
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Căutaţi soluţii inteligente
Şi reduceţi costurile
Danfoss iMCV – Vane de reglare motorizate inteligente pentru aplicaţii HVAC

8-15%
economii de energie

Funcţia îmbunătăţită 
anti-oscilaţii sporeşte 
confortul termic şi 
economiseşte energie prin 
optimizarea setărilor de 
temperatură pentru clădire.

www.incalzire.danfoss.com
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3-5% 
economii la energia de pompare

Dispozitivele noastre de câmp iMCV 
sunt proiectate şi testate pentru a fi 
perfect etanşe, fapt ce contribuie la 
eficienţa energetică a sistemelor HVAC. 

Funcţie anti-oscilaţie
Inteligenţa integrată este o funcţie a 
vanelor Danfoss iMCV care detectează 
şi identifică oscilaţiile într-un sistem 
şi reglează răspunsul servomotorului 
pentru a minimaliza fenomenul de 
„hunting”.

Importanţa eliminării 
fenomenului de „hunting”
Instabilitatea, oscilaţiile sau ciclicitatea 
în sistemele de reglare sunt denumite 
adeseori „hunting”. Acest fenomen poate fi 
cauzat de un factor de amplificare prea mare 
în bucla de control, de supradimensionarea 
vanei de reglare motorizate sau de 
condiţiile ambiante variabile, şi determină 
uzura excesivă a servomotorului şi a vanei 
de reglare, precum şi fluctuaţii ale reglării 
temperaturii şi ale debitului.

Pe piaţa în continuă evoluţie a sistemelor de încălzire, ventilaţie şi climatizare (HVAC), 
este important să îmbunătăţim performanţele de reglare a debitului şi temperaturii în 
fiecare sistem şi să adăugăm caracteristici esenţiale care conferă o valoare deosebită 
pentru fiecare client. Danfoss a investit resurse de dezvoltare substanţiale, care, 
adăugate la deceniile de experienţă, au condus la apariţia noii generaţii de vane de 
reglare motorizate inteligente şi patentate: iMCV.

Litera “i” se referă la economisirea inteligentă a energiei
Vanele Danfoss iMCV se comportă ca dispozitive cu inteligență integrată, având 
integrată o funcție predictivă anti-oscilantă (”anti-hunting”) pentru sporirea confortului 
termic şi realizarea de economie de energie, care creşte performanţele sistemului 
şi optimizează valoarea de referinţă medie a temperaturii în clădire. Aceasta 
simplifică şi stabilizează sistemul HVAC şi permite obţinerea unei reduceri a 
consumului de energie de 10-15% (în intervalul de ±1K) la răcire şi de 8-10% 
la sistemele de încălzire. Cu iMCV, puteţi optimiza sistemele convenţionale 
pentru performanţe mai bune şi reducerea costurilor de funcţionare. 

Gama iMCV include vane de control proiectate să asigure o reglare simplă 
a presiunii deoarece un singur servomotor susţine întreaga gamă, de la DN 
15 la DN 80. Gama noastră de dispozitive din sfera iMCV sunt proiectate şi 
testate pentru a fi perfect etanşe, fapt ce contribuie la eficienţa energetică 
a sistemelor HVAC. Acest lucru permite atingerea unei reduceri de 3-5% a 
consumului de energie al pompelor.

Design compact cu emisii reduse de zgomote
Având în vedere scopul nostru de a stabili noi standarde, am optimizat dispozitivele 
de acționare mecanică şi funcţionarea vanelor prin îmbunătăţirea tehnologiei integrate 
în servomotor şi a designului vanei. 

Reducerea costurilor datorită instalării rapide
Uşor de utilizat, uşor de comandat şi uşor de înţeles: acestea sunt proprietăţile 
caracteristice ale gamei de produse iMCV. Acest lucru pune la dispoziţia tehnicienilor 
care instalează şi configurează sistemul HVAC un potenţial semnificativ de economisire 
a timpului.

Noua generaţie de servomotoare şi vane este proiectată pentru a permite conectarea 
rapidă şi uşoară, fără a necesita unelte speciale. Astfel obţineţi o reducere a timpului 
şi costurilor de instalare. După instalare, se activează funcţia de adaptare automată a 
cursei vanei până în poziţiile de capăt. În timpul funcţionării, poziţia şi mişcarea vanei 
sunt afişate cu precizie pe indicatorul de poziţie sau prin intermediul LED-ului indicator 
de pe servomotor.

Reduceţi costurile sistemelor



Aflați mai multe despre vanele Danfoss iMCV
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Ce face ca vanele Danfoss iMCVTM să fie unice?

Danfoss a dezvoltat o generaţie nouă de vane de reglare motorizate inteligente 
(iMCVTM) cu o funcţie anti-oscilaţii integrată, care a fost patentată. 

Servomotorul este prevăzut cu algoritmi avansaţi, care detectează, urmăresc şi 
previn în permanenţă oscilaţia nedorită din bucla de control.  Astfel, sunt reduse 
timpul şi costurile necesare pentru reglarea  buclei de control şi vizitele  la 
clienţi pentru inspectarea instalaţiei. 

Temperatura camerei 
Semnal de comandă 
Poziţia vanei de reglare

O funcţie anti-oscilaţii inteligentă şi integrată 

MCV obişnuit 
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Ce face ca vanele Danfoss iMCVTM să fie unice?

Tip vană

VRG & VRB VL VF

DN
[mm] 15 20 25 32 40 50 15 20 25 32 40 50 65 80 15 20 25 32 40 50 65 80

 100% 
Etanş

Noile vane iMCVTM sunt perfect etanşe, 
datorită structurii cu etanşare soft. 
Aceasta contribuie la obţinerea unei 
reduceri a consumului de energie al 
pompelor de 3-5%.

Noi numim acest 
lucru simplitate 
Un singur servomotor electric este compatibil 
cu întreaga gamă de vane de reglare iMCVTM, de 
la DN15 la DN80. Astfel, costurile de gestionare 
a stocurilor scad şi procesul de înlocuire şi de 
selecţie devine mai simplu. 

Etanşare soft 

Instalare în 
3 secunde 
Servomotoarele şi vanele de nouă 
generaţie pot fi conectate instantaneu 
– fără a fi necesară utilizarea vreunei 
unelte. Punerea în funcţiune şi 
instalarea simple vă ajută să reduceţi 
costurile!

1

2

3

5

4
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VRB 2 VRB 3 VRG 2 VRG 3 VL 2 VL 3 VF 2 VF 3

Vane iMCV

Date pentru comandă / 
Specificaţii tehnice  Paginile 18-19 Pagina 20 Pagina 21 Pagina 22

Tip de vană Vană de reglare cu ventil Vană de reglare cu ventil Vană de reglare cu ventil Vană de reglare cu ventil

Material Bronz roşu Fontă cenuşie Fontă cenuşie Fontă cenuşie (DN 15-100)
Fontă ductilă (DN 125-150)

Tip de racord Filet interior sau exterior Filet exterior Flanşă Flanşă

Presiune nominală PN PN 16 PN 16 PN 6 PN 16

Presiune de închidere 
maximă bari 4 4 1 / 2.5 / 41) 1.5 / 2.5 / 3 / 41)

Porturi (căi) 2 3 2 3 2 3 2 3

Temperatura fluidului de lucru și 
a mediului (-10)2) 2...130 (-10)2) 2...130 (-10)2) 2...120 (-10)2) 2...130 (200)1)

DN 15 … 50 15 … 50 15 … 100 15 … 150

kVS m3/h 0.63 … 40 0.63 … 40 0.63 … 145 0.63 … 320

Caracteristică de reglare Logaritmică Log: port A-AB; 
Lin: port B-AB Logaritmică Log: port A-AB; 

Lin: port B-AB Logaritmică Log: port A-AB; 
Lin: port B-AB Logaritmică Log: port A-AB; 

Lin: port B-AB

Interval de reglare 30:1 / 50:1 / 100:11) 30:1 / 50:1 / 100:11) 30:1 / 50:1 / 100:11) 30:1 / 50:1 / 100:11)

Etanşeitate Perfect etanş

A - AB ≤ 
perfect etanş 
B - AB ≤ 1% 
din kVS

Perfect etanş

A - AB ≤ 
perfect etanş
B - AB ≤ 1% 
din kVS

Perfect etanş

A - AB ≤ 
perfect etanş
B - AB ≤ 1% 
din kVS

Perfect etanş

A - AB ≤ 
perfect etanş
B - AB ≤ 1% 
din kVS

Cursă mm 10 / 151) 10 /151) 10 / 15 / 20 / 301) 10 / 15 / 20 / 30 / 401)

Tip de etanşare Etanşare soft Etanşare soft Etanşare soft / Etanşare 
metalică1)

Etanşare soft / Etanşare 
metalică1)

1) Valorile depind de dimensiune sau de tipul diferit de kVS. Vă rugăm să consultaţi secţiunea privind vanele de control pentru informaţii suplimentare.
2) Cu element de încălzire.

Vane pentru 
ventilo-convectoare

VZL 2 VZL 3 VZL 4 VZ 2 VZ 3 VZ 4

Date pentru comandă / 
Specificaţii tehnice Pagină 23 Pagină 24

Tip de vană Vană de reglare cu ventil Vană de reglare cu ventil

Material Alamă Alamă rezistentă la dezincare

Tip de racord Filet exterior Filet exterior

Presiune nominală PN PN 16 PN 16

Presiune de închidere 
maximă bar 1 / 2 / 2.51) 2.5 / 3,51)

Porturi (căi) 2 3 4 2 3 4

Temperatura fluidului de lucru 
și a mediului 2 … 120 2 … 120

DN 15 … 20 15 … 20

kVS m3/h 0.25 … 3.5 0.25 … 4.0

Caracteristică de reglare Lineară Logaritmică

Interval de reglare ≥ 30:1 ≥ 50:1

Etanşeitate A - AB ≤ 0.05% of kVS

B - AB ≤ 1% of kVS

A - AB ≤ 0.05% of kVS

B - AB ≤ 1% of kVS

Cursă mm 2.8 5.5

Tip de etanşare Etanşare metalică Etanşare metalică

1) Valorile depind de dimensiune sau de tipul diferit de kVS. Vă rugăm să consultaţi secţiunea privind vanele de control pentru informaţii suplimentare.
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AMZ 112 AMZ 113 HRB 3 HRB 4 HRE 3 HRE 4 HFE 3

Date pentru comandă / 
Specificaţii tehnice Pagina 25 Pagina 26 Pagina 27 Pagina 28

Tip de vană Vane cu sferă – vană de control 
zonal on/off inclusiv servomotor Vană rotativă Vană rotativă Vană rotativă

Material Alamă nichelată Alamă rezistentă la dezincare Fontă cenuşie Fontă cenuşie

Tip de racord Filet interior Filet interior (ISO 7/1) Filet interior (ISO 7/1) Flanşă

Presiune nominală PN PN 16 PN 10 PN 6 PN 6

Presiune de închidere 
maximă bar 6 Deviaţie: 2 bar

Amestec: 1 bar 1 bar 0,5 bar

Porturi (căi) 2 3 3 4 3 4 3

Temperatura fluidului de lucru 
și a mediului 2 … 130 2 … 110 2 … 110 2 … 110

DN 15 - 50 15 - 32 15 … 50 20 … 50 20 … 150

kVS m3/h 17...290 3.8 ... 11.6 0.4 … 40 6.3 … 40 12 … 400

Cuplu max. Nm 8 5 5 / 10 / 151) 5 / 10 / 151)

Tip de etanşare Clasă de etanşeitate A 0.05% kVS 1% kVS 0.05% kVS 1% kVS 0,05% kVS

1) Valorile depind de dimensiune sau de tipul diferit de kVS. Vă rugăm să consultaţi secţiunea privind vanele de control pentru informaţii 
suplimentare.
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Servomotoare

AME 
435

AMV 
435

AME
 438 SU

AMV 
438 SU

AME 
35

AMV 
35

AME 
55

AME 
56

AMV
 55

AMV 
56

AME 
85

AME 
86

AMV 
85

AMV 
86

Date pentru comandă / Specificaţii 
tehnice Paginile 30-31 Paginile 32-33 Paginile 34-35 Paginile 36-37 Paginile 38-39

Tip servomotor Electric Electric Electric Electric Electric

Tip de comandă Modulant Triac Modulant Triac Modulant Triac Modulant Triac Modulant Triac

Forţă de acţionare N 400 450 450 600 600 2000 1500 2000 1500 5000 5000 5000 5000

Viteză s/mm 7.5 or 15 15 15 3 3 8 4 8 4 8 3 8 3

Cursă max. mm 20 15 15 15 15 40 40

Tensiune de alimentare V 24 24 or 230 24 24 or 230 24 24 or 230 24 24 or 230 24 24 or 230

Funcţie de siguranţă - Arc 
superior

Arc 
superior - - -

Nivel de protecţie electrică al carcasei IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Funcţii speciale
Funcţie de adaptare automată a 
cursei vanei        
Funcţie anti-oscilaţii 
LED indicator       
Utilizare manuală             
Instalare fără unelte  
Comutator pentru selectarea 
caracteristicii       

iMCV

AME 
130

AME 
130H

AMV 
130

AMV 
130H

AME 
140

AME 
140H

AMV 
140

AMV 
140H

AME  
13 SU

AMV  
13 SU TWA - ZL

Date pentru comandă / Specificaţii 
tehnice Paginile 40-41 Paginile 40-41 Paginile 42-43 Pagina 44

Tip servomotor Electric Electric Electric Termoacționare

Tip de comandă Modulant Triac Modulant Triac Modulant Triac 2-puncte (on/off)

Forţă de acţionare N 200 200 300 90

Viteză s/mm 24 12 14 Durată de atingere a cursei 
maxime aprox. 3 min

Cursă max. mm 5.5 5.5 5 2.8

Tensiune de alimentare V 24 24 sau 230 24 24 sau 230 24 24 sau 230 24 sau 230

Funcţie de siguranţă - - Arc superior -

Nivel de protecţie electrică al carcasei IP 42 IP 42 IP 54 IP 41

Funcţii speciale -
Funcţie de adaptare automată a 
cursei vanei      -

Funcţie anti-oscilaţii -

LED indicator  -

Utilizare manuală       -

Instalare fără unelte         -
Comutator pentru selectarea 
caracteristicii         -
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Funcţii speciale ale 
servomotoarelor Danfoss iMCV

9

Funcţia de adaptare automată a cursei vanei
Servomotorul se adaptează automat la poziţiile de capăt ale vanei de reglare. Pro-
cedura de adaptare automată a cursei vanei începe prin extragerea elementului 
de acţionare. Atunci când nivelul maxim de forţă este detectat la poziţia de capăt 
a vanei, servomotorul retrage elementul de acţionare până când forţa maximă 
este detectată din nou (la cealaltă poziţie de capăt a vanei de reglare).

