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Технически данни

Автоматични балансиращи вентили
ASV

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

Описание/Приложение Балансиращите вентили ASV се използват за 
динамичен хидравличен баланс в отоплителни и 
охладителни системи. Динамично балансиране 
означава: постоянно балансиране при товари от 0 до 
100% чрез управление на налягането в системи с 
променлив поток. При частични товари, когато 
потокът се намалява от управляващия вентил, 
ограничаването на налягане продължава да се 
осъществява, а заедно с това и динамично балансиране. 
С използването на ASV се избягва прилагането на 
сложни и отнемащи време методи за настройка.
Динамичното балансиране на системата при всички 
натоварвания допринася за икономия на енергия и 
подобрява управлението и комфорта на 
климатизацията.

Ограничаване на потока
С помощта на комбинация от регулатор на налягане 
ASV и вентил предварителна настройка при крайното 
устройство, се осъществява ограничаване на потока.

Ограничаването на потока за всяко крайно устройство 
предотвратява недостиг на дебит при отдалечените 
точки и свръх дебит при другите, като така се повишава 
ефективността на помпата. 

По-ниски нива на шум
Ограничаването на диференциалното налягане 
предотвратява увеличаване на налягането върху 
управляващия вентил при частични натоварвания, 
което намалява нивата на шума. (Това е причината, 
поради която стандартите DIN 18380 изискват 
управление на диференциалното налягане при 
частичен товар.)

Не е нобходим специален метод за балансиране
О граничаването на потока се постига чрез регулиране 
на всеки хидравличен контур поотделно, без контурите 
да си влиаят един на друх, което означава еднократна 
настройка. Не се налага използване на специален 
метод за балансиране, така че могат да се спестят 
разходите за настройка.

Автономност на управляващия вентил
Управлението на диференциалното налягане върху 
управляващия вентил означава, че автономността 
му е висока, с което се осигурява прецизно и стабилно 
управление, както и икономия на енергия.

Зоново балансиране
С монитрането на ASV комплекти можете да разделите 
системата на зони, независими от налягането. Това 
позволява постепенно присъединяване на нови 
зони при ново строителство или при реновиране, 
без да се налага допълнително балансиране. Не се 
налага да се изпълнява настройка при всяка 
промяна на системата, тъй като хидравличното 
балансиране се извършва автоматично.

ASV-P вентилите са с фиксирана настройка (10 kPa). 
Настройката може да бъде повишена на 20 или 30 kPa 
със смяна на пружина. Пружината може да се сменя 
под налягане. Възможността да се повиши настройката 
е особено полезна в случай на отстраняване на 
неизправности. Тя дава гаранция, че проектираният 
дебит може да бъде достигнат дори и ако изчислението 
не отговаря на действителната инсталация.

ASV-PV вентилите могат да се настройват в различни 
диапазони:
• настройката 5-25 kPa се използва най-често за 

радиатори,
• настройката 20-40 kPa се използва за радиатори, 

вентилаторни конвектори и апартаментни станции.
•	 настройката	35-75	kPa	се	използва	за	апартаментни 

станции и вентилаторни конвектори,
•	 настройката	60-100	kPa	се	използва	за	

приложения с големи крайни устройства 
(устройства за подготовка на въздуха, 
вентилаторни конвектори и др.)

С използването на ASV вентили е възможно да се 
оптимизира напорът на помпата, като същевременно 
зоните, независими от налягането, позволяват да се 
поддържа висока автономност на вентила на крайното 
устройство.
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Съществуват две основни конфигурации, когато се 
използват придружаващи вентили ASV (ASV-BD, 
ASV-I, ASV-M, MSV-F2):
- придружаващ вентил извън контура на 

управление (фиг. 1). 
  Препоръчвана конфигурация: тя дава най-добри 

резулти, тъй като целият диапазон на управляваното 
налягане е наличен за щранга. Извършва се 
ограничение на потока на всяко крайно устройство 
в щранга (напр. RA-N с предварителна настройка 
на радиатор и др.).

    
 DN 15 до DN 50: ASV-M или ASV-BD 

DN	65	до	DN	100:	MSV-F2,	чрез	свързване	на	
импулсна тръба към измервателния нипел.

Фиг. 2 Настройка на ASV-PV  = ∆pщранг + ∆piФиг. 1 Настройка на ASV-PV = Δpщранг

-   придружаващ вентил в контура на управление 
(фиг. 2). 

  Осигурява ограничаване на потока в щранга, 
въпреки че част от диапазона на управляваното 
налягане се използва от пада на налягането през 
придружаващия вентил (Δpi). Препоръчва се, 
когато ограничаването на потока при всяко 
крайно устройство не е възможно.

  
  DN 15 до DN 50: ASV-I или ASV-BD.
	 	 DN	65	до	DN	100:	MSV-F2,	чрез	свързване	на	

импулсна тръба към измервателен нипел.

ASV-BD може да се използва в контура на управление или извън него, като се избира кой измервателен 
щуцер да бъде отворен. За да се използва извън контура на управление, синият измервателен щуцер 
трябва да бъде отворен. В това положение може да се извършва проверка на потока (положение по 
подразбиране). За да се използва в контура на управление, червеният измервателен щуцер трябва да 
бъде отворен. В това положение може да се извършва проверка на потока и ограничаване на потока.

Описание/Приложение
(продължение)

Балансиращите вентили ASV са предназначени да 
осигуряват високоефективно автоматично 
балансиране посредством:
- освободен от налягането конус,
- мембрана, адаптирана за всеки размер на вентил, 

така се осигурява високо качество на работа за 
всички размери.

- пружина с линейна характеристика, която 
улеснява настройката на необходимото Δp.

Ъгъл от 90° между всички сервизни функции (спиране, 
източване, настройване, измерване), което позволява 
лесен достъп при всякаква позиция на инсталиране.

Всички гореупоменати характеристики и функции са 
реализирани в малки по размери модули за вграждане, 
така че ASV лесно могат да се монтират дори и в 
най-ограничени пространства.

Чрез ASV вентилите налягането се управлява не само 
при проектните условия (100% натоварване), но и при 
частични натоварвания (като така се изпълняват 
изискванията на стандартите DIN 18380). Чрез 
управление на налягането при частично натоварване 
може да се предотвратят проблеми с шума от 
термостатичните радиаторни вентили, които  
често възникват в небалансирани системи.

