
Време е да извлечете максимума  
от вашата отоплителна система!

Добавянето на термостатичен радиаторен вентил (ТРВ)  
е малка промяна, която оказва голямо влияние.

Подмяната на вашия котел с нов, енергоефективен 
модел или термо помпата е първата стъпка при 
изграждането на рентабилна отоплена система. 
Но ако искате да извлечете максимума от вашия 
топлинен източник, не забравяйте да модернизирате 
радиаторните вентили

ЕФЕКТИВНА   
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стайна температураНов котел или

термо помпа
Danfoss 
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 Защо ми трябват
нови радиаторни 

вентили?
Доволен съм от

старите.

Със старите вентили
не мога да 

оптимизирам
дебита.

Но с нови радиаторни вентили, мога 
да постигна точно регулиране на 
дебита на всеки радиатор. Така 

Вашата отоплителна система ще 
губи по-малко енергия и ще работи 

по-ефективно.

Да!
Със стари радиаторни вентили,

водата, която минава през 
радиаторите е четири пъти 

повече от необходимото. Това 
консумира енергия и е причина 

за съскащия звук, който
понякога чувате.

Толкова големи ли са 
спестяванията?

При монтаж на нов вентил,
топлинните загуби при 

преминаване на водния поток, са 
значително по-малко. Така 

източникът на топлина е 
по-ефективен и има по-дълъг 
живот. Плюс това, можете да 

намалите вашата консумация на 
енергия с до 11%-22%.*

Лесна ли е 
настройката?

Абсолютно. 

Термостатичният 
радиаторен

вентил ще ви позволи да
настроите желаната 

температура
във всяка стая. 

Термостатичният вентил 
все пак ще е от полза, тъй 
като термопомпата ще се 

базира на правилно 
настроена

инсталация и на
балансирана система.

Ами ако искам да
премина на термо
помпа в бъдеще?

Радиаторни вентили без регулируем дебит 

В една небалансирана система с 
неравномерно разпределение на водата 
към всеки радиатор.

**[eu.bac: Системно балансиране за технически сградни системи: чудесна възможност за пестене на енергия и допълнителен стаен комфорт]

Затварянето на някои радиатори 
увеличава налягането в другите.

Термостатичния вентил ограничава загубата на 
енергия и създава условия за равномерен воден 
поток.

Термостатичните вентили имат интегриран 
регулатор на налягането, който оптимизира 
водния поток, дори ако затворите някои от
радиатори в системата

Радиаторни вентили, които имат 
регулируемо ограничение на потока.

Как работи отоплетелната ви система…

Нужни са само 30 минути за 
инсталиране на термостатични 
радиаторни вентили!

Защо да инсталирате термостатен 
радиаторен вентил?

Спазвайте законите

Инсталаторът ще:

Източи
инсталацията

Премахне
стария 

радиаторен
вентил

Инсталира нов
термостатичен

радиаторен 
вентил 

Задайте
предварителна 

настройка

Монтирайте
радиаторния

термостат

30 мин.
монтаж

Пестите 
енергия,

намаляте 
сметките за 
отопление

Поддържате
комфортна 

стайна
температура

Оптимизирате
работата на котела 

или
производителността 

на термо помпата

Подобреявате  
максимално

ефективността
 на отоплителната 

система

Вашата 
отоплителна 

система е 
устойчива в 

бъдеще 

Време за 
изплащане

по-малко от 2
години

€

Законодателството на ЕС гласи, че инсталаторите трябва да 
монтират радиатори с регулируеми термостатични вентили 
при подмяна на източник на топлина.

Свържете се с вашия инсталатор, за да научите повече за възможностите 
за монтиране на термостатични радиаторни вентили във вашата 
отоплителна система.

Научете повече за EPDB

Какво означават степените на 
термостата?

 * = 7°C
 1 = 13°C
 2 = 17°C

 3 = 20°C
 4 = 23°C
 5 = 26°C

Гледайте нашето 
видео ръководство за 
настройка на
температурата на вашия 
радиатор. 

Гледайте това видео за 
да научите как можете да 
повишите ефективността на 
вашия котел с помощта на 
ТРВ

Какво е 
ТРВ?