Indicator cu LED
Indicatorul cu LED ajută utilizatorii să 
recunoască modul de funcţionare sau 
funcţia îndeplinită de servomotor în 
orice moment. Sunt utilizate culori 
diferite sau semnale intermitente 
pentru a indica moduri diferite.
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Funcţia anti-oscilaţie
Această funcţie detectează oscilaţiile 
în sistemele supradimensionate 
sau reglate incorect şi reglează 
răspunsul servomotorului în 
vederea minimalizării fenomenului 
de „hunting”. Astfel sunt reduse 
variaţiile de temperatură şi este 
sporit confortul pentru utilizatorii 
sistemului HVAC.
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Punctul A
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Tip de servomotor

AMV(E) 435 AMV(E) 438 SU AMV(E) 35 AMV(E) 55 AMV(E) 56 AMV(E) 85 AMV(E) 86

+
adaptor

Tip de vană DN kVS
[m3/h]

cursă
[mm]

∆p acţionare
[bar]

∆p acţionare
[bar]

∆p acţionare
[bar]

∆p acţionare
[bar]

∆p acţionare
[bar]

∆p acţionare
[bar]

∆p acţionare
[bar]

VRG & VRB 2/3 15  0.63; 1; 1.6; 2.5; 4

10 4 4 4

20 6.3

25 10

32 16

40 25

50 40

 VL 2/3 15  0.63; 1; 1.6; 2.5; 4

15

4 4 4

20 6.3

25 10

32 16

40 25

50 40

65 63
2.5

80 80

100 145 30 1.5 1

 VF 2/3 15  0.63; 1; 1.6; 2.5; 4

10

4 4 4

20 6.3

25 10

32 16

1540 25

50 40

65 63
20 2.5

80 80

100 145 30 1.5 1

125 220
40

1 0.5 3 3

150 320 0.5 0.2 1.5 1.5

Tip de servomotor

TWA - ZL AMV(E) 130(H) AMV(E) 140(H) AMV(E) 13 SU

Tip de vană DN kVS
[m3/h]

cursă
[mm]

∆p acţionare
[bar]

∆p acţionare
[bar]

∆p acţionare
[bar]

∆p acţionare
[bar]

VZL 2/3/4
15

0.25; 0.4; 0.63

2.8

2.5 2.5 2.5 2.5

1.0; 1.6 2 2 2 2

20 2.5; 3.5 1 1 1 1

VZ 2/3/4 15 0.25; 0.4; 0.63; 1.0; 
1.6; 2.5 5.5

3.5 3.5 3.5

20 2.5; 4.0 2.5 2.5 2.5

Combinaţie posibilă

Combinaţie incorectă
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Dimensionarea vanelor

Exemplu – Date de proiectare:
Debit: 6 m3/h
Cădere de presiune în sistem: 55 kPa

Localizaţi linia orizontală ce reprezintă un debit de 6 
m3/h (linia A-A). Autoritatea vanei este indicată prin 
ecuaţia:

Autoritatea vanei,  
Δp1

Δp1 + Δp2
a = 

Unde: 
Δp1 = căderea de presiune în vana complet deschisă 
Δp2 = căderea de presiune în restul circuitului, cu 
vana complet deschisă

Vana ideală trebuie să ofere o cădere de presiune 
egală cu cea a sistemului (adică o autoritate de 0,5):

dacă: Δp1 = Δp2 
Δp1

2 . Δp1
a = 

În acest exemplu, o autoritate de 0,5 poate fi obţinută cu o vană cu o diferenţă de presiune de 55 
kPa la debitul specificat (punctul B). Intersecţia dintre linia A–A şi o linie verticală trasă din punctul 
B este situată între două linii diagonale; acest lucru înseamnă că nu este disponibilă nicio vană cu 
dimensiunea ideală. 

Intersecţia dintre linia A–A şi liniile diagonale indică diferenţa de presiune produsă de vane reale 
(şi nu ideale). În acest caz, o vană cu kVS 6,3 ar oferi o diferenţă de presiune de 90,7 kPa (punctul C):

Prin urmare, este obţinută autoritatea vanei  =  
90.7

90.7 + 55
= 0.62

Vana următoare ca mărime, cu kVS 10, ar oferi o diferenţă de presiune de 36 kPa (punctul D):

Prin urmare, este obţinută autoritatea vanei  =
36

36 + 55
= 0.395

În cazul unei aplicaţii cu trei porturi, practica obişnuită este selectarea vanei mai mici, deoarece 
aceasta oferă o autoritate mai mare de 0,5 şi, astfel, o reglare îmbunătăţită. Totuşi, aceasta va cauza 
creşterea presiunii totale şi proiectantul sistemului trebuie să asigure compatibilitatea cu înălţimile 
de pompare disponibile, etc. Autoritatea ideală este de 0,5, cu un interval preferat de 0,4 – 0,7.

Diferenţă de presiune ∆p [kPa] (100 kPa = 1 bar = ~10 m H2O)

D
eb

it 
Q

 [m
3 /h

]



12

A
pl

ic
aţ

ii:
 în

că
lz

ire
, r

ăc
ire

 ş
i v

en
til

aţ
ie

-
P1

+
P1

ECL 310

iMCViMCV

T

T

T T

T
M

Circuit 1

Circuit 3

Rezervor tampon

Circuit 2

iMCV

iMCV

iMCV

Sistem de răcire pasivă: un sistem fără pompă pe circuitul primar. Oscilaţii ale vanelor de 
reglare ar putea să apară din cauza supradimensionării, a rezistenţei de curgere ridicate 
pe circuitul primar sau a interacţiunii cu sistemele pe circuitul secundar. Vanele iMCV vor 
detecta şi minimaliza oscilaţiile, sporind astfel eficienţa totală şi fiabilitatea sistemului.

Unităţi de circulare a aerului cu aer proaspăt. Oscilaţiile sistemului de reglare pot să aibă 
loc din cauza reglării PID incorecte, condiţiilor de mediu variabile etc. 
Vana iMCV va detecta şi minimaliza oscilaţii. Acest lucru contribuie la un control mai 
precis al temperaturii, la îmbunătăţirea confortului termic şi la reducerea consumului 
de energie.

Aplicaţie
Încălzire, răcire şi ventilaţie

1

1

2

2
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M

P

M

VLT
(FC102)

BMS

- +

iMCV iMCV

T

T

H

VF3 
+

AMV(E) 
55/56

VF3 
+

AMV(E) 
55/56

Pompă de 
apă răcită

Pompă de 
apă răcită

Pompă de apă a 
condensatorului

Rezervor 
tampon

Turn de 
răcire

Chiller răcit 
cu apă

VF3 
+

AMV(E) 
55/56

Aplicaţii pentru unităţi de circulare a aerului cu viteze variabile ale ventilatoarelor. Convertizoarele 
HVAC VLT (FC102) pot fi utilizate ca regulator prin intermediul ieşirilor analogice pentru vanele de 
reglare pentru apă rece sau apă caldă (iMCV). Un regulator extern nu este necesar.

Aplicații tipice de dispunere a sistemelor hidraulice care trebuie să facă față la utilizarea apei de 
alimentare cu temperatură ridicată (pentru a preveni condensul), interval mare de temperaturi 
şi volum redus de apă răcită. Această dispunere permite chillerului să funcţioneze în condiţii 
optime, îndeplinind cerinţele impuse de proces. Rezervorul oferă zona tampon necesară pentru 
a limita rata de schimb de căldură. Acest sistem este implementat utilizând vanele de reglare VF3.

Aplicaţie
Încălzire, răcire şi ventilaţie

3

3

4

4
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5

5

6

6

TWA-ZL

VZL 2

AB-QM + AME 110 NL

AB-QM + AME 110 NL

TWA-ZL

VZL 2

Răcire prin tavan

ASV-PV

VZL 2 + TWA-ZL VZL 2 + TWA-ZLVZL 2 + TWA-ZL

Aplicaţii de răcire/încălzire integrate în tavan cu patru conducte, cu regulator 
automat de debit în sistem modulant şi vană de control (AB-QM) şi vane de 
comutare (VZL), pentru cel mai ridicat nivel de confort termic.

Sistem cu debit variabil, cu echilibrare dinamică în coloană şi vane de reglare 
terminale pentru control al deschiderii/închiderii.

Aplicaţii
Încălzire, răcire şi ventilaţie
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7

7

8

AB-QM + AME 110 NL

AMI 140 + VZL 3

AB-QM + AME 110 NL

Ventilo-
convector

M

Încălzitor 
extern

Unitate 
termică

HRB + AMB

T

Pompă de căldură cu 
rezervor integrat de apă caldă

Aplicaţii cu ventilo-convectoare: 2 conducte, reversibile, cu regulator automat de 
debit şi vană de control (AB-QM) şi vană de reglare a priorităţii pentru răcire şi încălzire 
(VZL).

Aplicaţii cu pompă de căldură, cu rezervor de apă caldă integrat, încălzitor extern şi 
vană rotativă Danfoss (HRB) de amestec pentru controlul temperaturii (T) la furnizarea 
apei calde sau în încălzire centrală.

Aplicaţii 
Încălzire, răcire şi ventilaţie

8
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T

T

HRB + AMB

RA2990

ECL 310

T

T

T T

ECL 310

HRB + AMB

T

Reglare cu prioritate a apei calde şi încălzirii – funcţia de deviere a vanei rotative 
Danfoss HRB.

Aplicaţie solară cu vane rotative Danfoss HRB – Deviere: primul încălzit este 
cazanul de mici dimensiuni , apoi energia este redirecţionată către cazan de 
acumulare.

Aplicaţii
– Încălzire

9

9

10

10
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KP 77

AMZ 112

TP75 M/A AB-QM AB-QM

AMZ 112

T

KP 77

T

Control zonal al deschiderii/închiderii încălzitoarelor cu aer, cu limitare a debitului.

Aplicaţii 
– Încălzire

11

11
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Vanele de reglare cu ventil VRB 2 

Informaţii suplimentare
» Diagrama de dimensionare a vanelor 

este disponibilă la pagina 11
» Presiunile diferenţiale de acționare 

pentru combinaţii cu anumite 
servomotoare sunt disponibile la 
pagina 10

» Pentru informaţii detaliate despre 
accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
VD.LS.E

DN kVS

(m3/h) 
Cod

Filet interior Filet exterior

15

0.63 065Z0231 065Z0171

1 065Z0232 065Z0172

1.6 065Z0233 065Z0173

2.5 065Z0234 065Z0174

4 065Z0235 065Z0175

20  6.3 065Z0236 065Z0176

25 10 065Z0237 065Z0177

32 16 065Z0238 065Z0178

40 25 065Z0239 065Z0179

50 40 065Z0240 065Z0180

Comandă

Date tehnice

Diametru nominal DN 15 20 25 32 40 50

Valoare kVS m3/h 0.63 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 25 40

Cursă mm 10 15

Raport de control 30:1 50:1 100:1

Caracteristică de control Logaritmică

Factor de cavitaţie z ≥ 0.4

Scurgeri Perfect etanş

Presiune nominală PN 16

Presiune max. de închidere bar 4

Fluid de lucru Apă de circulaţie / apă glicolică până la 50%

pH-ul fluidului de lucru Min. 7, Max. 10

Temperatura fluidului de 
lucru și a mediului °C 2 (–101) ) … 130

Racord Filet interior sau exterior

Materiale

Corpul vanei Bronz roşu (Rg5)

Axul vanei Oţel inoxidabil

Scaunul conic al vanei Alamă rezistentă la dezincare

Etanşarea presetupei EPDM

1)  La temperaturi între –10 şi +2 °C, utilizaţi un element de încălzire pe ax

Racord

Tip DN Cod

Racorduri*

Rp ½ 15 065Z0291

Rp ¾ 20 065Z0292

Rp 1 25 065Z0293

Rp 1 ¼ 32 065Z0294

Rp 1 ½ 40 065Z0295

Rp 2 50 065Z0296

* un singur racord (CuZn39Pb3) cu filet interior pentru filetul exterior VRB

Vane de reglare cu ventil, cu 2 căi, cu 
filet interior sau exterior, DN 15-50

VRB 2 filet interior VRB 2 filet exterior

Descriere
Vanele VRB reprezintă o soluţie 
de calitate şi profitabilă pentru 
majoritatea aplicaţiilor de încălzire şi 
de răcire. 
Vanele sunt proiectate pentru 
a funcţiona în combinaţie cu 
servomotoarele AMV(E) 435 sau 
AMV(E) 438 SU.

Aplicaţii
Sisteme de încălzire şi aplicaţii HVAC 
(partea hidraulică).