Вентилите ASV (DN 15-40) са опаковани в стиропор 
(EPS), който може да се използва за изолация при 
температури до 80°C. Като принадлежност се предлага 
изолация за по-високи температури (до 120°C). 

Вентилите ASV с размери DN 15-40 имат вътрешна или 
външна резба, докато DN 50 имат само външна резба. 
Ако е избрана външна резба, като принадлежност може 
да се достави нипел с резба или заварка. Размерите 
DN	65-100	се	доставят	като	фланцови	вентили.

Балансиращите вентили ASV са с вградени сервизни 
функции, като напр. спиране и източване.

ASV-PV могат да бъдат снабдени с нипели за измерване 
на потока. В този случай измервателните нипели 
трябва да се поръчат отделно и да се монтират на 
вентила, както следва:
•	 отгоре	на	крана	за	източване	(DN	15-50),
•	 на	фланцовото	съединение,	преди	вентилът	да	

се	напълни	с	вода	(DN	65-100).

Вентилите ASV-PV трябва да се монтират на връщата 
тръба, в комплект с партниращите вентили, монтирани 
на подаващата тръба. Като партниращи вентили се 
препоръчват ASV-M/I/BD за размери от DN 15 до DN 
50	и	MSV-F2	за	размери	от	DN	65	до	DN	100.
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Фиг. 3 ASV на щранг/типично решение за отопление (общ пример)

Вентилите ASV се използват за управление на 
диференциалното налягане в щранговетев на 
радиаторни отоплителни системи.  
За ограничаване на потока към всеки радиатор 
използва радиаторен вентил  с предварителна 
настройка. Като алтернатива, потокът може да 
се ограничи чрез промяна на настройката на 
партниращия вентил ASV-I.

Управлението на диференциалното  
осигурява висока управляваща автономност 
на термостатичните радиаторни вентили, 
което означава прецизно и стабилно 
управление и икономия на енергия.

Fig. 4 ASV при колекторите за подово отопление

Вентилите ASV се използват в системи за подово 
отопление. За да се ограничи потокът за всеки 
контур, заедно с постоянното налягане, 
осигурявано от ASV-PV вентила трябва да  
се използват и вентили с предварителна 
настройка. Като алтернатива, потокът за 
цялата система може да се ограничава чрез 
функцията за настройка на ASV-I или ASV-BD.

Вентилите ASV-PV могат да управляват 
диференциалното налягане в няколко 
диапазона, ако е необходимо различно 
налягане. Поради малките си размери 
автоматичните балансиращи вентили  
ASV се монтират лесно в стенно табло  
или при колекторите.

Описание/Приложение
(продължение)
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Фиг. 6  Апартаментна станция

В апартаментни станции налягането при 
загряване на битовата гореща вода е различно 
от това, когато е необходимо само отопление. 
Чрез използване на вентили ASV-PV 
диференциалното налягане е под контрол при 
всички условия.

Постоянното диференциално налягане в 
съчетание с предварително настроените 
управляващи вентили или ASV-I и ASV-BD, 
ограничава потока.

Автоматичните балансиращи вентили ASV могат 
да се използват и в други приложения. Например, 
ASV могат да се използват за предотвратяване 
на проблеми с шума от термостатични 
радиаторни вентили в малки системи чрез 
управление на диференциалното налягане. 
ASV могат да се използват във всяко приложение, 
за което е необходим малък регулатор на 
диференциално налягане, като напр. малки 
подови системи или апартаментни станции. В 
сгради, оборудвани с апартаментни станции, 
вентилите ASV могат да се използват за 
осигуряване на автоматично балансиране 
посредством управление на диференциалното 
налягане в щрангове/зони. 

Фиг. 5 ASV с вентилаторни конвектори

Вентилите ASV се използват в системи с 
вентилаторни конвектори, индукционни 
устройства и нагреватели на въздуха за 
осигуряване на автоматично хидравлично 
балансиране с управление на диференциалното 

налягане в клоновете или при всеки 
конвектор. Постоянното диференциално 
налягане в съчетание с предварително 
настроените управляващи вентили или ASV-I 
или ASV-BD, ограничава потока.

Описание/Приложение 
(продължение)
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Фиг. 7  Диаграма за оразмеряване на вентили ASV при Δpv = 10 kPa. За различни стойности на Δpv 
използвайте диаграми A и B в Приложението.

Препоръчваме диаметърът на вентилите  
ASV-P/PV да се оразмерява, като се използва 
фиг	7.	Максималните	дебити	са	на	базата	на	
диференциално налягане 10 kPa през вентила, 
което позволява ефикасно помпане и икономия 
на енергия.

След оразмеряване на вентилите ASV-P/PV, трябва 
да се избере същият размер на придружаващия 
вентил ASV-BD / ASV-I / ASV-M / MSV-F2.

Пример:

Зададено:
Дебит на тръбата 200 l/h, тръби DN 15

Решение: 
Хоризонталната линия пресича колоната при 
вентил DN 15, който така може да бъде избран 
като подходящ размер.
 
За подробности при оразмеряването вж. 
примерите на стр. 12 и 13. За различни Δpv 
(диференциално налягане върху вентила)  
вж. диаграмите в Приложение A.

Връзка между размера на вентилите и 
размера на тръбата
Стойностите Kv за конкретен размер са 
предназначени да покриват диапазона на потока, 
съгласно	VDI	2073,	със	скорост	на	водата	до	
0,8 m/s, при диференциално налягане от 10 
kPa през вентила. При условие че скоростта на 
водата в тръбата е между 0,3 и 0,8 m/s, размерът 
на вентила трябва да бъде равен на размера 
на тръбата.

Това правило произтича от факта, че стойностите 
Kv за конкретен размер са предназначени да 
покриват диапазона на потока, съгласно VDI 
2073	при	диференциално	налягане	от	10	kPa	
през вентила.

