капілярної трубки:
20-60 °С – 2 та 5 м; 30-100 °С – 2,3 м.
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ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКИ КОМПАНІЇ «ДАНФОСС» 
ДЛЯ ТОЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ

Висока точність теплолічильників компанії
«Данфосс» серії SONOMETER забезпечує
правильний вимір зекономленої енергії.

• Ультразвукові теплолічильники серії
SONOMETER - це ноу-хау компанії
«Данфосс».
• Теплолічильники серії SONOMETER
гарантують високу точність вимірювання і
низькі витрати на експлуатацію у системах
централізованого теплопостачання.

Компанія «Данфосс» застосувала свої
глибокі знання та досвід з матеріалознав-
ства та в галузі виробничих процесів для
того, щоб теплолічильники серії SONOME-
TER були надійними та точними.

Перспективи використання
теплолічильників SONOMETER
Теплолічильники серії SONOMETER
розроблені для точного і надійного
вимірювання спожитої або відпущеної
енергії у розподільних теплових мережах
або теплопунктах, а також для
поквартирного обліку спожитої теплоти.
Теплолічильники мають ультразвуковий
витратомір, теплообчислювач INFOCAL 5,
INFOCAL 6 або INFOCAL 5 OS і два
датчики температури, гарантують
оптимальне вимірювання спожитої енергії,
мінімальні витрати на обслуговування і
тривалу надійну роботу. Теплолічильники
постачаються згідно з вашою специфіка-
цією в одній упаковці, готові до монтажу.

Теплолічильники серії SONOMETER мають
значні переваги:
• Функціональність і високу точність
• Міцну конструкцію
• Мінімальні витрати на експлуатацію
• Швидку окупність
• Справедливий комерційний облік
• Широкий діапазон модифікацій.

Теплолічильники серії SONOMETER були
розроблені та випускаються на
виробництві, яке є одним з найсучасніших 
у світі. Кожен компонент був
спроектований спеціально для систем
централізованого теплопостачання і
пройшов ретельну перевірку для
забезпечення тривалої безпроблемної
експлуатації. Прості у виборі, експлуатації
й обслуговуванні, теплолічильники серії
SONOMETER пропонують Вам найбільш
ефективний і точний спосіб вимірювання
витрати енергії, з усіх існуючих приладів.

Теплообчислювач
Використовуйте максимум можливостей
Вашого ультразвукового теплолічильника
SONOMETER.
Розроблені для використання в складі теп-
лолічильників серії SONOMETER, теплооб-
числювачі INFOCAL 5, INFOCAL 6 та 
INFOCAL 5 OS є високоточними теплооб-
числювачами, створеними для вимірюван-
ня об'ємної витрати теплоносія, різниці тем-
ператур у подавальному та зворотному
трубопроводах обчислення та виводу на
дисплей витрати теплової енергії.

Теплолічильники серії SONOMETER
забезпечують:
• Високу точність вимірювання
• Погодинний архів
• Подобовий архів
• Помісячний архів
• Функцію роздруківки архівів
• Реєстрацію максимальних значень

витрати та потужності.

Тип Qn, м3/год Довжина, мм З'єднання Діаметр, мм Тиск, бар Температура, °C

1000 0,6 110/130/190 G 3/4" / G 1" / DN20 15 / 20 PN16/PN25 130  
1000 1,0/1,5 110/130/190 G 3/4" / G 1" / DN20 15 / 20 PN16/PN25 130 
1000 2,5 130/190 G 3/4" / G 1" / DN20 20 PN16/PN25 130  
1000 3,5 260 G 5/4" / DN25 / DN32 25 / 32 PN25 150  
1000 6 260 G 5/4" / DN25 / DN32 25 / 32 PN25 150  
2000 3,5 260 G 5/4" / DN25    25 PN25 130  
2000 6 260 G 5/4" / DN25 / DN32 25 / 32 PN25 150  
2000 10 300 G 2" / DN40   40 PN25 150  
2000 15 270 DN50 50 PN25 150  
2000 25 300 DN65 65 PN25 150  
2000 40 300 DN80 80 PN25 150
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ГРАФІЧНА ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

ОБЛАДНАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ

«ДАНФОСС С.О.»

Фірма «Данфосс» представляє російськомовну комп'ютерну програму "Данфосс С.О.", яка призначена для проектування 
і регулювання внутрішнього обладнання систем опалення будівель і споруд.

Дана версія програми дозволяє проводити гідравлічний розрахунок однотрубних та двотрубних насосних систем опалення незалежно
від виду розводки (нижня, верхня, змішана, горизонтальна, з попутним рухом теплоносія…). Програма також дає можливість виконувати
розрахунок систем підлогового опалення і мереж трубопроводів для охолодження приміщень.

Розрахунки можуть бути виконані у наступних варіантах:
1. Проектування нового обладнання (програма підбирає діаметри трубопроводів, опалювальні прилади, арматуру та її попередню

настройку…).
2. Регулювання існуючого обладнання.
3. Проектування нових фрагментів обладнання і регулювання існуючих (об'єднання двох попередніх варіантів).

У всіх варіантах розрахунків програма 
сама робить підбір настройки арматури 
з попереднім регулюванням.

Відмінні особливості програми:
1. Розвинута довідкова система ("система

підказок").
2. Має широкий діапазон обладнання 

в каталогах опалювальних приладів,
труб, арматури тощо, з коротким
описанням кожного з елементів
обладнання.