Caracteristici
» Racord mecanic cu fixare rapidă la 

AMV(E) 435
» Etanşare soft
» Caracteristică logaritmică
» Interval de comandă până la 100:1
» Conectare cu filet interior sau exte-

rior
» Vană dedicată cu 2 porturi

Vane



Vanele de reglare cu ventil VRB 3 

Informaţii suplimentare
» Diagrama de dimensionare a vanelor 

este disponibilă la pagina 11
» Presiunile diferenţiale de acționare 

pentru combinaţii cu anumite 
servomotoare sunt disponibile la 
pagina 10

» Pentru informaţii detaliate despre 
accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
VD.LS.E

Comandă

Date tehnice
Diametru nominal DN 15 20 25 32 40 50

Valoare kVS m3/h 0.63 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 25 40

Cursă mm 10 15

Raport de control 30:1 50:1 100:1

Caracteristică de control Logaritmică: port A-AB; Liniară: port B-AB

Factor de cavitaţie z ≥ 0.4

Scurgeri A - AB perfect etanşă
B - AB ≤ 1,0% din kVS

Presiune nominală PN 16

Presiune max. de închidere bar Amestec: 4
Deviere: 1

Fluid de lucru Apă de circulaţie / apă glicolică până la 50%

pH-ul fluidului de lucru Min. 7, Max. 10

Temperatura fluidului de 
lucru și a mediului °C 2 (–101) ) … 130

Racord Filet interior sau exterior

Materials

Corpul vanei Bronz roşu (Rg5)

Axul vanei Oţel inoxidabil

Scaunul conic al vanei Alamă rezistentă la dezincare

Etanşarea presetupei EPDM

1)  La temperaturi între –10 şi +2 °C, utilizaţi un element de încălzire pe ax

DN kVS 
(m3/h)

Cod

Filet interior Filet exterior

15

0.63 065Z0211 065Z0151

1 065Z0212 065Z0152

1.6 065Z0213 065Z0153

2.5 065Z0214 065Z0154

4 065Z0215 065Z0155

20 6.3 065Z0216 065Z0156

25 10 065Z0217 065Z0157

32 16 065Z0218 065Z0158

40 25 065Z0219 065Z0159

50 40 065Z0220 065Z0160

Racord

Tip DN Cod

Racorduri*

Rp ½ 15 065Z0291

Rp ¾ 20 065Z0292

Rp 1 25 065Z0293

Rp 1 ¼ 32 065Z0294

Rp 1 ½ 40 065Z0295

Rp 2 50 065Z0296

* un singur racord (CuZn39Pb3) cu filet interior pentru filetul exterior VRB
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Vane de reglare cu ventil, cu 3 căi, cu 
filet interior sau exterior, DN 15-50

VRB 3 filet interior VRB 3 filet exterior

Descriere
Vanele VRB reprezintă o soluţie 
de calitate şi profitabilă pentru 
majoritatea aplicaţiilor de încălzire şi 
de răcire. 
Vanele sunt proiectate pentru 
a funcţiona în combinaţie cu 
servomotoarele AMV(E) 435 sau 
AMV(E) 438 SU.

Aplicaţii
Sisteme de încălzire şi aplicaţii HVAC 
(partea hidraulică).

Caracteristici
» Racord mecanic cu fixare rapidă la 

AMV(E) 435
» Etanşare soft
» Caracteristică logaritmică A-AB şi 

caracteristică liniară B-AB
» Interval de comandă până la 100:1
» Racord cu filet interior sau exterior
» Adecvat pentru aplicaţii cu derivații

Vane
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Vanele de reglare cu ventil VRG 2 şi VRG 3

Informaţii suplimentare
» Diagrama de dimensionare a vanelor 

este disponibilă la pagina 11
» Presiunile diferenţiale de acționare 

pentru combinaţii cu anumite 
servomotoare sunt disponibile la 
pagina 10

» Pentru informaţii detaliate despre 
accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
VD.CX.B

Comandă

DN kVS 
(m3/h)

Cod

VRG 2 VRG 3

15

0.63 065Z0131 065Z0111

1 065Z0132 065Z0112

1.6 065Z0133 065Z0113

2.5 065Z0134 065Z0114

4 065Z0135 065Z0115

20 6.3 065Z0136 065Z0116

25 10 065Z0137 065Z0117

32 16 065Z0138 065Z0118

40 25 065Z0139 065Z0119

50 40 065Z0140 065Z0120

Tip DN Cod

Racorduri*

Rp ½ 15 065Z0291

Rp ¾ 20 065Z0292

Rp 1 25 065Z0293

Rp 1 ¼ 32 065Z0294

Rp 1 ½ 40 065Z0295

Rp 2 50 065Z0296

* un racord (CuZn39Pb3) cu filet interior pentru filetul exterior VRG

Diametru nominal DN 15 20 25 32 40 50

Valoare kVS m3/h 0.63 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 25 40

Cursă mm 10 15

Raport de control 30:1 50:1 100:1

Caracteristică de control Logaritmică: port A-AB; Liniară: port B-AB

Factor de cavitaţie z ≥ 0.4

Scurgeri
A - AB perfect etanşă

B - AB ≤ 1.0% din kVS

Presiune nominală PN 16

Presiune max. de închidere bar Amestec: 4
Deviere: 1

Fluid de lucru Apă de circulaţie / apă glicolică până la 50%

pH-ul fluidului de lucru Min. 7, Max. 10

Temperatura fluidului de 
lucru și a mediului °C 2 (–101) ) … 130

Racord Filet exterior

Materiale

Corpul vanei Fontă cenuşie (GG-25)

Axul vanei Oţel inoxidabil

Scaunul conic al vanei Alamă rezistentă la dezincare

Etanşarea presetupei EPDM

1) La temperaturi între –10 şi +2 °C, utilizaţi un element de încălzire pe ax

Vane de reglare cu ventil, cu 2 şi 3 căi, 
cu filet exterior DN 15-50

VRG 2 VRG 3

Descriere
Vanele VRG reprezintă o soluţie 
de calitate şi profitabilă pentru 
majoritatea aplicaţiilor de încălzire şi 
de răcire. 
Vanele sunt proiectate pentru 
a funcţiona în combinaţie cu 
servomotoarele AMV(E) 435 sau 
AMV(E) 438 SU.

Aplicaţii
Sisteme de încălzire şi aplicaţii HVAC 
(partea hidraulică).

Caracteristici
» Racord mecanic cu fixare rapidă la 

AMV(E) 435
» Etanşare soft
» Caracteristică logaritmică A-AB şi 

caracteristică liniară B-AB
» Interval de comandă până la 100:1
» Racord cu filet exterior
» Vană dedicată cu 2 porturi
» Adecvată pentru aplicaţii de deviere 

(3 porturi)

Racord

Vane

Date tehnice
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Vane de reglare cu ventil VL 2 şi VL 3 

Informaţii suplimentare
» Diagrama de dimensionare a vanelor 

este disponibilă la pagina 11
» Presiunile diferenţiale de acționare 

pentru combinaţii cu anumite 
servomotoare sunt disponibile la 
pagina 10

» Pentru informaţii detaliate despre 
accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
VD.LS.D

Comandă

DN kVS

(m3/h)
Cod

VL 2 VL 3

15

0.63 065Z0371 065Z0351

1 065Z0372 065Z0352

1.6 065Z0373 065Z0353

2.5 065Z0374 065Z0354

4 065Z0375 065Z0355

20 6.3 065Z0376 065Z0356

25 10 065Z0377 065Z0357

32 16 065Z0378 065Z0358

40 25 065Z0379 065Z0359

50 40 065Z0380 065Z0360

65 63 065Z0381 065Z0361

80 100 065Z0382 065Z0362

100 145 065Z3426 065Z3413

Diametru nominal DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Cursă mm 10 15 20 30

Raport de control 50:1 
(30:1)1) 100:1

Caracteristică de control Logaritmică: port A-AB; Liniară: port B-AB

Factor de cavitaţie z ≥ 0.4

Scurgeri
A - AB perfect etanş

B - AB ≤ 1,0% din kVS

Presiune nominală PN 6

Presiune max. de închidere 
(amestec)

bar

4 2.5 1.04)

Presiune max. de închidere 
(deviere) 1 Nu este valabilă

Fluid de lucru Apă de circulaţie / apă glicolică până la 50%

pH-ul fluidului de lucru Min. 7, Max. 10

Temperatura fluidului de 
lucru și a mediului °C 2 (–103) ) … 130

Racorduri Flanşă PN 6 conform EN 1092-2

Materiale

Corpul vanei Fontă cenuşie 
(GG-25)

Axul vanei Oţel inoxidabil

Scaunul conic al vanei Alamă rezistentă la dezincare
Bronz 
roşu   

(Rg 5)

Etanşarea presetupei EPDM

1) Doar pentru DN 15 kVS 0.63
2) Doar cu AMV(E) 55
3) La temperaturi între –10 şi +2 °C, utilizaţi un element de încălzire pe ax
4)1.5 bar at AMV(E) 55

Descriere
Vanele VL 2 şi VL 3 reprezintă o 
soluţie de calitate şi profitabilă pentru 
majoritatea aplicaţiilor de încălzire şi 
de răcire. 
Vanele sunt proiectate pentru 
a funcţiona în combinaţie cu 
servomotoarele:
» DN 15-50 cu AMV(E) 435 sau AMV(E) 

438 SU
» DN 65-80 cu AMV(E) 435
» DN 100 cu AMV(E) 55, AMV(E) 56

Aplicaţii
Sisteme de încălzire şi aplicaţii HVAC 
(partea hidraulică).

Caracteristici
» Racord mecanic cu fixare rapidă la 

AMV(E) 435
» Etanşare soft până la DN 80
» Caracteristică logaritmică A-AB şi 

caracteristică liniară B-AB
» Interval de comandă până la 100:1
» Racord cu flanşă PN6
» Vană dedicată cu 2 porturi
» Adecvat pentru aplicaţii de deviere 

(3 porturi)

Vane de reglare cu ventil, cu 2 şi 3 căi, 
cu racord cu flanşă, DN 15-100

VL 2 VL 3

Vane

Date tehnice
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Vane de reglare cu ventil VF 2 şi VF 3 

Informaţii suplimentare
» Diagrama de dimensionare a vanelor 

este disponibilă la pagina 11
» Presiunile diferenţiale de acționare 

pentru combinaţii cu anumite 
servomotoare sunt disponibile la 
pagina 10

» Pentru informaţii detaliate despre 
accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
VD.LS.D

Comandă
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DN kVS 
(m3/h)

Cod

VF 2 VF 3

15

0.63 065Z0271 065Z0251

1 065Z0272 065Z0252

1.6 065Z0273 065Z0253

2.5 065Z0274 065Z0254

4 065Z0275 065Z0255

20 6.3 065Z0276 065Z0256

25 10 065Z0277 065Z0257

32 16 065Z0278 065Z0258

40 25 065Z0279 065Z0259

50 40 065Z0280 065Z0260

65 63 065Z0281 065Z0261

80 100 065Z0282 065Z0262

100 145 065B3205 065B1685

125 220 065B3230 065B3125

150 320 065B3255 065B3150

Diametru nominal DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Cursă mm 10 15 20 30 40

Raport de control 50:1 
(30:1)1) 100:1

Caracteristică de control Logaritmică: port A-AB; Liniară: port B-AB

Factor de cavitaţie z ≥ 0.4

Scurgeri
A - AB perfect etanş

B - AB ≤ 1,0% din kVS

Presiune nominală PN 16

Presiune max. de 
închidere (amestec)

bar
4 2.5 1,0 2)

1,5 3)

0,5 2)

1,0 3)

3,0 4)

0,2 2)

0,5 3)

1,5 4)

Presiune max. de 
închidere (deviere) 1 Nu este valabilă

Fluid de lucru Apă de circulaţie / apă cu glicol până la 50%

pH-ul fluidului de lucru Min. 7, Max. 10

Temperatura fluidului de 
lucru și a mediului °C 2 (–10 5) ) … 130 2 (–10 5) ) 

… 200

Racorduri Flanşă PN 16 conform EN 1092-2

Materiale

Corpul vanei Fontă cenuşie
(GG-25)

Fontă ductilă  
(GGG 40)

Axul vanei Oţel inoxidabil

Scaunul conic al vanei Alamă rezistentă la dezincare
Bronz 
roşu   

(Rg 5)

Fontă ductilă  
(GGG 40)

Etanşarea presetupei EPDM PTFE

1) doar pentru DN 15 kVS 0.63
2) pentru servomotoare AMV(E) 56 
3) pentru servomotoare AMV(E) 55
4) pentru servomotoare AMV(E) 85, AMV(E) 86
5) La temperaturi între –10 şi +2 °C, utilizaţi un element de încălzire pe ax

Vane de reglare cu ventil, cu 2 şi 3 căi, 
cu racord cu flanşă, DN 15-150

VF 2 VF 3

Descriere
Vanele VF 2 şi VF 3 reprezintă o 
soluţie de calitate şi profitabilă pentru 
majoritatea aplicaţiilor de încălzire şi 
de răcire. 
Vanele sunt proiectate pentru 
a funcţiona în combinaţie cu 
servomotoarele:
» DN 15-50 cu AMV(E) 435 sau AMV(E) 

438 SU
» DN 65-80 cu AMV(E) 435
» DN 100 cu AMV(E) 55, AMV(E) 56

» DN 125, 150 cu AMV(E) 55, AMV(E) 
56, AMV(E) 85 sau AMV(E) 86

Aplicaţii
Sisteme de încălzire şi aplicaţii HVAC 
(partea hidraulică).

Caracteristici 
» Racord mecanic cu fixare rapidă la 

AMV(E) 435
» Etanşare soft până la DN 80
» Caracteristică logaritmică A-AB şi 

caracteristică liniară B-AB
» Interval de comandă până la 100:1
» Racord cu flanşă PN16
» Vană dedicată cu 2 porturi
» Adecvată pentru aplicaţii de deviere 

(3 porturi)

Vane

Date tehnice

DN 15-100

DN 125-150



Vane pentru ventilo-convectoare VZL 2, 3 şi 4

Informaţii suplimentare
» Diagrama de dimensionare a vanelor 

este disponibilă la pagina 11
» Presiunile diferenţiale de acționare 

pentru combinaţii cu anumite 
servomotoare sunt disponibile la 
pagina 10

» Pentru informaţii detaliate despre 
accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
VD.HD.E

Comandă
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VZL 2

VZL 3

VZL 4

DN kVS 
(m3/h)

max Δp 
(bar)

Cod

Capăt plat Compresie

15

0.25

2.5

065Z2070 065Z2040

0.4 065Z2071 065Z2041

0.63 065Z2072 065Z2042

1
2

065Z2073 065Z2043

1.6 065Z2074 065Z2044

20
2.5

1
065Z2075 065Z2045

3.5 065Z2076 065Z2046

DN kVS (A-AB) 
(m3/h)

kVS (B-AB) 
(m3/h)

max Δp 
(bar)

Cod

Capăt plat Compresie

15

0.25 0.25

2.5

065Z2080 065Z2050

0.4 0.25 065Z2081 065Z2051

0.63 0.4 065Z2082 065Z2052

1 0.63
2

065Z2083 065Z2053

1.6 1 065Z2084 065Z2054

20
2.5 1.6

1
065Z2085 065Z2055

3.5 2.5 065Z2086 065Z2056

DN kVS (A-AB) 
(m3/h)

kVS (B-AB) 
(m3/h)

max Δp 
(bar)

Cod

Capăt plat Compresie

15

0.25 0.25

2.5

065Z2090 065Z2060

0.4 0.25 065Z2091 065Z2061

0.63 0.4 065Z2092 065Z2062

1 0.63
2

065Z2093 065Z2063

1.6 1 065Z2094 065Z2064

20
2.5 1.6

1
065Z2095 065Z2065

3.5 2.5 065Z2096 065Z2066

Vane pentru ventilo-convectoare, cu 
2, 3 şi 4 căi, cu filet exterior, DN 15-20

VZL 2 VZL 3 VZL 4

Descriere
Vanele VZL reprezintă o soluţie de 
înaltă calitate, profitabilă, pentru 
controlul apei calde şi/sau răcite pen-
tru ventilo-convectoare, sisteme de 
încălzire şi răcire suplimentare de mici 
dimensiuni şi în sistemele de control 
al temperaturii. 
Vanele sunt utilizate în combinaţie cu 
servomotoarele: 
AMV(E) 130/140, AMV(E) 130H/140H, 
AMV(E) 13 SU şi TWA-ZL.