Оразмеряване
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Поръчки Балансиращ вентил ASV-P с кран за източване (G 3/4 A) в комплект с импулсна тръбичка 1,5m (G 
1/16 A). Фиксирано диференциално налягане 10kPa - може да се промени на 20 или 30 kPa

 Тип DN kVS Вътрешна резба Кодов № Тип Външна резба Кодов №(m3/h) (ISO	7/1) (ISO 228/1)
15 1,6 Rp ½ 003L7621 G ¾ A 003L7626
20 2,5 Rp ¾ 003L7622 G 1 A 003L7627
25 4,0 Rp 1 003L7623 G 1¼ A 003L7628
32 6,3 Rp 1¼ 003L7624 G 1½ A 003L7629
40 10 Rp 1½ 003L7625 G 1¾ A 003L7630

Балансиращ вентил ASV-PV  с кран за източване (G 3/4 A) в комплект с импулсна тръбичка 1,5m (G 1/16 A)

Тип DN kVS Присъединяване Диапазон на настройка ∆p Кодов №(m3/h) (kPa)
15 1,6

Вътрешна резба 
ISO	7/1

Rp 1/2

5-25

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

20-40

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

35-75
003L7616

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

Външна резба 
ISO 228/1

G 3/4 A

5-25

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

Балансиращ вентил ASV-PV  с кран за източване (G 3/4 A) в комплект с импулсна тръбичка 2,5m (G 3/4 
A) и адаптер 003L8151

Тип DN kVS Присъединяване Диапазон на настройка ∆p Кодов №(m3/h) (kPa)

50 20 Външна резба 
ISO 228/1 G 2 1/2

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

Балансиращ вентил ASV-PV в комплект с импулсна тръба 2,5 m (G 1/16 A) и адаптер ASV, голям, 
003Z0691 и 003L8151

Тип DN kVS Присъединяване Диапазон на настройка ∆p Кодов №(m3/h) (kPa)
65 30

Ф ланец 
EN 1092-2

20-40

003Z0623
80 48 003Z0624

100 76,0 003Z0625
65 30

35-75

003Z0633
80 48 003Z0634

100 76,0 003Z0635
65 30

60-100

003Z0643
80 48 003Z0644

100 76,0 003Z0645

Регулиращ вентил ASV-BD,
многофункционален партниращ вентил (спирателен, въртяща се измервателна станция)

Тип DN
kVS Вътрешна резба Кодов №

(m3/h) (ISO	7/1)
15 3,0 Rp ½ 003Z4041
20 6,0 Rp ¾ 003Z4042
25 9,5 Rp 1 003Z4043
32 18 Rp 1¼ 003Z4044
40 26 Rp 1½ 003Z4045
50 40 Rp 2 003Z4046
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Спирателен вентил ASV-M без измервателни нипели

 Тип DN
kVS

(m3/h)
Вътрешна резба

(ISO	7/1)	 Кодов № Тип Външна резба
(ISO 228/1) Кодов №

 

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

Регулиращ вентил ASV-I с два измервателни нипела

 Тип DN
kVS

(m3/h)
Вътрешна резба

(ISO	7/1) Кодов № Тип Външна резба
(ISO 228/1) Кодов №

 

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

Принадлежности и резервни части 
Описание Коментари/присъединяване Кодов №

Ръкохватка за спиране за ASV-I (черна)

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

Ръкохватка за спиране за ASV-M (черна)

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

Конектор за измерване на диференциално налягане За изпускателен кран 003L8143

Кран за източване За ASV-PV (DN 15-50) 003L8141

Два измервателни щуцера и една заключваща планка За ASV-I и ASV-M, 
прав тип 003L8145

Измервателни щуцери 3 mm, 2 бр. За ASV-BD 4) 003Z4662
Ръкохватка за работа За ASV-BD 4) 003Z4652

Импулсна тръба, с O-пръстени

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

Адаптер ASV, голям 1) G ¼-R ¼; G 1/16 003Z0691

Щуцер за свързване на импулсна тръба 2) G 1/16-R ¼ 003L8151

Щуцер за свързване на импулсна тръба на други 
вентили (стандарт на САЩ) G 1/16-4/16-20 UNF-2B 003L8176

О-пръстен за импулсна тръба 3) 2,90	×	1,78 003L8175
Тапа за съединение на импулсна тръба ASV-I/M 3) G 1/16 A 003L8174

Пружина ASV-P 20 kPa (жълта)

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

Пружина ASV-P 30 kPa (зелена)

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

1)  Препоръчва се да се използва с MSV-F2, свързан с отвора за измерване; той позволява свързване на импулсна тръба от 
ASV, като функционалността за измерване се запазва.

2) Препоръчва се да се използва с MSV-F2, свързан с отвора за измерване. Може също така да се използва за свързване на 
импулсна тръба директно на тръбопровода.

3) Комплект от 10 бр.
4) целия асортимент от принадлежности ASV-BD, вж. таблицата на Leno® MSV-BD.

Поръчки (продължение)
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Технически данни Автоматични балансиращи вентили ASV

ASV-P поддържа постоянно диференциално 
налягане в щранга. През вътрешно съединение 
и съвместно със задаващата пружина, налягането 
във връщащата тръба въздейства върху долната 
страна на регулиращата	мембрана	(7),	докато	
посредством импулсна тръба (5) налягането от 
подаващата тръба въздейства върху горната 
страна на мембраната. По този начин 
балансиращият вентил поддържа фиксирано 
диференциално налягане от 10 kPa.
Настройката може да бъде повишена на 20 или 
30 kPa със смяна на пружината. Пружината 
може да се сменя под налягане. Възможността 
да се повиши настройката е особено полезна 
в случай на отстраняване на неизправности. 
Тя дава гаранция, че проектираният дебит може 
да бъде достигнат дори и ако изчислението не 
отговаря на действителната инсталация.

Fig. 8 ASV-P

n  
(оборота)

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

0 25 40 75

1 24 39 73

2 23 38 71

3 22 37 69

4 21 36 67

5 20 35 65

6 19 34 63

7 18 33 61

8 17 32 59

9 16 31 57

10 15 30 55

11 14 29 53

12 13 28 51

13 12 27 49

14 11 26 47

15 10 25 45

16 9 24 43

17 8 23 41

18 7 22 39

19 6 21 37

20 5 20 35

Фабрични настройки
Диапазон на настройка 

на Δp (kPa) kPa

5-25 10

20-40 30

35-75 60DN

15 2.5

20 3

25 4

32 5

40 5

Фиг. 9 ASV-PV (DN 15-40)

1) Само DN 32/40

Технически данни Тип ASV-I/M/P/PV ASV-BD
Номинален диаметър DN 15-40 50-100 15-50

Макс.	налягане
bar

16	(PN	16) 20

Изпитателно налягане 25 30

Диференциално налягане през вентила kPa 10-150 1) 10-250 2) 10-250

Температура °C –20 … 120 –10 … 120 –20 … 120

Материал на частите, които влизат в контакт с вода

Тяло на вентила Месинг Сив чугун
EN-GJL-250 (GG 25) Месинг	DZR

Конус (ASV-P/PV) Месинг	DZR Неръждаема стомана

Сфера - Месинг/хромиран

Мембрана/О-пръстени EPDM

Пружина Неръждаема стомана -
1) Имайте предвид, че максималното допустимо диференциално налягане 150 kPa през вентила не трябва да бъде 

надвишвано и при частично натоварване.
2) Имайте предвид, че максималното допустимо диференциално налягане 250 kPa през вентила не трябва да бъде 

надвишвано и при частично натоварване.