3. Графічний процес введення даних 
і надання результатів на схемі.

4. Багатовіконне середовище, що
дозволяє одночасно переглядати
багато типів даних, висновків 
і т. д. (динамічний зв'язок).

5. Багата діагностика помилок а також
функція їх автоматичного пошуку.

6. Сумісна з AUTOCAD.

Програма працює в середовищі MS
Windows, і будь-якому користувачеві
(навіть не проектувальнику) 
не буде важко її освоїти.

Програма розроблена так, що в ній
практично неможливо зробити помилку:
якщо вводяться некоректні дані –
програма відразу на це вказує, якщо 
є помилки в рисунку – після запуску
розрахунків буде перевірена
правильність виконання графіки та
вказані помилки, що потребують
обов'язкового виправлення; після
завершення розрахунку – у висновках
приводиться список помилок.
Значно спрощує роботу з програмою
можливість використання готових
блоків, що занесені до бібліотеки
програми.

Закладка "Размножение и блоки"

Приклад повідомлення при помилковому введенні даних в таблицю
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Ця функція дозволяє вставити до будь-якої частини
креслення готовий фрагмент і, таким чином,
заощадити час. Проектувальник може створювати
власні блоки, які можна використати як в даному, так
і в майбутніх проектах.
Найбільшим вдосконаленням процесу креслення 
є функція розмноження фрагментів рисунка, 
що дозволяє в десятки разів прискорити роботу
проектувальника. Фрагмент рисунка може бути
розмножений вертикально на наступний поверх 
і горизонтально вліво або вправо.

Діалогове вікно з каталогом типових
поверхостояків

Після цього слід виділити весь створений поверх і за допомогою кнопки Следующий этаж  , та відповідну кількість
разів розмножити виділений фрагмент.

При цьому програма сама пронумерує
приміщення і ділянки трубопроводів,
пристосує об'єкт, що розмножується, до
висоти поверху і продовжить
трубопроводи так, щоб знову створений
фрагмент схеми був з'єднаний з його
залишеною частиною. 

Програма враховує потрібний зовнішній
авторитет радіаторних терморегуляторів.
Проводить аналіз витрати води в
обладнанні, що проектується. Створює
повну відомість фасонних частин…
Якщо надрукувати всі надані висновки, то
ми отримаємо практично готовий проект.

Програма дозволяє проектувальнику
значно прискорити процес
креслення схеми системи опалення і,
таким чином, більше часу присвятити
розрахункам та аналізу результатів,
що, в свою чергу, підвищить якість
проекту, що розробляється.

Рисунок після двократного виконання команди
"Следующий этаж".

Фрагмент рисунка, підготовлений для розмноження, та рисунок після двократного виконання команди
"Размножить вправо"

Для цього необхідно лише виділити фрагмент рисунка,

призначений для розмноження, після чого відповідну

кількість разів Размножить вправо 
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«Данфосс» — всесвітньо відома виробнича компанія, що
задовольняє потреби своїх клієнтів у всьому світі.

Виробничі потужності «Данфосс» є унікальними, їх загальна продуктивність
складає близько 250 000 виробів у день. Компанія прагне до подальшого
удосконалення  продукції, що виробляться при максимально ощадливій ви-
траті сировини, споживанні енергії, з дотриманням вимог щодо захисту на-
вколишнього середовища.

Переваги компанії – це використання методів передової про-
гресивної технології виробництва, здійснення повного контролю
якості, проведення необхідних досліджень і розробок. Компанія
«Данфосс» є піонером з впровадження сучасних технологій при ви-
робництві, наприклад, гідросистем, що регулюють подачу в залежності
від навантаження, інтелектуальних холодильних регуляторів, радіаторних
терморегуляторів, перетворювачів частоти, компресорів без використання
шкідливих ХФУ холодоагентів, а також терморегуляторів для побутового
застосування. 

Прилади і механізми «Данфосс» відповідають найвищому рівню якості, а
компанія «Данфосс» міцно займає провідні позиції на міжнародному ринку
машинобудування. 

«Данфосс» має у своєму розпорядженні новітнє устаткування для здійснен-
ня контролю якості продукції, а підприємства отримали сертифікати якості
ISO 9000 і 14001.

Екологічні й соціальні питання мають для компанії велике значення. У 2002
році компанія «Данфосс» приєдналася до програми Global Compact –
ініціативи ООН. У рамках Global Compact була вироблена «Політика корпо-
ративної соціальної відповідальності», у якій чітко сформульовано позиції і
напрямки роботи «Данфосс» в галузі дотримання прав людини і трудових
відносин.

Данфосс ТОВ:

Україна, 04080, м. Київ, вул. В. Хвойки, 11
Тел.: (+38 044) 461-8700
Факс: (044) 461-8707
www.danfoss.ua

Фірма «Danfoss» не несе відповідальності за які-небудь помилки в каталогах, брошурах або в інших друкованих матеріалах. Фірма «Danfoss» зберігає за собою
право на зміни у своїй продукції в будь-який час без повідомлення, якщо тільки ці зміни у вже замовлених виробах не зажадають змін в устаткуванні,
визначеному попередньо угодою між «Danfoss» і Покупцем.

Головний офіс компанії «Данфосс», м. Hордборг, Данія