Aplicaţii
aplicaţii HVAC (partea hidraulică).

Caracteristici
» Conexiune simplă între vană şi 

servomotor
» Design care previne blocarea în 

poziţie închisă
» Caracteristică liniară
» Adecvat pentru funcţionare 

împreună cu servomotorul de 
acţionare termică TWA-ZL

Date tehnice
Diametru nominal DN 15 20

Cursă mm 2.8

Raport de control min. 30:1

Caracteristică de control Liniară

Scurgeri
A - AB ≤ 0,05% din kVS

B - AB ≤ 1% din kVS

Presiune nominală PN 16

Fluid de lucru Apă de circulaţie / Apă glicolică până la 50%

pH-ul fluidului de lucru Min. 7, Max. 10

Temperatura fluidului de 
lucru și a mediului °C 2 … 120

Racord Filet exterior (capăt plat (MS 58) sau compresie (racord))

Materiale

Corp, scaun, scaun conic şi ax Alamă

Etanşarea presetupei EPDM
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Vane pentru ventilo-convectoare VZ 2, 3 şi 4

Informaţii suplimentare
» Diagrama de dimensionare a vanelor 

este disponibilă la pagina 11
» Presiunile diferenţiale de acționare 

pentru combinaţii cu anumite 
servomotoare sunt disponibile la 
pagina 10

» Pentru informaţii detaliate despre 
accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
VD.HB.I

Comandă
VZ 2

VZ 3

VZ 4

DN kVS 
(m3/h)

max Δp 
(bar)

Cod

Capăt plat Compresie

15

0.25

3.5

065Z5310 065Z5010

0.4 065Z5311 065Z5011

0.63 065Z5312 065Z5012

1 065Z5313 065Z5013

1.6 065Z5314 065Z5014

2.5 065Z5315 065Z5015

20
2.5

2.5
065Z5320 065Z5020

4.0 065Z5321 065Z5021

DN kVS (A-AB) 
(m3/h)

kVS (B-AB) 
(m3/h)

max Δp
(bar)

Cod

Capăt plat Compresie

15

0.25 0.25

3.5

065Z5410 065Z5110

0.4 0.25 065Z5411 065Z5111

0.63 0.4 065Z5412 065Z5112

1 0.63 065Z5413 065Z5113

1.6 1 065Z5414 065Z5114

2.5 1.6 065Z5415 065Z5115

20
2.5 1.6

2.5
065Z5420 065Z5120

4.0 2.5 065Z5421 065Z5121

DN kVS (A-AB) 
(m3/h)

kVS (B-AB) 
(m3/h)

max Δp 
(bar)

Cod

Capăt plat Compresie

15

0.25 0.25

3.5

065Z5510 065Z5210

0.4 0.25 065Z5511 065Z5211

0.63 0.4 065Z5512 065Z5212

1 0.63 065Z5513 065Z5213

1.6 1 065Z5514 065Z5214

2.5 1.6 065Z5515 065Z5215

20
2.5 1.6

2.5
065Z5520 065Z5220

4.0 2.5 065Z5521 065Z5221

Vane pentru ventilo-convectoare, cu 
2, 3 şi 4 căi, cu filet exterior, DN 15-20

VZ2 VZ 3 VZ 4

Descriere
Vanele VZ reprezintă o soluţie de înaltă 
calitate, profitabilă, pentru controlul 
apei calde şi/sau răcite pentru 
ventilo-convectoare, sisteme de 
încălzire şi răcire suplimentare de mici 
dimensiuni şi în sistemele de control al 
temperaturii. 
Vanele pot fi utilizate împreună cu 
servomotoarele: 
AMV(E) 130/140, AMV(E) 130H/140H şi 
AMV(E) 13 SU.

Aplicaţii
Aplicaţii HVAC (partea hidraulică).

Caracteristici
» Conexiune simplă între vană şi 

servomotor
» Design care previne blocarea în 

poziţie închisă
» Etanşare soft
» Cursa de 5,5 mm asigură caracteris-

tica logaritmică A-AB şi caracteris-
tica liniară B-AB

Date tehnice
Diametru nominal DN 15 20

Cursă mm 5.5

Raport de control min. 50:1

Caracteristică de control Logaritmică

Scurgeri
A - AB ≤ 0,05% din kVS

B - AB ≤ 1% din kVS

Presiune nominală PN 16

Fluid de lucru Apă de circulaţie / apă glicolică până la 50%

pH-ul fluidului de lucru Min. 7, Max. 10

Temperatura fluidului de 
lucru și a mediului °C 2 … 120

Racord Filet exterior (capăt plat (MS 58) sau compresie (conic))

Materiale

Corp, scaun, scaun conic şi ax Alamă

Etanşarea presetupei EPDM
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Vane de control zonal ON/OFF 
AMZ 112 şi AMZ 113

Vană de control zonal ON/OFF cu 
servomotor

Informaţii suplimentare
» Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
VD.HC.N

Descriere
Vanele de control zonal ON / OFF tip 
AMZ 112 şi AMZ 113 sunt utilizate în 
mod normal împreună cu:
» Aplicaţii de termoficare domestice 

şi comerciale
» Aplicaţii de preparare a apei calde 

menajere
» Centrale de energie solare
» Controlul priorităţii la alimentarea 

Caracteristici
» Adecvat pentru a funcţiona 

împreună cu regulatoare ON/OFF 
(cu al treilea cablu)

» Vane cu sferă cu presetupă ce poate 
fi înlocuită

» Presiune diferenţială de închidere 
ridicată

» Posibilitate de acționare manuală
» Valoare kvs ridicată

Comandă
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Date tehnice

şi încălzirea cu apă caldă (funcţie de 
deviere)

» Controlul priorităţii la cazane şi 
instalaţii cu combustibil solid 
(funcţie de deviere)

DN kVS 
(m3/h) Racord max. ∆p

vană   Cod

15 17 Rp ½ 

6 bar

082G5501

20 41 Rp ¾ 082G5502

25 68 Rp 1 082G5503

32 123 Rp 1¼ 082G5514

DN kVS 
(m3/h) Racord max. ∆p

vană   Cod

15 3.8 Rp ½ 

6 bar

082G5511

20 7.7 Rp ¾ 082G5512

25 11.6 Rp 1 082G5513

AMZ 112, vană cu sferă cu 2 porturi cu servomotor

AMZ 113, vană cu sferă 3 porturi cu servomotor

Servomotor

Vană cu sferă

AMZ 112 AMZ 113

Tip AMZ 112 AMZ 113

Tensiune de alimentare V 230 c.a.

Consum de energie VA 7,5 (în faza de funcţionare); 3 (în modul standby)

Frecvenţă Hz 50/60

Tip de control On/off

Unghi de rotaţie ° 90

Durata de rotaţie s/90° 30 60

Temperatură max. a fluidului 
de lucru °C 130

Temperatură ambiantă °C 0 … 50

Temperatură de depozitare şi 
transport °C –40 … +70

Clasă de protecţie II

Nivel de protecţie electrică a carcasei IP 44

Diametru nominal DN 15 20 25 32

Scurgeri Clasă de etanşeitate A

Presiune nominală PN 16

Fluid de lucru Apă de circulaţie / apă glicolică până la 50%

pH-ul fluidului de lucru Min. 7, Max. 10

Temperatura fluidului de lucru și 
a mediului °C 2 … 130

Racord Filet interior ISO 7/1

Materiale

Corpul şi axul vanei Alamă presată la cald CuZn40Pb2 nichelată

Sferă Alamă presată la cald CuZn40Pb2 Cr cromată

Scaun conic al vanei Alamă

Etanşare presetupă şi sferă EPDM / FPM / PTFE
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Vanele rotative HRB 3 şi HRB 4

Vane rotative filetate, DN 15-50

Informaţii suplimentare
» Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
ED.97.J

Descriere
Vanele rotative HRB sunt utilizate 
împreună cu servomotoarele AMB 162 
(pot fi utilizate şi servomotoarele AMB 
182 dacă este necesară atingerea unei 
viteze speciale).
Vanele sunt utilizate pentru controlul 
temperaturii pe tur în sistemele de 
încălzire în care poate fi acceptată o 
anumită cantitate de scurgeri şi care 
nu necesită o caracteristică de control 
definită.

Aplicaţii
Aplicaţii de încălzire sau răcire cu apă. 
Vanele cu 3 căi pot fi instalate pentru 
funcţii de deviere şi amestec, iar vanele 
cu 4 căi pot fi instalate pentru funcţia 
de amestec dublu.

Comandă

26

Va
ne

 ro
ta

tiv
e 

H
RB

 3
 ş

i H
RB

 4

Date tehnice

HRB 3 HRB 4

Diametru nominal DN 15 20 25 32 40 50

Caracteristică de control caracteristică S

Scurgeri
HRB 3 Deviere: max. 0,02% din debit / Amestec: max. 0,05% din 

debit

HRB 4 Max. 1,0% din kVS

Presiune nominală PN 10

Presiune max. de închidere bar Deviere: 2 / Amestec: 1

Cuplu la PN Nm < 5

Mediu Apă de circulație / apă glicolică până la 50%

pH-ul mediului Min. 7, Max. 10

Temperatura mediului °C 2 … 110

Racord Filet interior ISO 7/1

Materiale

Corpul şi carcasa vanei CuZn36Pb2As (Brass DZR, CW 602N)

Presetupă CuZn36Pb2As (Brass DZR, CW 602N)

Etanşarea presetupei EPDM

Tip DN kVS 
(m3/h) PN Racord

Cod

HRB 3 HRB 4

HRB 3 
HRB 4

15

0.4

10

Rp 1/2”

065Z0399

-
0.63 065Z0400

1.0 065Z0401 

1.63 065Z0402

2.5 065Z0403 065Z0411

4.0 065Z0398

20

2.5

Rp ¾"

065Z0397

4.0 065Z0404 065Z0412

6.3 065Z0405 065Z0413

25
6.3

Rp 1"
065Z0406 -

10 065Z0407 065Z0414

32 16 Rp 11/4” 065Z0408 065Z0415

40 25 Rp 11/2” 065Z0409 065Z0416

50 40 Rp 2" 065Z0410 065Z0417
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Vanele rotative HRE 3 şi HRE 4

Vane rotative filetate, DN 20-50

Informaţii suplimentare
»  Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, 
vă rugăm să consultaţi Fişa tehnică 
nr. VD.LS.Z

Descriere
Vanele rotative HRE sunt utilizate 
împreună cu servomotoarele AMB 162 
(pot fi utilizate şi servomotoarele AMB 
182 dacă este necesară atingerea unei 
viteze speciale).
Vanele sunt utilizate pentru controlul 
temperaturii pe tur în sistemele de 
încălzire în care poate fi acceptată o 
anumită cantitate de scurgeri şi care 
nu necesită o caracteristică de control 
definită.

Aplicaţii
Aplicaţii de încălzire sau răcire cu apă. 
Vanele cu 3 porturi pot fi instalate pen-
tru funcţii de deviere şi amestec, iar 
versiunea cu 4 porturi are funcţia de 
amestec dublu.

Comandă

Date tehnice

Diametru nominal DN 20 25 32 40 50

Caracteristică de control caracteristică S

Scurgeri
HRE 3 Deviere: max. 0,05% din kvs / Amestec: max. 1% din kvs

HRE 4 Max. 1,5% din kvs

Presiune nominală PN 6

Presiune max. de închidere bar 1

Cuplu la PN Nm 5

Mediu Apă de circulație / apă glicolică până la 50%

pH-ul mediului Min. 7, Max. 10

Temperatura mediului °C 2 … 110

Racord Filet interior ISO 7/1

Materiale

Corpul vanei Fontă cenuşie EN-GJL-250 (GG25)

Sabotul alunecător CuZn36Pb2As (Alamă DZR, CW 602N)

Etanşarea presetupei EPDM

Tip DN
(mm)

kVS 
(m3/h) PN Racord

Cod

HRE 3 HRE 4

HRE 3 
HRE 4

20 6.3

6

Rp 3/4” 065Z0418 065Z0423

25 10 Rp 1” 065Z0419 065Z0424

32 16 Rp 11/4” 065Z0420 065Z0425

40 25 Rp 11/2” 065Z0421 065Z0426

50 40 Rp 2” 065Z0422 065Z0427HRE 3 HRE 4



Vanele rotative HFE 3

Vane rotative cu flanşă, DN 20-150 

Informaţii suplimentare
» Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
DN 20-150

Descriere
Vanele rotative HFE sunt utilizate 
împreună cu servomotoarele AMB 162 
(pot fi utilizate şi servomotoarele AMB 
182 dacă este necesară atingerea unei 
viteze speciale).
Vanele sunt utilizate pentru controlul 
temperaturii pe tur în sistemele de 
încălzire în care poate fi acceptată o 
anumită cantitate de scurgeri şi care 
nu necesită o caracteristică de control 
definită.

Aplicaţii
Aplicaţii de încălzire sau răcire cu apă. 
Vanele cu 3 porturi pot fi instalate 
pentru funcţii de deviere şi amestec.