Конструкция

 1. Ръкохватка за спиране
 2. Шпиндел за спиране
 3. О-пръстен
 4. Задаваща пружина
 5. Присъединяване за 

импулсна тръба
 6.	 Мембранен	елемент
 7. Регулираща мембрана
 8. Разтоварен от налягане 

конус на вентила
 9. Тяло на вентила
10. Седло

 1. Ръкохватка за спиране
 2. Шпиндел за настройка на   

диференциалното налягане
 3. O-пръстен
 4. Задаваща пружина
 5. Присъединение за 

импулсната тръба
 6.	 Мамбранен	елемент
 7. Регулираща мембрана
 8. Разтоварен от налягането 

конус на вентила
 9. Тяло на вентила
 10. Седло
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Технически данни Автоматични балансиращи вентили ASV

n
(оборота)

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

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

0 25 40 75 100

1 24 39 73 98

2 23 38 71 96

3 22 37 69 94

4 21 36 67 92

5 20 35 65 90

6 19 34 63 88

7 18 33 61 86

8 17 32 59 84

9 16 31 57 82

10 15 30 55 80

11 14 29 53 78

12 13 28 51 76

13 12 27 49 74

14 11 26 47 72

15 10 25 45 70

16 9 24 43 68

17 8 23 41 66

18 7 22 39 64

19 6 21 37 62

20 5 20 35 60

Фиг. 10 ASV-PV (DN 50)

ASV-PV е предназначен да поддържа настроено 
постоянно диференциално налягане. През 
вътрешно съединение и съвместно със 
задаващата пружина (4), налягането във 
връщащата тръба въздейства върху долната 
страна	на	регулиращата	мембрана	(7),	докато	
посредством импулсна тръба (5) налягането  
от подаващата тръба въздейства върху 
горната страна на мембраната. По този  
начин балансиращият вентил поддържа 
настроеното диференциално налягане.

Вентилите ASV-PV се предлагат в четири различни 
диапазона за настройка на Δp. Вентилите са 
фабрично настроени на определена стойност, 
съобразно посоченото в таблицата за фабрични 
настройки на фиг. 9, 10 и 11.

Използвайте следната процедура, за да 
зададете желаното диференциално налягане: 
настройката на ASV-PV може да се променя 
чрез завъртане на шпиндела за настройка (2). 
Със завъртане на шпиндела по часовниковата 
стрелка настройката се увеличава, докато със 
завъртането му обратно на часовниковата 
стрелка настройката се намалява.

Ако настройката не е известна, шпинделът 
трябва да се завърти докрай по часовниковата 
стрелка. Така настройката на ASV-PV е зададена 
на максималната стойност в рамките на диапазона 
на настройка. След това шпинделът трябва да 
се завърти съответния брой пъти (n), както е 
посочено на фиг. 9, 10 или 11, докато се постигне 
необходимата настройка за диференциално 
налягане.

Фабрични настройки
Диапазон на 

настройка на Δp(kPa) kPa

5-25 10

20-40 30

35-75 60

60-100 80

DN 50 5

Конструкция (продължение)

 1. Ръкохватка за спиране
 2. Шпиндел за настройка на 

диференциално налягане 
 3. О-пръстен
 4. Задаваща пружина
 5. Присъединение за импулсна 

тръба
 6.	 Мембранен	елемент
 7. Регулираща мембрана
 8. Разтоварен от налягане 

конус на вентила
 9. Тяло на вентила
 10. Седло
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Технически данни Автоматични балансиращи вентили ASV

n 
(оборота)

20-40 35-75 60-100

(kPa) (kPa) (kPa)

0 40 75 100

1 39 74 99

2 38 73 98

3 37 72 97

4 36 71 96

5 35 70 95

6 34 69 94

7 33 68 93

8 32 67 92

9 31 66 91

10 30 65 90

11 29 64 89

12 28 63 88

13 27 62 87

14 26 61 86

15 25 60 85

16 24 59 84

17 23 58 83

18 22 57 82

19 21 56 81

20 20 55 80

Фиг. 11 ASV-PV (DN 65-100)

n 
(оборота)

20-40 35-75 60-100

(kPa) (kPa) (kPa)

21 54 79

22 53 78

23 52 77

24 51 76

25 50 75

26 49 74

27 48 73

28 47 72

29 46 71

30 45 70

31 44 69

32 43 68

33 42 67

34 41 66

35 40 65

36 39 64

37 38 63

38 37 62

39 36 61

40 35 60

DN

65 13

80 13

100 13

Фабрични настройки

Диапазон на настройка
на Δp (kPa) kPa

20-40 30

35-75 60

60-100 80

Конструкция (продължение)

 1. Ръкохватка за спиране
 2. Шпиндел за настройка на 

диференциално налягане
 3. О-пръстен
 4. Плоска гарнитура
 5. Еталонна пружина
 6. Присъединение за импулсна 

тръба
 7.	 Мембранен	елемент
 8. Регулираща мембрана
 9. Разтоварен от налягане 

конус на вентила
 10. Тяло на вентила
 11. Седло
12. Отвори за измерване, 

затворени с тапи 
13. Вентилационен отвор
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Технически данни Автоматични балансиращи вентили ASV

Придружаващите вентили ASV-BD/I/M се използват 
съвместно с автоматичните балансиращи вентили 
ASV-PV/P за управление на диференциалното налягане 
в щранговете. 

ASV-BD представлява комбиниран вентил за 
предварителна настройка и спиране с редица 
уникални характеристики:

•	 високи	стойности	kv	при	малки	загуби	на	налягане
•	 положението	на	придружаващия	вентил	във	или 

извън контура на управление (за подробности 
вж. стр. 2) може да се избира, дори след като 
вентилът е вече монтиран и под налягане.