Comandă

Date tehnice

HFE 3
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Tip DN kVS 
(m3/h) PN

Cod

HFE 3

HFE 3

20 12

6

065Z0428

25 18 065Z0429

32 28 065Z0430

40 44 065Z0431

50 60 065Z0432

65 90 065Z0433

80 150 065Z0434

100 225 065Z0435

125 280 065Z0436

150 400 065Z0437

Diametru nominal DN 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

kVS m3/h 12 18 28 44 60 90 150 225 280 400

Caracteristică de control caracteristică S

Scurgeri HFE 3 Deviere: max. 0,5% din kvs / Amestec: max. 1,0% din kvs

Presiune nominală PN 6

Presiune max. de 
închidere bar 0.5

Cuplu la PN Nm 5 10 15

Mediu Apă recirculată / apă glicolică până la 50%

pH-ul mediului Min. 7, Max. 10

Temperatura mediului °C 2 … 110

Racord Flanges PN6

Materiale

Corpul şi carcasa vanei Fontă cenuşie EN-GJL-250 (GG25)

Sabotul alunecător CuZn36Pb2As (Alamă DZR, CW 602N)

Etanşarea presetupei EPDM
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Soluţia problemelor 
dumneavoastră în domeniul HVAC 
într-o singură gamă de produse

Viziunea noastră priveşte extinderea capacităţii dumneavoastră printr-o relaţie 
de cooperare inovatoare. Avem deja o strategie pe termen lung pentru dispozi-
tivele de câmp HVAC, care ne permite să asigurăm, cerinţele majorităţii aplicaţiilor 
utilizate în mod obişnuit în domeniul instalaţiilor HVAC comerciale.

Cu Danfoss ca furnizor de soluţii de reglare pentru aplicaţii comerciale HVAC şi 
de climatizare interioară, puteţi accesa beneficii precum:
»  Un portofoliu de produse complet şi competitiv 
»  Un partener de afaceri cu acoperire globală care oferă susţinere locală prin   
 vânzări şi service
»   Un furnizor independent care adaugă valoare afacerilor dumneavoastră HVAC
»  Produse şi soluţii inovatoare care îmbunătăţesc performanţele aplicaţiei   
 dumneavoastră 
»  Experienţă îndelungată în domeniul încălzirii şi răcirii

În plus, cooperarea inovatoare printr-un parteneriat cu beneficii mutuale este 
o parte importantă a strategiei noastre. Scopul pe care-l urmărim prin această 
abordare este îndeplinirea oricăror cerinţe speciale pe care le aveţi cu privire la 
designul şi performanţele produsului.
 
Ca dovadă a angajamentului nostru în domeniul HVAC, Grupul Danfoss este în 
prezent liderul pe plan global în dezvoltarea şi fabricarea sistemelor de comandă 
mecanice şi electronice în nenumărate domenii industriale.

29



30

Se
rv

om
ot

or
 in

te
lig

en
t p

en
tr

u 
co

nt
ro

lu
l m

od
ul

an
t A

M
E 

43
5

Servomotoare pentru control 
modulant AME 435

Servomotoare pentru controlul 
modulant

Informaţii suplimentare
» Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
VD.LE.K

Descriere
Servomotorul AME 435 este utilizat cu 
vane cu două şi trei căi de tipul VRB, 
VRG, VF şi VL, cu diametrul de până la 
DN 80. 

Aplicaţii
Acţionarea vanelor de reglare cu ven-
til.

Caracteristici
» Funcţie de „adaptare automată a 

cursei vanei”
» Funcţie de oprire în funcţie 

de sarcină, care previne 
supraîncărcarea

» Funcţionare manuală
» Indicator de poziţie
» Semnalizare cu LED

Comandă

Date tehnice

Servomotor

Accesorii – Element de încălzire

Accesorii – Adaptor

» Comutator DIP multifuncţional: 
selectarea turaţiei, selectarea 
intervalului de control, inversarea 
semnalului, configurarea caracteris-
ticii şi anti-oscilaţie 

» Instalare fără unelte
» Detectare automată a semnalului 

de intrare (Y)
» Buton de RESET exterior

Tip Tensiune de alimentare Cod

AME 435 24 V c.a./c.c. 082H0161

Tip DN Tensiune de alimentare Cod

Element de încălzire* 15-80 24 V c.a. 065Z0315

*Pentru vanele VRB, VRG, VF şi VL gen. 2009

Vane DN max. Δp 
(bar) Cod

Pentru modelele vechi 
VRB, VRG, VF şi VL

15 9

065Z0313

20 4

25 2

32 1

40 0,8

50 0,5

Tensiune de alimentare V 24 c.a./c.c.; ±10%

Consum de energie VA 4.5

Frecvenţă Hz 50/60

Tip de control Y
V 0-10 (2-10) [Ri = 95 kΩ]

mA 0-20 (4-20) [Ri = 500 Ω]

Semnal de ieşire X V 0-10 (2-10) [RL = 650 Ω (sarcină maximă)]

Forţă de închidere N 400

Cursă max. mm 20

Viteza s/mm 7,5 sau 15

Temperatură max. a fluidului 
de lucru °C 130

Temperatură ambiantă °C 0 … 55

Temperatură de depozitare şi 
transport °C –40 … +70

Clasă de protecţie II

Nivel de protecţie electrică al carcasei IP 54

Greutate kg 0,45

Marcaj CE conform standardelor
Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/

CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

AME 435



Servomotor pentru control triac 
AMV 435

Servomotor pentru control triac

Informaţii suplimentare
» Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
VD.LE.N

Descriere
Servomotorul AMV 435 este utilizat cu 
vanele cu două şi trei căi de tipul VRB, 
VRG, VF şi VL, cu diametrul de până la 
DN 80. 

Caracteristici
» Funcţie de „adaptare automată a cursei 

vanei”
» Funcţie de oprire în funcţie de sarcină, 

care previne supraîncărcarea 
» Funcţionare manuală
» Indicator de poziţie
» Semnalizare cu LED
» Comutator DIP pentru selectarea turaţiei
» Instalare fără unelte

Comandă
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Date tehnice

Servomotor

Accesorii – Element de încălzire

Accesorii – Adaptor

Vane DN max. Δp 
(bar) Cod

Pentru modelele vechi 
VRB, VRG, 

VF şi VL

15 9

065Z0313

20 4
25 2
32 1
40 0,8
50 0,5

Tensiune de alimentare V 24 c.a./c.c., 230 c.a.; +10 to –15%

Consum de energie VA 2 

Frecvenţă Hz 50 sau 60

Tip de control 3 puncte

Forţă de închidere N 400

Cursă max. mm 20

Viteză s/mm 7,5 sau 15

Temperatură max. a fluidului 
de lucru °C 130

Temperatură ambiantă °C 0 … 55

Temperatură de depozitare şi 
transport °C –40 … +70

Clasă de protecţie II

Nivel de protecţie electrică a carcasei IP 54

Greutate kg 0,45

Marcaj CE conform standardelor
Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/

CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

AMV 435

Tip Tensiune de alimentare Cod

AMV 435
24 V c.a./c.c. 082H0162

230 V c.a. 082H0163

 

Tip DN Tensiune de alimentare Cod

Element de încălzire* 15-80 24 V c.a. 065Z0315

* Pentru vanele VRB, VRG, VF şi VL gen. 2009

Aplicaţii
Acţionarea vanelor de reglare cu ven-
til.



32

Se
rv

om
ot

or
 p

en
tr

u 
co

nt
ro

l m
od

ul
an

t c
u 

fu
nc

ţie
 d

e 
si

gu
ra

nţ
ă 

A
M

E 
43

8 
SU

Servomotor pentru control 
modulant AME 438 SU

Servomotor pentru control modulant 
cu funcţie de siguranţă

Informaţii suplimentare
» Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
VD.LE.O

Descriere
Servomotorul AME 438 SU este utilizat 
cu vanele cu două sau trei căi de tipul 
VRB, VRG, VF şi VL, cu diametrul de 
până la DN 50.

Aplicaţii
Acţionarea vanelor de reglare cu ven-
til.

Caracteristici
» Funcţie de „adaptare automată a 

cursei vanei”
» Funcţie de oprire în funcţie 

de sarcină, care previne 
supraîncărcarea 

» Funcţie de siguranţă cu arc 
(siguranţă)

Comandă

Date tehnice

Tip Tensiune de alimentare Cod

AME 438 SU 24 V c.a. 082H0121

Tip DN Cod

Element de încălzire* 15-50 065Z0315

* Pentru vanele VRB, VRG, VF şi VL gen. 2009

Tensiune de alimentare V 24 c.a.; ±10%

Consum de energie VA 14 

Frecvenţă Hz 50/60

Tip de control Y
V 0-10 (2-10) [Ri = 24 kΩ]

mA 0-20 (4-20) [Ri = 500 Ω]

Semnal de ieşire X V 0-10 (2-10) 

Forţă de închidere N 450

Cursă max. mm 15

Viteză s/mm 15

Temperatură max. a fluidului 
de lucru °C 150

Temperatură ambiantă °C 0 … 55

Temperatură de depozitare şi 
transport °C –40 … +70

Clasă de protecţie II

Nivel de protecţie electrică a carcasei IP 54

Greutate kg 2,3

Marcaj CE conform standardelor
Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/

CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Servomotor

Accesorii – Element de încălzire
AME 438 SU



Tensiune de alimentare V 24 c.a.; ±10%

Consum de energie VA 14 

Frecvenţă Hz 50/60

Tip de control Y
V 0-10 (2-10) [Ri = 24 kΩ]

mA 0-20 (4-20) [Ri = 500 Ω]

Semnal de ieşire X V 0-10 (2-10) 

Forţă de închidere N 450

Cursă max. mm 15

Viteză s/mm 15

Temperatură max. a fluidului 
de lucru °C 150

Temperatură ambiantă °C 0 … 55

Temperatură de depozitare şi 
transport °C –40 … +70

Clasă de protecţie II

Nivel de protecţie electrică a carcasei IP 54

Greutate kg 2,3

Marcaj CE conform standardelor
Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/

CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Servomotor pentru control triac 
AMV 438 SU

Servomotor pentru control triac

Informaţii suplimentare
» Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
VD.LE.P

Descriere
Servomotorul AMV 438 SU este utilizat 
cu vane cu două sau trei căi de tipul 
VRB, VRG, VF şi VL, cu diametrul de 
până la DN 50. 

Aplicaţii
Acţionarea vanelor de reglare cu ven-
til.

Caracteristici
» Funcţie de oprire în funcţie 

de sarcină, care previne 
supraîncărcarea 

» Funcţie de siguranţă cu arc 
(siguranţă)

Comandă
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Date tehnice

Servomotor

Accesorii 

Tip Tensiune de alimentare Cod

AMV 438 SU
24 V c.a. 082H0122

230 V c.a. 082H0123

Tip Cod

Comutatoare suplimentare (2x) 082H7015

Comutatoare suplimentare (2x) şi potenţiometru (10k Ω) 082H7016

Comutatoare suplimentare (2x) şi potenţiometru (1k Ω) 082H7017

Element de încălzire* 065Z0315

* Pentru vanele VRB, VRG, VF şi VL gen. 2009

Tensiune de alimentare V 24 c.a., 230 c.a.; +10 to –15%

Consum de energie VA 12

Frecvenţă Hz 50/60 

Tip de control 3 puncte

Forţă de închidere N 450

Cursă max. mm 15

Viteză s/mm 15

Temperatură max. a fluidului 
de lucru °C 150

Temperatură ambiantă °C 0 … 55

Temperatură de depozitare şi 
transport °C –40 … +70

Clasă de protecţie II

Nivel de protecţie electrică a carcasei IP 54

Greutate kg 2,3

Marcaj CE conform standardelor
Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/

CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

AMV 438 SU
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Servomotor pentru control 
modulant AME 35 

Servomotor pentru control modulant

Informaţii suplimentare
» Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
ED.95.V

Descriere
Servomotorul AME 35 este utilizat 
pentru vane cu două şi trei căi de tipul 
VRB, VRG, VF şi VL, cu diametrul de 
până la DN 50.

Aplicaţii
Acţionarea vanelor de reglare cu ven-
til care necesită servomotoare foarte 
rapide.

Caracteristici
» Funcţie de „adaptare automată a 

cursei vanei”
» Funcţie de oprire în funcţie 

de sarcină, care previne 
supraîncărcarea

Comandă

Date tehnice

Servomotor

Accesorii

Tip Tensiune de alimentare Cod

AME 35 24 V c.a. 082G3022

Tip DN Cod

Adaptor pentru vanele VRB, VRG, VF şi VL gen. 2009 15-50 065Z0311

Element de încălzire pentru vanele VRB, VRG, VF şi VL 
gen. 2009 15-50 065Z0315

Tensiune de alimentare V 24 c.a.; între +10% şi -15%

Consum de energie VA 9

Frecvenţă Hz 50/60

Tip de control Y
V 0-10 (2-10) [Ri = 24 kΩ]

mA 0-20 (4-20) [Ri = 500 Ω]

Semnal de ieşire X V 0-10 (2-10) 

Forţă de închidere N 600

Cursă max. mm 15

Viteză s/mm 3

Temperatură max. a fluidului 
de lucru °C 150

Temperatură ambiantă °C 0 … 55

Temperatură de depozitare şi 
transport °C –40 … +70

Clasă de protecţie II

Nivel de protecţie electrică a carcasei IP 54

Greutate kg 1,7 

Marcaj CE conform standardelor
Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/

CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

AME 35



Servomotor pentru control triac 
AMV 35

Servomotor pentru control triac

Informaţii suplimentare
» Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
ED.95.R

Descriere
Servomotorul AMV 35 este utilizat cu 
vane cu două şi trei căi de tipul VRB, 
VRG, VF şi VL, cu diametrul de până la 
DN 50. 

Aplicaţii
Acţionarea vanelor de reglare cu ven-
til care necesită servomotoare foarte 
rapide.

Caracteristici
» Funcţie de oprire în funcţie 

de sarcină, care previne 
supraîncărcarea

Comandă
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Date tehnice

Servomotor

Accesorii

Tip Tensiune de alimentare Cod

AMV 35
24 V c.a. 082G3020

230 V c.a. 082G3021

Tip DN Cod

Adaptor pentru vane VRB, VRG, VF şi VL gen. 2009 15-50 065Z0311

Element de încălzire pentru vane VRB, VRG, VF şi VL 
gen. 2009 15-50 065Z0315

Comutatoare suplimentare (2x) 082H7015

Comutatoare suplimentare (2x) şi potenţiometru (10k Ω) 082H7016

Comutatoare suplimentare (2x) şi potenţiometru (1k Ω) 082H7017

Tensiune de alimentare V 24 c.a., 230 c.a.; +10 și –15%

Consum de energie VA 7

Frecvenţă Hz 50/60 

Tip de control 3 puncte

Forţă de închidere N 600

Cursă max. mm 15

Viteză s/mm 3

Temperatură max. a fluidului 
de lucru °C 150

Temperatură ambiantă °C 0 … 55

Temperatură de depozitare şi 
transport °C –40 … +70

Clasă de protecţie II

Nivel de protecţie electrică a carcasei IP 54

Greutate kg 1,55

Marcaj CE conform standardelor
Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/

CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

AMV 35
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Servomotoare pentru control 
modulant AME 55 şi AME 56

Servomotoare pentru control 
modulant

Informaţii suplimentare
 Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
ED.96.R

Descriere
Servomotoarele AME 55 şi AME 56 
sunt utilizate cu vanele VL 2, VL 3 cu 
diametrul DN 100 şi cu vanele VF 2, VF 
3 cu diametrul între DN 100 şi DN 150.

Aplicaţii
Acţionarea vanelor de reglare cu ven-
til.

Caracteristici
» Funcţie de „adaptare automată a 

cursei vanei”
» Funcţie de oprire în funcţie 

de sarcină, care previne 
supraîncărcarea

» Funcţionare manuală

Comandă

Date tehnice

Servomotor

Accesorii

Tip Tensiune de alimentare Cod

AME 55
24 V c.a.

082H3022

AME 56 082H3025

Tip Cod

Kit semnal poziție cu potențiometru pentru AME 55, AME 56 082H3070

Element de încălzire (vane VF, VL DN 100) 065Z7020

Element de încălzire (vane VF DN 125, 150) 065Z7022

Tip AME 55 AME 56

Tensiune de alimentare V 24 c.a.; ±10%

Consum de energie VA 9 19.5

Frecvenţă Hz 50/60

Tip de control Y
V 0-10 (2-10) [Ri = 24 kΩ]

mA 0-20 (4-20) [Ri = 500 Ω]

Semnal de ieşire X V 0-10 (2-10)

Forţă de închidere N 2000 1500

Cursă max. mm 40

Viteză s/mm 8 4

Temperatură max. a fluidului 
de lucru °C 200

Temperatură ambiantă °C 0 … 55

Temperatură de depozitare şi 
transport °C –40 … +70

Nivel de protecţie electrică a carcasei IP 54

Greutate kg 3,8

Marcaj CE conform standardelor
Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/

CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

 

AME 55 AME 56



Tip Tensiune de alimentare Cod

AME 55
24 V c.a.

082H3022

AME 56 082H3025

Servomotoare pentru control 
triac AMV 55 şi AMV 56

Servomotoare pentru control triac

Informaţii suplimentare
» Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
ED.96.Q

Descriere
Servomotoarele AMV 55 şi AMV 56 
sunt utilizate cu vanele VL 2, VL 3 cu 
diametrul DN 100 şi vanele VF 2, VF 3 
cu diametrul între DN 100 şi DN 150.

Aplicaţii
Acţionarea vanelor de reglare cu ven-
til.

Caracteristici
» Funcţie de oprire în funcţie 

de sarcină, care previne 
supraîncărcarea

» Funcţionare manuală

Comandă

Date tehnice
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Servomotor

Accesorii

Tip Tensiune de alimentare Cod

AMV 55 24 V c.a. 082H3020

AMV 55 230 V c.a. 082H3021

AMV 56 24 V c.a. 082H3023

AMV 56 230 V c.a. 082H3024

Tip Cod

Comutatoare suplimentare (2x) 082H7037

Potenţiometru (10 kΩ/30 mm – pentru VF, VL DN 100) 082H7035

Potenţiometru (10 kΩ/40 mm – pentru VF DN 125 - 150) 082H7036

Potenţiometru (1 kΩ/30 mm – pentru VF, VL DN 100) 082H7038

Potenţiometru (1 kΩ/40 mm – pentru VF DN 125 - 150) 082H7039

Element de încălzire pentru vane (vane VF, VL DN 100) 065Z7020

Element de încălzire pentru vane (vane VF DN 125, 150) 065Z7022

Tip AME 55 AME 56

Tensiune de alimentare V 24 c.a./230 c.a. ; ±10%

Consum de energie VA 9 19.5

Frecvenţă Hz 50/60

Tip de control Y
V 0-10 (2-10) [Ri = 24 kΩ]

mA 0-20 (4-20) [Ri = 500 Ω]

Semnal de ieşire X V 0-10 (2-10)

Forţă de închidere N 2000 1500

Cursă max. mm 40

Viteză s/mm 8 4

Temperatură max. a fluidului 
de lucru °C 200

Temperatură ambiantă °C 0 … 55

Temperatură de depozitare şi 
transport °C –40 … +70

Nivel de protecţie electrică a carcasei IP 54

Greutate kg 3,8

Marcaj CE conform standardelor
Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/

CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

AMV 55 AMV 56
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Servomotoare pentru control 
modulant AME 85 şi AME 86

Servomotoare pentru control 
modulant

Informaţii suplimentare
» Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
VD.AB.R

Descriere
Servomotoarele AME 85 şi AME 86 
sunt utilizate cu vanele VF 2 şi VF 3 cu 
diametrul de DN 125 şi DN 150.

Aplicaţii
Acţionarea vanelor de reglare cu ven-
til.

Caracteristici
» Funcţie de „adaptare automată a 

cursei vanei”
» Funcţie de oprire în funcţie 

de sarcină, care previne 
supraîncărcarea

» Funcţionare manuală

Comandă

Date tehnice

Servomotor

Accesorii – Element de încălzire

Tip Tensiune de alimentare Cod

AME 85
24 V c.a.

082G1452

AME 86 082G1462

Tip Cod

Element de încălzire pentru vane VF DN 125-150 065Z7021

Tip AME 85 AME 86

Tensiune de alimentare V 24 c.a.; +10% la -15%

Consum de energie VA 12.5 25

Frecvenţă Hz 50/60

Tip de control Y
V 0-10 (2-10) [Ri = 50 Ω]

mA 0-20 (4-20) [Ri = 500 Ω]

Semnal de ieşire X V 0-10 (2-10)

Forţă de închidere N 5000

Cursă max. mm 40

Viteză s/mm 8 3

Temperatură max. a fluidului 
de lucru °C 200

Temperatură ambiantă °C 0 … 55

Temperatură de depozitare şi 
transport °C –40 … +70

Nivel de protecţie electrică a carcasei IP 54

Greutate kg 9,8 10

Marcaj CE conform standardelor
Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/

CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

AME 85 AME 86



Servomotoare pentru control 
triac AMV 85 şi AMV 86

Servomotoare pentru control triac

Informaţii suplimentare
» Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
VD.AB.S

Descriere
Servomotoarele AMV 85 şi AMV 86 
sunt utilizate pentru vanele VF 2 şi VF 
3 cu diametrul de DN 125 şi DN 150.

Aplicaţii
Acţionarea vanelor de reglare cu ven-
til.

Caracteristici
» Funcţie de oprire în funcţie 

de sarcină, care previne 
supraîncărcarea

» Funcţionare manuală

Comandă
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Date tehnice

Servomotor

Accesorii

Tip Tensiune de alimentare Cod

AMV 85 24 V c.a. 082G1450

AMV 85 230 V c.a. 082G1451

AMV 86 24 V c.a. 082G1460

AMV 86 230 V c.a. 082G1461

Tip Pentru motoare Cod

Comutatoare suplimentare (2x)

AMV 86 / 24V 082H7050

AMV 86 /230 V 082H7051

AMV 85 / 24 V 082H7072

AMV 85 / 230 V 082H7071

Comutatoare suplimentare (2x) şi potenţiometru 
(10kΩ)

AMV 86 / 24V 082H7081

AMV 86 /230 V 082H7080

AMV 85 / 24 V 082H7083

AMV 85 / 230 V 082H7082

Element de încălzire pentru vane VF DN 125-150 065Z7021

Tip AMV 85 AMV 86

Tensiune de alimentare V 24 c.a./230 c.a. ; între +10% şi -15%

Consum de energie VA 10.5 23

Frecvenţă Hz 50/60

Tip de control 3 puncte

Forţă de închidere N 5000

Cursă max. mm 40

Viteză s/mm 8 3

Temperatură max. a fluidului 
de lucru °C 200

Temperatură ambiantă °C 0 … 55

Temperatură de depozitare şi 
transport °C –40 … +70

Nivel de protecţie electrică a carcasei IP 54

Greutate kg 9,8 10

Marcaj CE conform standardelor
Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/

CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

AMV 85 AMV 86
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Servomotoare pentru control 
modulant AME 130 (H) şi AME 140 (H)

Servomotoare pentru control 
modulant

Informaţii suplimentare
» Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
VD.KG.Z

Descriere
Servomotoarele AME 130, AME 
140, AME 130H şi AME 140H sunt 
utilizate pentru vanele VZ sau VZL. 
Servomotoarele marcate cu litera 
„H” permit operarea manuală. 
Servomotorul poate fi utilizat cu 
ventilo-convectoare, unităţi de 

Caracteristici
» Funcţie de „adaptare automată a 

cursei vanei”
» Funcţie de oprire în funcţie 

de sarcină, care previne 
supraîncărcarea

» Funcţionare manuală (doar versi-
unile H)

Comandă

Date tehnice

inducţie, dispozitive de încălzire şi 
răcire suplimentare de mici dimensiuni 
şi aplicaţii de control zonal în care apa 
caldă/rece este mediul controlat. 

Aplicaţii
Acţionarea vanelor pentru ventilo-
convectoare.

Tip Tensiune de alimentare Turație Cod

AME 130

24 V c.a.

24 s/mm 082H8044

AME 140 12 s/mm 082H8045

AME 130H 24 s/mm 082H8046

AME 140H 12 s/mm 082H8047

Tip AME 130, AME 130H AME 140, AME 140H

Tensiune de alimentare V 24 c.a.; +10% și -15%

Consum de energie VA 1,3

Frecvenţă Hz 50/60

Tip de control Y
V 0-10 (2-10)

mA 0-20 (4-20)

Semnal de ieşire X V 0-10 (2-10)

Forţă de închidere N 200 

Cursă max. mm 5,5

Viteză s/mm 24 12

Temperatură max. a fluidului 
de lucru °C 130

Temperatură ambiantă °C 0 … 55

Temperatură de depozitare şi 
transport °C –40 … +70

Nivel de protecţie electrică a carcasei IP 42

Greutate kg 0,3

Marcaj CE conform standardelor
Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/

CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

AME 130H, 140HAME 130, 140



Servomotoare pentru control triac 
AMV 130 (H) şi AMV 140 (H)

Servomotoare pentru controlul triac

Informaţii suplimentare
» Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
VD.KG.Y

Descriere
Servomotoarele AMV 130, AMV 140, 
AMV 130H şi AMV 140H sunt utilizate 
cu vanele VZ sau VZL. Servomotoarele 
marcate cu litera „H” permit operarea 
manuală. Servomotorul poate fi 
utilizat cu ventilo-convectoare, unităţi 
de inducţie, dispozitive de încălzire şi 

Caracteristici
» Funcţie de oprire în funcţie 

de sarcină, care previne 
supraîncărcarea

» Funcţionare manuală (doar 
versiunile H)

Comandă

Date tehnice
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răcire suplimentare de mici dimensiuni 
şi aplicaţii de control zonal în care apa 
caldă/rece este mediul controlat.  

Aplicaţii
Acţionarea vanelor pentru ventilo-
convectoare.

Tip Tensiune de alimentare Turație Cod

AMV 130

24 V c.a.

24 s/mm 082H8036

AMV 140 12 s/mm 082H8038

AMV 130H 24 s/mm 082H8040

AMV 140H 12 s/mm 082H8042

AMV 130

230 V c.a.

24 s/mm 082H8037

AMV 140 12 s/mm 082H8039

AMV 130H 24 s/mm 082H8041

AMV 140H 12 s/mm 082H8043

Tip AMV 130, AMV 130H AMV 140, AMV 140H

Tensiune de alimentare V 24 c.a., 230 c.a.; +10% și –15%

Consum de energie VA 1 [24 V c.a.]; 8 [230 V c.a.]

Frecvenţă Hz 50/60

Tip de control 3 puncte

Forţă de închidere N 200

Cursă max. mm 5,5

Viteză s/mm 24 12

Temperatură max. a fluidului 
de lucru °C 130 

Temperatură ambiantă °C 0 … 55 

Temperatură de depozitare şi 
transport °C –40 … +70 

Nivel de protecţie electrică a carcasei IP 42

Greutate kg 0,3 

Marcaj CE conform standardelor
Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/

CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

AME 130H, 140HAMV 130, 140
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Servomotor pentru control 
modulant AME 13 SU

Servomotor pentru control modulant 
cu funcţie de siguranţă

Informaţii suplimentare
» Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
VD.AB.U

Comandă

Date tehnice

Descriere
Servomotorul AME 13 SU este utilizat 
cu vane cu două, trei sau patru căi 
pentru ventilo-convectoare de tipul 
VZ şi VZL.

Aplicaţii
Acţionarea vanelor pentru ventilo-
convectoare.

Caracteristici
» Funcţie de „adaptare automată a 

cursei vanei”
» Funcţie de oprire în funcţie 

de sarcină, care previne 
supraîncărcarea

» Funcţie de siguranţă cu arc 
(siguranţă)

Tip Tensiune de alimentare Cod

AME 13 SU 24 V c.a. 082H3044

Tensiune de alimentare V 24 c.a.; între +10% şi -15%

Consum de energie VA 9

Frecvenţă Hz 50/60

Tip de control Y
V 0-10 (2-10) [Ri = 24 kΩ]

mA 0-20 (4-20) [Ri = 500 Ω]

Semnal de ieşire X V 0-10 (2-10) 

Forţă de închidere N 300 

Cursă max. mm 5,5 

Viteză s/mm 14 

Temperatură max. a fluidului 
de lucru °C 130 

Temperatură ambiantă °C 0 … 55 

Temperatură de depozitare şi 
transport °C –40 … +70 

Clasă de protecţie II

Nivel de protecţie electrică a carcasei IP 54

Greutate kg 0,8 

Marcaj CE conform standardelor
Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/

CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

AME 13 SU



Servomotor pentru control triac 
AMV 13 SU

Servomotor pentru control triac cu 
funcţie de siguranţă

Informaţii suplimentare
» Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
ED.95.N

Comandă

Date tehnice
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Descriere
Servomotorul AME 13 SU este utilizat 
cu vanele cu două, trei sau patru căi 
pentru ventilo-convectoare de tipul 
VZ şi VZL.