•	 Цифрова	скала	за	предварителна	настройка, 
която се вижда от различни ъгли

•	 Лесно	заключване	на	предварителната	настройка
•	 Въртяща	се	измервателна	станция	с	вградени 

измервателни щуцери за 3-мм игли
•	 Вграден	кран	за	източване	от	подаващата	или	

връщащата тръба
•	 Сваляща	се	ръкохватка	за	лесно	монтиране.
•	 Цветен	индикатор	“отворено-затворено”.

Присъединение за импулсна тръба
Импулсната линия трябва да бъде свързана към 
присъединението на импулсната тръба (15). В работно 
положение единият от измервателните щуцери 
трябва да бъде отворен, а другият - затворен. 
Съществуват две възможни конфигурации - с 
придружаващ вентил във или извън контура на 
управление. Изборът се прави от страната на 
присъединението на импулсната тръба:
-  Придружаващ вентил извън контура на управление: 

отворен измервателен щуцер на изхода (синя 
маркировка). ASV-BD трябва да бъде зададен на 
максимална настройка (напълно отворен). 
Проверка на дебита е възможна.

-  Придружаващ вентил в контура на управление: 
отворен измервателен щуцер на входа (червена 
маркировка). Ограничаване на потока с проверка 
на потока е възможно.

Забележка: 
По подразбиране е отворен измервателният щуцер на 
входа (синя маркировка). 

Ограничаване на потока
Използвайте следната процедура:
1. Когато вентилът се отвори, заключването  

се	освобождава.	Може	да	се	използва	и	
шестостенен ключ.

2. Ръкохватката изскача навън и става възможно да 
се зададе необходимата настройка за потока. 

4. Заключете настройката, като натиснете 
ръкохватката, докато щракне.

5. Ако е необходимо, потокът може да се измерва с 
помощта на PFM 4000 или измервателен прибор 
от друга марка.

Проверка на дебита (в случай че ASV-BD се 
използва извън контура на управление)
Използвайте следната процедура:
1. Настройката ASV-BD е зададена на максималната 

стойност.
2. Дебитът може да се измерва с помощта на PFM 

4000 или измервателен прибор от друга марка.
3. Ако падът на налягането през вентила е твърде 

нисък за достоверно измерване на дебита, ASV-
BD трябва да бъде зададен на по-ниска настройка, 
за да се постигне достатъчно висок пад на налягане 
върху вентила.

4. След измерването на дебита върнете настройката на 
максималната стойност и я заключете, като натиснете 
ръкохватката, докато щракне на мястото си.

Източване
Използвайте следната процедура за източване:
1. Затворете отворения измервателен щуцер.
2. Свалете импулсната тръба.
3. Свалете адаптера. При свалянето на адаптера  

се погрижете да затегнете изпускателния кран  
с помощта на гаечен ключ.

4. Синият щуцер отваря изхода, а червеният 
измервателен щуцер отваря входа. Внимавайте 
да не прилагате повече от 3 оборота. Кранът за 
източване и щуцерите могат да се въртят и в 
двете посоки.

Забележка: 
При източване винаги поддържайте същото или 
по-високо статично налягане в горната част на 
мембраната ASV-P/PV. За тази цел винаги извършвайте 
източването най-напред от връщащата тръба и 
едва след като тя се изпразни, предприемете сваляне 
на импулсната тръба. Ако източването се извършва 
първо от подаващата тръба, може да се повреди 
мембраната.

Фиг. 11а ASV-BD DN 15-50

Конструкция (продължение)
 
 1. Тяло на вентила
 2. Сфера
 3. Седло на сферата
 4. Опорен винт
 5. Дроселна втулка
 6. Затваряща втулка
 7. Горна секция на вентила
 8. Шпинделна глава
 9. Шпиндел
 10. Заключване на завъртането
 11. Кран за източване
 12. Ръкохватка
 13. Въртяща измервателна 

станция
 14. Измервателен щуцер
 15. Присъединяване на 

импулсна тръба
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 Порт A Порт B

DN

15 2.5

20 3

25 4

32/40/50 5

 Порт A Порт B

Технически данни Автоматични балансиращи вентили ASV

ASV-M е предназначен да спира потока в 
тръбопровода. ASV-M има съединение за 
импулсна тръба към ASV-P/ASV-PV. Той може 
да се снабди с щуцери за измерване на потока 
(продават се отделно като принадлежности).

Фиг. 13  ASV-M

 1. Ръкохватка за спиране
 2. Шпиндел за спиране
 3. О-пръстени
 4. Конус на вентила
 5. Седло
 6. Тяло на вентила

Фиг. 12 ASV-I

ASV-I включва двоен конус, с който може да се 
осигури максимално ограничение на хода и 
така да се постигне ограничение на потока. 
Той е снабден и с функция за спиране. ASV-I е 
снабден с с щуцери за измерване на потока и 
съединение за импулсна тръба ASV-P/ASV-PV.

Използвайте следната процедура, за да 
ограничите потока: завъртете докрай 
ръкохватката на вентила обратно на 
часовниковата стрелка, за да отворите 
вентила.	Маркировката	на	ръкохватката	 
сега	ще	бъде	срещу	“0”	на	скалата.	Завъртете	
ръкохватката на вентила по часовниковата 
стрелка до необходимата настройка (напр. за 
настройка 2,2 вентилът трябва да се завърти 
на два пълни оборота и след това напред до 
“2”	на	скалата.	Задръжте	вентила,	за	да	
запазите настройката (напр. 2,2) и с помощта 
на шестостенен гнездов ключ завъртете 

докрай шпиндела по посока, обратна на 
часовниковата стрелка (докато усетите, че 
спира). Завъртете ръкохватката на вентила 
обратно на часовниковата стрелка така, че 
маркировката на ръкохватката да бъде срещу 
“0”	на	скалата.	

Сега вентилът се отваря със същия брой 
обороти, с които е бил приведен в затворено 
положение (2,2), както личи от промяната 
спрямо необходимия поток. За да нулирате 
настройката, завъртете докрай шестостенния 
гнездов ключ по часовниковата стрелка (докато 
усетите, че спира).

Не забравяйте, че същевременно ръкохватката 
трябва	да	се	задържа	на	настройка	“0”.