Aplicaţii
Acţionarea vanelor pentru ventilo-
convectoare.

Caracteristici
» Funcţie de oprire în funcţie 

de sarcină, care previne 
supraîncărcarea

» Funcţie de siguranţă cu arc 
(siguranţă)

Tip Tensiune de alimentare Cod

AMV 13 SU
24 V c.a. 082H3043

230 V c.a. 082H3042

Tensiune de alimentare V 24 c.a., 230 c.a.; +10 și –15%

Consum de energie VA 7 

Frecvenţă Hz 50/60

Tip de control 3 puncte

Forţă de închidere N 300

Cursă max. mm 5,5 

Viteză s/mm 14

Temperatură max. a fluidului 
de lucru °C 130 

Temperatură ambiantă °C 0 … 55 

Temperatură de depozitare şi 
transport °C –40 … +70 

Clasă de protecţie II

Nivel de protecţie electrică a carcasei IP 54

Greutate kg 0,8

Marcaj CE conform standardelor
Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/

CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

 

AMV 13 SU Accesorii
Tip Cod

Comutatoare suplimentare (2x) 082G3201

Comutatoare suplimentare (2x) și potenţiometru (10 kΩ) 082G3202

Comutatoare suplimentare (2x) și potenţiometru (1 kΩ) 082G3203

Potenţiometru suplimentar (10 kΩ) 082H7019

Potenţiometru suplimentar (1 kΩ) 082H7020
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Termoacționările TWA-ZL

Servomotor termic ON/OFF

Informaţii suplimentare
» Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
VD.LE.R

Comandă

Date tehnice

Descriere
Termoacționarea TWA-ZL este 
utilizată pentru vanele Danfoss 
de tipul VZL sau VZ. Servomotorul 
poate fi controlat prin intermediul 
unui regulator ON/OFF sau al unui 
comutator de pornire/oprire. Acestea 
oferă o soluţie accesibilă pentru 
controlul apei calde şi/sau rece în 
ventilo-convectoare, dispozitive de 
încălzire şi răcire suplimentare de 
mici dimensiuni din cadrul sistemelor 
de control al temperaturii.

Aplicaţii
Acţionarea vanelor pentru ventilo-
convectoare.

Caracteristici
» Indicator de poziţie

Tip Tensiune de alimentare Cod

TWA-ZL NC
24 V c.a./c.c.

082H3100

TWA-ZL NO 082H3101

TWA-ZL NC
230 V c.a.

082H3102

TWA-ZL NO 082H3103

TWA-ZL

Tensiune de alimentare V 24 c.a./c.c. sau 230 c.a.

Consum de energie VA 2

Frecvenţă Hz 50/60

Tip de control ON/OFF

Forţă de închidere N 90

Cursă max. mm 2,8

Durata cursei complete min 3 1)

Temperatură max. a fluidului de lucru °C 120

Temperatură ambiantă °C 2 … 60

Temperatură de depozitare şi transport °C –40 … +70

Clasă de protecţie II

Nivel de protecţie electrică a carcasei IP 41

Greutate kg 0,15

Lungimea cablului de alimentare m 1,2

1)  La încălzire, durata cursei complete a servomotorului creşte până la câteva minute – acest lucru depinde de 
temperatura ambiantă



Servomotoare pentru vane 
rotative AMB 162 şi AMB 182

Servomotoare pentru vane rotative

Informaţii suplimentare
» Pentru informaţii detaliate despre 

accesorii şi alte informaţii tehnice, vă 
rugăm să consultaţi Fişa tehnică nr. 
ED.96.N

Comandă
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Date tehnice

Descriere
Servomotoarele AMB 162 şi AMB 182 
sunt utilizate pentru controlul tem-
peraturii în sistemele de termoficare, 
împreună cu vane rotative cu trei sau 
patru căi de tipul HRB, HRE și HFE.

Aplicaţii
Acţionarea vanelor rotative

Caracteristici
» Indicator de poziţie
» Funcţionare manuală

Pot fi utilizate împreună cu: 
» Regulatoare cu ieşire în 3 puncte 

(de exemplu, ECL Comfort)
» Regulatoare cu ieşire standard de 

tensiune (de exemplu, ECL Com-
fort) 

AMB 162 AMB 182

Tensiune de alimentare V 24 c.a./c.c. sau 230 c.a.

Consum de energie VA
AMB 162: 2,5

AMB 182: 3,5

Frecvenţă Hz 50/60

Tip de control Y
3 puncte

0-10 V (2-10 V)

Cuplu de funcţionare Nm 5, 10 sau 15

Unghi de rotaţie ° 90

Temperatură ambiantă °C 0 … 50

Temperatură de depozitare şi 
transport °C –10 … +80

Clasă de protecţie II

Nivel de protecţie electrică al carcasei IP 42

Greutate kg AMB 162: 0.46
AMB 182: 0.54

Marcaj CE conform standardelor
Directiva privind echipamentele de joasă tensiune 

(LVD) 2006/95/CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14
Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Tip Cuplu Semnal de 
comandă Turaţie Tensiune de 

alimentare Observaţie Cod

AMB 162 5 Nm
3 puncte

670 s/90° 230 V c.a. - 082H0010

140 s/90°

230 V c.a.
- 082H0011

AS * 082H0012

24 V c.a.
- 082H0013

AS * 082H0014

70 s/90° 230 V c.a. - 082H0015

Modulant 140 s/90° 24 V c.a./c.c. - 082H0016

AMB 182

10 Nm 3 puncte 70 s/90°
230 V c.a. - 082H0017

24 V c.a. - 082H0018

15 Nm

3 puncte 280 s/90°
230 V c.a.

- 082H0019

AS * 082H0020

24 V c.a. - 082H0021

Modulant
280 s/90°

24 V c.a./c.c.
- 082H0022

140 s/90° - 082H0023

*Servomotor cu comutatorul de semnal suplimentar integrat
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AMV 435
Servomotor pentru control 
triac, în combinaţie cu vane 
de reglare cu 2 şi 3 căi

AME 435
Sevomotoare pentru control 
modulant, în combinaţie cu 
vane de reglare cu 2 şi 3 căi

•	 Tensiunea de alimentare a servomotoarelor trebuie să fie de 24 V c.a./c.c. sau 230 V c.a., 50/60 Hz
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă viteză selectabilă în intervalul 7.5-15 s/mm
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă cursa de 20 mm
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă forţa de închidere minimă de 400 N
•	 Sermomotoarele trebuie să funcţioneze în intervalul de temperatură a fluidului de lucru -10 - 130°C
•	 Sermomotoarele trebuie să dispună de semnalizare externă cu LED a modurilor de funcţionare
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă mod de funcţionare manuală 
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă o funcţie de semnalizare a poziţiei de capăt
•	 Sermomotoarele trebuie să fie prevăzute cu o funcţie de protecţie împotriva suprasarcinii pentru a 

preveni expunerea servomotorului și a vanei la suprasarcină
•	 Sermomotoarele trebuie prevăzute cu indicator de cursă vizibil
•	 Sermomotoarele trebuie să fie proiectate pentru utilizarea în sisteme HVAC
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă marcajul CE, care indică faptul că este conform cu standardele:
	 •	Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14
	 •	Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
•	 Nivelul de protecţie electrică al carcasei trebuie să fie IP54
•	 Sermomotoarele trebuie să poată fi instalate fără unelte pe vana de reglare
•	 Sermomotoarele trebuie prevăzute cu racorduri ce pot fi îndepărtate, pentru a facilita cablarea
•	 Sermomotoarele trebuie prevăzute cu o carcasă separată pentru racorduri

•	 Tensiunea de alimentare a servomotorului trebuie să fie de 24 V c.a./c.c., 50/60 Hz
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă semnal pentru intrarea de control selectabil în intervalul 0(4) … 

20 mA și 0(2) … 10 V
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă semnalul de ieșire de (0-10 V)
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă cursa de 20 mm
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă forţa de închidere minimă de 400 N
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă viteză selectabilă 7,5 sau 15 s/mm
•	 Sermomotoarele trebuie să funcţioneze în intervalul de temperatură a fluidului de lucru -10 - 

130°C
•	 Sermomotoarele trebuie să dispună de semnalizare externă cu LED a modurilor de funcţionare
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă mod de operare manuală
•	 Sermomotoarele trebuie să dispună de un mod standby, adică să nu răspundă la semnalul de 

control când acest mod este activat (pentru operarea manuală)
•	 Sermomotoarele trebuie să fie prevăzute cu o funcţie de adaptare automată a cursei la poziţiile de 

capăt ale vanei, pentru a reduce durata punerii în funcţiune
•	 Sermomotoarele trebuie să fie prevăzute cu o funcţie de reglare a caracteristicii de curgere prin 

vană – caracteristica de curgere trebuie să fie reglabilă de la liniară la logaritmică sau invers
•	 Sermomotoarele trebuie să fie prevăzute cu o funcţie de protecţie împotriva suprasarcinii pentru 

a preveni expunerea servomotorului și a vanei la suprasarcină
•	 Sermomotoarele trebuie prevăzute cu indicator de cursă vizibil
•	 Sermomotoarele trebuie prevăzute cu selector pentru modul de funcţionare directă sau inversă
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă capacitatea de a stabiliza controlul semnalului de ieșire în cazul 

oscilaţiilor, utilizând reglarea caracteristicilor – funcţia anti-hunting
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă marcajul CE, care indică faptul că este conform cu standardele
	 •	Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14
	 •	Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
•	 Nivelul de protecţie electrică al carcasei trebuie să fie IP54
•	 Sermomotoarele trebuie să poată fi instalate fără unelte pe vana de reglare
•	 Sermomotoarele trebuie prevăzute cu racorduri ce pot fi îndepărtate, pentru a facilita cablarea
•	 Sermomotoarele trebuie prevăzute cu o carcasă separată pentru racorduri
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Listă de cerințe caracteristici 
tehnice pentru întocmirea 
proiectelor
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AME 438 SU
Servomotor pentru control 
modulant, în combinaţie cu 
vane de reglare cu 2 sau 3 căi

•	 Tensiunea de alimentare a servomotoarelor trebuie să fie de 24 V c.a., 50/60 Hz
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă semnal pentru intrarea de control selectabil în intervalul 0(4) … 

20 mA și 0(2) … 10 V
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă semnalul de ieșire de (0-10V)
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă viteză de 15 s/mm
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă cursa de 15 mm
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă forţa de închidere minimă de 450 N
•	 Sermomotoarele trebuie să funcţioneze în intervalul de temperatură a fluidului de lucru și a 

mediului de -10 - 150°C
•	 Sermomotoarele trebuie prevăzute cu funcţie de siguranţă cu arcuri pentru închiderea vanei 

(portul A-AB) în cazul unei pene de curent
•	 Sermomotoarele trebuie să fie prevăzute cu o funcţie de adaptare automată a cursei la poziţiile de 

capăt ale vanei, pentru a reduce durata punerii în funcţiune
•	 Sermomotoarele trebuie să fie prevăzute cu o funcţie de reglare a caracteristicii de curgere prin 

vană – caracteristica de curgere trebuie să fie reglabilă de la liniară la logaritmică sau invers
•	 Sermomotoarele trebuie să fie prevăzute cu o funcţie de protecţie împotriva suprasarcinii pentru a 

preveni expunerea servomotorului și a vanei la suprasarcină
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă capacitatea de a funcţiona în modul de control modulant sau triac 
•	 Sermomotoarele trebuie prevăzute cu control secvenţial (0-4,9 V ; 5,1-10 V)
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă posibilitatea reducerii kvs (reducerea debitului)
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă o carcasă rezistentă din aluminiu
•	 Sermomotoarele trebuie prevăzute cu indicator de cursă vizibil
•	 Sermomotoarele trebuie prevăzute cu selector pentru modul de funcţionare directă sau inversă
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă marcajul CE, care indică faptul că este conform cu standardele
	 •	Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14
	 •	Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
•	 Nivelul de protecţie electrică al carcasei trebuie să fie IP54
•	 Sermomotoarele trebuie prevăzute cu racorduri ce pot fi îndepărtate, pentru a facilita cablarea

AMV 438 SU
Servomotor pentru control 
triac, în combinaţie cu vane 
de reglare cu 2 şi 3 căi

•	 Tensiunea de alimentare a servomotoarelor trebuie să fie de 24 V c.a. sau 230 V c.a., 50/60 Hz
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă viteză de 15 s/mm
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă cursa de 15 mm
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă forţa de închidere minimă de 450N
•	 Sermomotoarele trebuie să funcţioneze în intervalul de temperatură a fluidului de lucru -10 - 

150°C
•	 Sermomotoarele trebuie prevăzute cu funcţie de siguranţă cu arcuri pentru închiderea vanei 

(portul A-AB) în cazul unei pene de curent
•	 Sermomotoarele trebuie să fie prevăzute cu o funcţie de protecţie împotriva suprasarcinii pentru a 

preveni expunerea servomotorului și a vanei la suprasarcină
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă o carcasă rezistentă din aluminiu
•	 Sermomotoarele trebuie prevăzute cu indicator de cursă vizibil
•	 Sermomotoarele trebuie să fie proiectate pentru utilizarea în sisteme HVAC
•	 Sermomotoarele trebuie să aibă marcajul CE, care indică faptul că este conform cu standardele
	 •	Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14
	 •	Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
•	 Nivelul de protecţie electrică al carcasei trebuie să fie IP54
•	 Sermomotoarele trebuie prevăzute cu racorduri ce pot fi îndepărtate, pentru a facilita cablarea
•	 Sermomotoarele trebuie să dispună de comutator suplimentar și potenţiometru, ca accesorii

Listă de cerințe caracteristici 
tehnice pentru întocmirea 
proiectelor
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AME 55, 56
Servomotor pentru control 
modulant, în combinaţie cu 
vane de reglare cu 2 şi 3 căi