За да се отчете предварителната настройка, 
вентилът трябва да бъде затворен.

Конструкция (продължение)
 
 1. Ръкохватка за спиране
 2. Шпиндел за спиране
 3. Шпиндел за настройка
 4. Диск със скала
 5. О-пръстени
 6. Конус на вентила
 7. Седло
 8. Тяло на вентила
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Технически данни Автоматични балансиращи вентили ASV

Δpa = Δpm + Δpr + Δpv 

Δpv  Пад на налягането през ASV-P/PV
Δpm  Пад на налягането през вентила ASV-М
Δpr Необходимо налягане в щранга
Δpa  Налично налягане за щранга

Фиг. 14

2. Пример

Коригиране на потока с настройката за 
диференциално налягане.

Зададено:
Измерен поток за щранга Q1.....................1500 l/h
ASV-PV вентил - настройка Δpr....................20 kPa

Необходимо:
Нова настройка на вентила за увеличаване на 
потока с 10%, Q2	=	1650	l/h.

Настройка на ASV-PV вентил:
Когато е необходимо, настройката на контролното 
налягане може да се регулира до определена 
стойност (ASV-PV от 5 до 25 kPa или 20 до 40 kPa).  
Посредством увеличаване/намаляване на 
настройката е възможно да се регулира потокът 
през щранга, крайно устройство или подобно 
устройство. (100% увеличаване на контролното 
налягане ще предизвика увеличаване на потока 
с 41%)

24kPa
1500

1650
20,0

Q

Q
pp

22

1

2
12 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×=

Ако настройката се увеличи на 24 kPa, потокът 
ще	се	увеличи	с	10%	-	до	1650	l/h.

1. Пример

Зададено:
Радиаторна система с термостатични радиаторни 
вентили с функция за предварителна настройка.
Желан поток за щранга (Q):........................1 500 l/h
Минимално	налично	налягане	 
за този щранг (Δpa).............................................	70	kPa
Изчислен пад на налягането върху  
щранга при желания поток (Δpr)................. 20 kPa

Необходимо:
- Тип вентил
- Размер на вентила
Тъй като радиаторните вентили имат функция 
за предварителна настройка, се избира ASV-M.
Тъй като желаният пад на налягането върху 
щранга е 20 kPa, се избира ASV-PV.
ASV-PV трябва да управлява налягане от 20 kPa 
в	щранга,	което	означава,	че	50	kPa	от	70	kPa ще 
се разпредели през двата вентила.

Δpv + Δpm = Δpa−Δpr	=	70−20	=	50	kPa

Приема се за даденост, че размерът DN 25 е 
точният размер за този пример (имайте предвид, 
че двата вентила трябва да бъдат с един и същ 
размер). Тъй като ASV-M DN 25 трябва да бъде 
напълно отворен, падът на налягането се 
изчислява чрез следната формула:

14 kPa0,14bar
4,0
1,5

Kv

Q
∆p

22

m ==⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟
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⎞

⎜
⎝
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или се отчита на диаграмата в Приложение A, фиг. 
E, както следва: 
Начертайте хоризонтална линия от 1,5 m3/h 
(~1500 l/h) до линията, която описва размер 
DN 25. От точката на пресичане прекарайте 
вертикална линия, чрез която се отчита, че 
падът на налягането е 14 kPa. 
Следователно падът на налягането през ASV-PV е:

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

както може да бъде отчетено на диаграмата в 
Приложение A, фиг. A.

Оразмеряване - примери 
за проектиране
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Технически данни Автоматични балансиращи вентили ASV

Δpa = Δpi + Δpr + Δpv

Δpv  Пад на налягането през вентила ASV-PV
Δpi  Пад на налягането през вентила ASV-I
Δpo Пад на налягането в щранга, вкл. ASV-I
Δpa Налично налягане за щранга
Δpr   Пад на налягането в щранга, без да се  

включва ASV-I

Фиг. 15

Δpa = Δpi + Δpr + Δpv

Δpv  Пад на налягането през вентила ASV-PV
Δpi  Пад на налягането през вентила MSV-F2
Δpo Пад на налягането в щранга, вкл. MSV-F2
Δpa Пад на налягането в щранга
Δpr   Пад на налягането в щранга, без да се включва 

MSV-F2

Фиг. 16

4. Пример
Апартаментна станция

Зададено:
Брой апартаментни станции,  
свързани към един щранг...............................................5
Отоплителна мощност на всяка станция.......15 kW
Нагряване на вода за битови 
цели на всяка станция.............................................35 kW
Фактор за едновременност (източник Технически 
университет	-	Дрезден)............................................	0,407
Желан	поток	за	клона	(Q):	.............................6	400	l/h
Минимално	налично	налягане	 
за този щранг (Δpa)...................................................80 kPa
Изчислен пад на налягането в 
щранга при желания поток (Δpo).......................50 kPa

Необходимо:
- Тип вентил
- Размер на вентила

За изчисляване на максималния поток в щранга 
се използва фактор за едновременност, тъй 
като потреблението на вода за битови цели е 
ограничено във времето и не настъпва 
едновременно във всички апартаменти. Тъй 
като водният поток през топлообменника по 
време на нагряването на вода за битови 
нужди не се управлява, максималният поток 
също трябва да се ограничава.

Тъй като желаният пад на налягането в щранга 
е 50 kPa, се избира ASV-PV с диапазон между 
0,35	и	0,75	bar	(35	и	75	kPa).	

Тъй като 80 kPa е налично за щранга, Δpv ще 
бъде 30 kPa.

∆pv = ∆pa – ∆po = 80 – 50 = 30 kPa

/h11,7m
0,3

6,4

Δp

Q
k 3

v
v ===  

За	6.400	l/h	се	избира	размер	на	вентила	DN	50,	
съгл. изчисленията по-горе или чрез отчитане 
от диаграмата в Приложение A, фиг. B. Ако е 
необходимо, за ограничаване на потока през 
щранга се използва вентилът ASV-I или MSV-F2.

Оразмеряване - примери 
за проектиране
(продължение)

3. Пример
Ограничаване на дебита с вентил ASV-I

Зададено:
Желан дебит за клона (Q):................................. 880 l/h
ASV-PV и ASV-I (DN 25)
Настройка на ASV-PV вентил (Δpo)................... 10 kPa
Изчислен пад на налягането в 
щранга при желания поток (Δpr)......................... 4 kPa

Търси се:
Настройка на вентила ASV-I за постигане на 
желания поток

Решение:
Когато е необходимо, настройката на ASV-I може 
да се регулира така, че да изпълнява функция за 
ограничаване на потока. Самият ASV-I е в контура 
на управление на регулатора на налягането, 
така че регулирането на ASV-I ще доведе до 
регулиране на ограничаването на потока. 
(Общото правило е, че 100% увеличаване на 
стойността kv ще предизвика увеличаване на 
потока със 100%)

hm3,6
0,06

0,880

Δp

Q
k 3

v
v ===

Резултатът може да бъде отчетен и на диаграмата 
в Приложение A, фиг. D.

При желания поток падът на налягането в 
целия клон е 4 kPa. Без да се използва ASV-I, 
дебитът в клона при напълно отворен 
управляващ вентил ще бъде с 58% по-висок,  
с което ще се предизвика свръхдебит (4 kPa 
позволяват 880 l/h, докато 10 kPa позволяват 
1390 l/h). Чрез регулиране на ASV-I DN 25 на 
стойност	90%	от	стойността	kv	(3,6	m3/h),	
потокът ще се ограничи до желаните 880 l/h.
Тази стойност се получава чрез следното 
изчисление:

Δpi = Δpo − Δpr	=	10	−	4	=	6	kPa.
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Технически данни Автоматични балансиращи вентили ASV

Измерване на дебита 
и диференциалното 
налягане

ASV-BD (тип игла) и ASV-I (прав тип) са 
снабдени с два измервателни щуцера така,  
че диференциалното налягане през вентила 
може да се измерва с измервателна апаратура 
на Danfoss или друго измервателно устройство. 
Посредством графиката на пада на налягането 
за ASV-BD (Приложение A, фиг. C) или ASV-I 
(Приложение A, фиг. D), действителното 
диференциално налягане през даден вентил 
може да се преобразува в текущ дебит.

За измервателни щуцери от прав тип: 
когато са свързани бързите присъединявания 
на измервателна апаратура, измервателните 
щуцери могат да се отворят чрез завъртане  
на половин оборот обратно на часовниковата 
стрелка, с отворен гаечен ключ 8 mm. След 
измерването щуцерите трябва да се затворят 
отново, като се завъртят по часовниковата 
стрелка, а бързите присъединявания да се 
откачат.

Забележка: По време на измерването  
на оразмерен поток всички радиаторни 
вентили трябва да бъдат напълно  
отворени (номинален п оток).

Измерване на диференциалното налягане 
(Δp) върху щранга.
Поставете конектор за измерване (код на 
Danfoss: 003L8143) на крана за източване (DN 
15-50) на балансиращия вентил ASV-Р/PV или 
присъединяване с резба по-близо до крайното 
устройство (TU). Измерването трябва да се 
отчита между измервателния щуцер при порт 
В на вентил ASV-BD/ASV-I/ASV-M/MSV-F2 и 
конектора за измерване на ASV-P/PV.

Монтаж ASV-P, ASV-PV трябва да се монтират на 
връщащата тръба с поток по посока на стрелката 
на тялото на вентила. Придружаващите вентили 
(ASV-M/I/BD, MSV--F2 трябва да се монтират на 
подаващата тръба, с поток по посока на стрелката 
на тялото на вентила. Импулсната тръба трябва 
да се монтира между придружаващия вентил 
и ASV-P/PV.

Изпитване на налягането Макс.	изпитателно	налягане	.........................	25	bar

Когато предприемате изпитване на налягането 
на системата, трябва да се уверите, че двете 
страни на мембраната са с едно и също статично 
налягане, за да предотвратите повреда на 
регулатора на налягането. Това означава, че 
импулсната тръба трябва да бъде свързана  
и вентилите тип игла трябва да са отворени.

По време на стартиране на системата – при 
отваряне на спирането на ASV-PV и 
придружаващия вентил, се уверете, че 
статичното налягане от двете страни на 
мембраната е едно и също, или е по-високо  
за горната страна на мембраната. Ако 
запълването се прави чрез отваряне на 
ASV-PV и придружаващия вентил, се уверете, 
че има налягане от горната страна на 
мембраната, като отворите придружаващия 
вентил, преди да се отвори ASV-PV.

Стартиране

Ако ASV-P/PV DN 15-50 е монтиран в комбинация 
с ASV-M, и двата вентила трябва да са отворени 
или затворени (и двата вентила трябва да са в 
едно и също положение!). Ако ASV-P/PV DN 15-50 
е монтиран в комбинация с ASV-I / ASV-BD, и 
двата вентила трябва да са отворени. По време 
на тази операция (отваряне или затваряне на 
вентилите), трябва да се уверите, че налягането 
от горната страна на мембраната не е по-ниско, 
за да предотвратите повреда на мембраната.

Импулсната тръба трябва да се промие преди 
монтаж. В допълнение, ASV-PV и ASV-I/BD трябва 
да се монтират съобразно конкретните условия 
на монтаж.
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ASV-PV

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

mm ISO	7/1 ISO 228/1

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

G ¾ A

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

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

32 95 172 179
204

29 55 122 50 Rp 1¼ G 1½ A
245 1)

40 100 206 184
209

31 55 122 55 Rp 1½ G 1¾ A
250 1)

1) Диапазон на настройка 35-75 kPa

ASV-P

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

mm ISO	7/1 ISO 228/1

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

G ¾ A

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

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

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

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

Фиг. 17

Размери
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ASV-PV

DN
L1 H1 H2 D1 D2 D3

mm

65 290 385 93 68 205 145

80 310 390 100 68 218 160

100 347 446 112 68 248 180

ASV-PV

DN
Диапазон на 

настройка Δp L1 L2 L3 H1 H2 D1 D2 b c

kPa mm ISO 228/1

50

5-25

130 244 234

232

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

35-75
273

60-10

Фиг. 18

Размери
(продължение)
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Технически данни Автоматични балансиращи вентили ASV

ASV-I

DN
L1 L2 L3 H1 H2 D1 S a b

mm ISO	7/1 ISO 228/1

15 65 120 139 48 15 28 27 Rp ½ G ¾ A

20 75 136 159 60 18 35 32 Rp ¾ G 1 A

25 85 155 169 75 23 45 41 Rp 1 G 1¼ A

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

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

50 130 246 214 106 38 55 67 - G 2¼ A

ASV-M

DN
L1 L2 L3 H1 H2 D1 S a b

mm ISO	7/1 ISO 228/1

15 65 120 139 48 15 28 27 Rp ½ G ¾ A

20 75 136 159 60 18 35 32 Rp ¾ G 1 A

25 85 155 169 75 23 45 41 Rp 1 G 1¼ A

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

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

50 130 246 214 106 38 55 67 - G 2¼ A

Фиг. 19

ASV-BD

DN
L H S a

mm ISO 228/1

15 65 92 27 G ½

20 75 95 32 G ¾

25 85 98 41 G 1

32 95 121 50 G 1¼

40 100 125 55 G 1½

50 130 129 67 G 2

L

G1/4

S

a
a

H

Размери
(продължение)
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Фиг. A - Диаграма за оразмеряване ASV-P/PV DN 15-40

Приложение A-Диаграма за 
оразмеряване
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Технически данни Автоматични балансиращи вентили ASV

Фиг. B - Диаграма за оразмеряване ASV-PV DN 50-100

Приложение A-Диаграма
за оразмеряване
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Технически данни Автоматични балансиращи вентили ASV

Фиг.C - Диаграма за оразмеряване ASV-BD DN 15-50

Приложение A-Диаграма за 
оразмеряване
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Стойност на K vs

Технически данни Автоматични балансиращи вентили ASV

Фиг. E - Пад на налягането през вентилите ASV-M, DN 15-50

Фиг. D - Диаграма за оразмеряване ASV-I, DN 15-50

Приложение A
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Технически данни

Изолация, Фитинги

Информация за поръчка

Фитинги
Тип Коментари към тръбата към вентила Кодов №

Нипели с резба (1 бр.)

R 1/2 DN 15 003Z0232

R 3/4 DN 20 003Z0233

R 1 DN 25 003Z0234

R 1 1/4 DN 32 003Z0235

R 11/2 DN 40 003Z0273

R 2
DN 50 (2 1/4”) 003Z0274 2)

DN 50 (2 1/2”) 003Z0278 1)

Нипели за заварка (1 бр.)

DN 15  DN 15 003Z0226

DN 20 DN 20 003Z0227

DN 25 DN 25 003Z0228

DN 32 DN 32 003Z0229

DN 40 DN 40 003Z0271

DN 50
DN 50 (2 1/4”) 003Z0272 2)

DN 50 (2 1/2”) 003Z0276 1)

Забележка: ASV-PV DN 50 (2 
1/2”) и ASV-I/M DN 50 (2 1/4”) имат 
присъединяване с различен размер.
1)   Използва се с вентили ASV-PV DN 50
2)   Използва се с вентили ASV-M DN 50

Описание

Изолационен капак (EPP) за ASV
Връзка Кодов №

DN 15 003L8170

DN 20 003L8171

DN 25 003L8172

DN 32 003L8173

DN 40 003L8139

Изолационен капак (EPP) за ASV-BD
Връзка Кодов №

DN 15 003Z4781

DN 20 003Z4782

DN 25 003Z4783

DN 32 003Z4784

DN 40 003Z4785

DN 50 003Z4786

Изолация
Опаковката от стиропор (EPS), в която се 
доставя вентилът, може да се използва като 
изолация в системи, в които температурата  
не надвишава 80°C при непрекъсната работа.

Вентилът ASV-BD се доставя заедно с 
изолационен капак (EPP). Изолационният 
капак на ASVBD разполага с механизъм с 
щракване за бързо и лесно поставяне на 
вентила. Изолационният капак (EPP) се 
предлага за използване при повисоки 
температури, (до 120°C). 

И двата материала (EPS и EPP) са  
одобрени в съответствие със стандарта  
за противопожарен клас B2, DIN 4102.

Фитинги
Като принадлежности за вентили с външна 
резба Danfoss предлага нипели на заварка  
или с външна резба. 

Материали
Гайка........................................................................ месинг
Нипели на заварка...........................................стомана 
Нипели с резба.................................................... месинг
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D

Технически данни Автоматични балансиращи вентили ASV

Текст за тръжна 
информация за ASV-PV

DN
A B C D

mm

15 61 110 111 37

20 76 120 136 45

25 100 135 155 55

32 118 148 160 70

40 118 148 180 70

DN
A B C

mm

15 79 85 122

20 84 85 122

25 99 85 122

32 132 85 185

40 138 130 185

50 138 126 185

ASV-I/M/P/PV

ASV-BD

Размери - изолация

 1.  Вентилът за регулатора на диференциалното налягане трябва да се предлага в диапазона 
DN 10- 100.

 2.  Управлението на диференциалното налягане трябва да се базира на вграден мембранен 
елемент. 

 3.  Диапазонът на регулирируемото диференциално налягане трябва да бъде 5-25kPa или  
20-40	kPa	за	размер	DN	15-40	и	20-40	kPa,	35-75	kPa	или	60-100	kPa	-	за	размер	DN	50-100.

 4.  Настройката на диференциалното налягане трябва да се извършва с шестостенен ключ (DN 
15-40) или гнездото трябва да бъде скрито.

 5.  Настройката на дифенециалното налягане трябва да бъда линейна (1 оборот 1 kPa или 1 оборот 2 
kPa в зависимост от размера).

	 6.		 При	размери	DN	15-40	диапазонът	на	диференциалното	налягане	трябва	да	може	да	се	
променя без източване на системата чрез замяна на пружината.

	 7.		 Трябва	да	е	възможно	сервизната	функция	на	спиране	да	се	осъществява	с	ръкохватка.	
 8.  Необходима е функция за източване в диапазона DN 15-50.
 9.  Температурният диапазон трябва да бъде -20 …+120°C при DN 15-40 и -10 …+120°C  

при DN 50-100.
	10.		 Номиналното	налягане	трябва	да	бъде	16	bar	с	изпитателно	налягане	25	bar.
 11.  Комплектът на вентила за регулатора на диференциалното налягане в диапазона DN 15-40 

трябва да съдържа импулсна тръба (мин. 1,5 m) и EPS изолация на вентила поне до 80°C. 

Номинален диаметър: _ ________
Свързване: ________ 
Диапазон на регулиране от - до ________ kPa
Произведено от: Danfoss Тип: ASV-PV
Поръчка №: 003L_ ____