•	 Tensiunea de alimentare a servomotoarelor trebuie să fie de 24 V c.a., 50 Hz
•	 Servomotoarele trebuie să aibă semnal pentru intrarea de control selectabil în intervalul 0(4) ... 20 

mA și 0(2) ... 10 V
•	 Servomotoarele trebuie să aibă semnalul de ieșire de (0-10V)
•	 Servomotoarele trebuie să aibă viteză de 8 s/mm (AME 55) sau 4 s/mm (AME 56)
•	 Servomotoarele trebuie să aibă cursa de 40 mm
•	 Servomotoarele trebuie să aibă forţa de închidere minimă de 2000 N (AME 55) sau 1500N (AME 56)
•	 Servomotoarele trebuie să funcţioneze în intervalul de temperatură a fluidului de lucru și a 

mediului de -10 - 200°C
•	 Servomotoarele trebuie să fie prevăzute cu o funcţie de adaptare automată a cursei la poziţiile de 

capăt ale vanei, pentru a reduce durata punerii în funcţiune
•	 Servomotoarele trebuie să fie prevăzute cu o funcţie de reglare a caracteristicii de curgere prin 

vană – caracteristica de curgere trebuie să fie reglabilă de la liniară la logaritmică sau invers
•	 Servomotoarele trebuie să fie prevăzute cu o funcţie de protecţie împotriva suprasarcinii pentru a 

preveni expunerea servomotorului și a vanei la suprasarcină
•	 Servomotoarele trebuie să aibă capacitatea de a funcţiona în modul de control modulant sau triac 
•	 Servomotoarele trebuie prevăzute cu control secvenţial (0-4,9 V ; 5,1-10 V)
•	 Servomotoarele trebuie să aibă posibilitatea reducerii kvs (reducerea debitului)
•	 Servomotoarele trebuie să aibă o carcasă rezistentă din metal
•	 Servomotoarele trebuie prevăzute cu indicator de cursă vizibil
•	 Servomotoarele trebuie prevăzute cu selector pentru modul de funcţionare directă sau inversă
•	 Servomotoarele trebuie să aibă marcajul CE, care indică faptul că este conform cu standardele:
	 •	Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14
	 •	Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
•	 Nivelul de protecţie electrică al carcasei trebuie să fie IP54
•	 Servomotoarele trebuie prevăzute cu racorduri ce pot fi îndepărtate, pentru a facilita cablarea

AMV 55, 56
Servomotor pentru control 
triac, în combinaţie cu vane 
de reglare cu 2 sau 3 căi

•	 Tensiunea de alimentare a servomotoarelor trebuie să fie de 24 V c.a. sau 230 V c.a., 50 Hz
•	 Servomotoarele trebuie să aibă viteza de 8 s/mm (AMV 55) sau 4 s/mm (AMV 56)
•	 Servomotoarele trebuie să aibă cursa de 40 mm
•	 Servomotoarele trebuie să aibă forţa de închidere minimă de 2000 N (AMV 55) sau 1500 N (AMV 

56)
•	 Servomotoarele trebuie să funcţioneze în intervalul de temperatură a fluidului de lucru -10 - 200°C
•	 Servomotoarele trebuie să fie prevăzute cu o funcţie de protecţie împotriva suprasarcinii pentru a 

preveni expunerea servomotorului și a vanei la suprasarcină
•	 Servomotoarele trebuie prevăzute cu indicator de cursă vizibil
•	 Servomotoarele trebuie să fie proiectate pentru utilizarea în sisteme HVAC
•	 Servomotoarele trebuie să aibă marcajul CE, care indică faptul că este conform cu standardele:
	 •	Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14
	 •	Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
•	 Nivelul de protecţie electrică al carcasei trebuie să fie IP54
•	 Servomotoarele trebuie prevăzute cu racorduri ce pot fi îndepărtate, pentru a facilita cablarea
•	 Servomotoarele trebuie să dispună de comutator suplimentar și potenţiometru, ca accesorii

Listă de cerințe caracteristici 
tehnice pentru întocmirea 
proiectelor
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AME 85, 86
Servomotor pentru control 
modulant, în combinaţie cu 
vane de reglare cu 2 sau 3 căi

•	 Tensiunea de alimentare a servomotoarelor trebuie să fie de 24 V c.a., 50/60 Hz
•	 Servomotoarele trebuie să aibă semnal pentru intrarea de control selectabil în intervalul 0(4) … 20 

mA și 0(2) … 10 V
•	 Servomotoarele trebuie să aibă semnalul de ieșire de (0-10 V)
•	 Servomotoarele trebuie să aibă viteză de 8 s/mm (AME 85) și 3 s/mm (AME 86)
•	 Servomotoarele trebuie să aibă cursa de 40 mm
•	 Servomotoarele trebuie să aibă forţa de închidere minimă de 5000 N
•	 Servomotoarele trebuie să funcţioneze în intervalul de temperatură a fluidului de lucru -10 - 200°C
•	 Servomotoarele trebuie să fie prevăzute cu o funcţie de adaptare automată a cursei la poziţiile de 

capăt ale vanei, pentru a reduce durata punerii în funcţiune
•	 Servomotoarele trebuie să fie prevăzute cu o funcţie de reglare a caracteristicii de curgere prin 

vană – caracteristica de curgere trebuie să fie reglabilă de la liniară la logaritmică sau invers
•	 Servomotoarele trebuie să fie prevăzute cu o funcţie de protecţie împotriva suprasarcinii pentru a 

preveni expunerea servomotorului și a vanei la suprasarcină
•	 Servomotoarele trebuie să aibă capacitatea de a funcţiona în modul de control modulant sau triac 
•	 Servomotoarele trebuie prevăzute cu control secvenţial (0-4,9 V ; 5,1-10 V)
•	 Servomotoarele trebuie să aibă posibilitatea reducerii kvs (reducerea debitului)
•	 Servomotoarele trebuie să aibă o carcasă rezistentă din metal
•	 Servomotoarele trebuie prevăzute cu indicator de cursă vizibil
•	 Servomotoarele trebuie prevăzute cu selector pentru modul de funcţionare directă sau inversă
•	 Servomotoarele trebuie să fie proiectate pentru utilizarea în sisteme HVAC
•	 Servomotoarele trebuie să aibă marcajul CE, care indică faptul că este conform cu standardele:
	 •	Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14
	 •	Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
•	 Nivelul de protecţie electrică al carcasei trebuie să fie IP54
•	 Servomotoarele trebuie prevăzute cu racorduri ce pot fi îndepărtate, pentru a facilita cablarea

AMV 85, 86
Servomotor pentru control 
triac, în combinaţie cu vane 
de reglare cu 2 şi 3 căi

•	 Tensiunea de alimentare a servomotoarelor trebuie să fie de 24 V c.a. sau 230 V c.a., 50/60 Hz
•	 Servomotoarele trebuie să aibă viteza de 8 s/mm (AMV 85) sau 3 s/mm (AMV 86)
•	 Servomotoarele trebuie să aibă cursa de 40 mm
•	 Servomotoarele trebuie să aibă forţa de închidere minimă de 5000 N
•	 Servomotoarele trebuie să funcţioneze în intervalul de temperatură a fluidului de lucru -10 - 200°C
•	 Servomotoarele trebuie să fie prevăzute cu o funcţie de protecţie împotriva suprasarcinii pentru a 

preveni expunerea servomotorului și a vanei la suprasarcină
•	 Servomotoarele trebuie prevăzute cu indicator de cursă vizibil
•	 Servomotoarele trebuie să fie proiectate pentru utilizarea în sisteme HVAC
•	 Servomotoarele trebuie să aibă marcajul CE, care indică faptul că este conform cu standardele:
	 •	Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14
	 •	Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
•	 Nivelul de protecţie electrică al carcasei trebuie să fie IP54
•	 Servomotoarele trebuie prevăzute cu racorduri ce pot fi îndepărtate, pentru a facilita cablarea 
•	 Servomotoarele trebuie să dispună de comutator suplimentar și potenţiometru, ca accesorii

Listă de cerințe caracteristici 
tehnice pentru întocmirea 
proiectelor
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AME 130, 130H
Servomotor pentru control 
modulant, în combinaţie cu 
vanele de reglare cu 2 sau 3 
căi

•	 Tensiunea de alimentare a servomotoarelor trebuie să fie de 24 V c.a., 50/60 Hz
•	 Servomotoarele trebuie să aibă semnal pentru intrarea de control selectabil în intervalul 0(4) … 20 

mA și 0(2) … 10 V
•	 Servomotoarele trebuie să aibă semnalul de ieșire de (0-10 V)
•	 Servomotoarele trebuie să aibă viteza de 24 s/mm
•	 Servomotoarele trebuie să aibă cursa de 5.5 mm
•	 Servomotoarele trebuie să aibă forţa de închidere minimă de 200 N
•	 Servomotoarele trebuie să funcţioneze în intervalul de temperatură a fluidului de lucru 2 - 120°C
•	 Servomotoarele trebuie să fie prevăzut cu mod de operare manuală (AME 130H)
•	 Servomotoarele trebuie să dispună de o funcţie de oprire forţată în poziţia de jos a tijei pentru a 

preveni supraîncărcarea servomotorului și a vanei
•	 Servomotoarele trebuie prevăzute cu control secvenţial (0-5 V; 5-10 V)
•	 Servomotoarele trebuie prevăzute cu indicator de cursă vizibil
•	 Servomotoarele trebuie prevăzute cu selector pentru modul de funcţionare directă sau inversă
•	 Servomotoarele trebuie să fie proiectate pentru utilizarea în sisteme HVAC
•	 Servomotoarele trebuie să aibă marcajul CE, care indică faptul că este conform cu standardele:
	 •	Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14
	 •	Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3;
•	 Nivelul de protecţie electrică al carcasei trebuie să fie IP42
•	 Servomotoarele trebuie să poată fi instalate fără unelte pe vana de reglare
•	 Servomotoarele trebuie să aibă un cablu de alimentare cu o lungime de cel puţin 1,5 m, pentru a 

facilita cablarea

AMV 130, 130H
Servomotor pentru control 
triac, în combinaţie cu vane 
de reglare cu 2 şi 3 căi

•	 Tensiunea de alimentare a servomotoarelor trebuie să fie de 24 V c.a. sau 230 V c.a., 50/60 Hz
•	 Servomotoarele trebuie să aibă viteza de 24 s/mm
•	 Servomotoarele trebuie să aibă cursa de 5.5 mm
•	 Servomotoarele trebuie să aibă forţa de închidere minimă de 200 N
•	 Servomotoarele trebuie să funcţioneze în intervalul de temperatură a fluidului de lucru 2 - 120°C
•	 Servomotoarele trebuie să fie prevăzut cu mod de operare manuală (AMV 130H)
•	 Servomotoarele trebuie să dispună de o funcţie de oprire forţată în poziţia de jos a tijei pentru a 

preveni supraîncărcarea servomotorului și a vanei
•	 Servomotoarele trebuie prevăzute cu indicator de cursă vizibil
•	 Servomotoarele trebuie să fie proiectate pentru utilizarea în sisteme HVAC
•	 Servomotoarele trebuie să aibă marcajul CE, care indică faptul că este conform cu standardele:
	 •	Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD) 2006/95/CE: EN 60730-1, EN 60730-2-14
	 •	Directiva EMC 2004/108/CE: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
•	 Nivelul de protecţie electrică al carcasei trebuie să fie IP42
•	 Servomotoarele trebuie să poată fi instalate fără unelte pe vana de reglare
•	 Servomotoarele trebuie să aibă un cablu de alimentare cu o lungime de cel puţin 1,5 m, pentru a 

facilita cablarea

Listă de cerințe caracteristici 
tehnice pentru întocmirea 
proiectelor
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Vane cu 2 / 3 
căi (HVAC)
Vane de reglare cu ventil, cu 
2 şi 3 căi

•	 Vanele de reglare trebuie să fie rezistente la coroziune sau la orice modificări ale materialelor sau 
ale structurii în timpul funcţionării normale și în condiţii de oprire

•	 Vanele de reglare trebuie prevăzute cu racorduri cu flanșă conform EN 1092 sau racorduri filetate
•	 Vanele de reglare cu diametrul între DN 15 și DN 80 trebuie prevăzute cu etanșare soft pentru a 

nu exista scurgeri vizibile la o forţă de închidere de 400 N
•	 Vanele de reglare trebuie să aibă o structură care să permită instalarea fără unelte a 

servomotorului
•	 Vanele de reglare trebuie să funcţioneze la o temperatură a fluidului de lucru și a mediului 

cuprinsă între -10 și 130°C fără să apară modificări ale proprietăţilor chimice sau structurale ale 
materialelor utilizate

•	 Vanele de reglare trebuie să fie marcate conform standardului IEC 534-5

Listă de cerințe caracteristici 
tehnice pentru întocmirea 
proiectelor
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Soluţia tuturor problemelor dumneavoastră 
în domeniul HVAC într-o singură 

gamă de produse

VBLSF346

Avem grijă de afacerea dumneavoastră
Danfoss este mai mult decât un nume faimos în domeniul încălzirii. Timp de mai mult de 75 
de ani, am furnizat clienţilor din întreaga lume de la simple componente şi până la soluţii 
de termoficare complete. De generaţii, afacerea noastră a fost să vă ajutăm să aveţi grijă de 
afacerea dumneavoastră şi acesta rămâne scopul nostru şi în viitor.

Conduşi de necesităţile clienţilor noştri, am profitat de anii de experienţă pentru a fi în linia 
întâi a inovaţiilor, oferind continuu componente noi, experienţă şi sisteme complete pentru 
aplicaţii de climatizare şi energie.

Dorim să furnizăm soluţii şi produse care oferă dumneavoastră şi clienţilor dumneavoastră 
tehnologii avansate şi uşor de utilizat, cu întreţinere minimă şi beneficii ecologice şi financi-
are, precum şi service şi susţinere complete.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne sau vizitaţi 
adresa de Internet ecl.danfoss.com.

VBLGA102

Danfoss nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru posibilele erori din cataloage, broşuri şi alte materiale tipărite. Danfoss îşi rezervă dreptul de a 
modifica produsele sale fără notificare. Aceasta se aplică, de asemenea, produselor care au fost deja comandate. Toate mărcile comerciale prezen-
tate în acest material sunt proprietatea companiilor respective. Danfoss şi emblema Danfoss reprezintă mărci comerciale ale Danfoss A/S. Toate 
drepturile sunt rezervate.

Danfoss s.r.l. 
Şos. Olteniţei 208, Popeşti-Leordeni, Jud. Ilfov, Cod poştal: 077160, România
Telefon: +40 31 222 21 01, +40 31 222 22 01
Fax: +40 31 222 21 08
http://www.danfoss.com/romania
e-mail: danfoss.ro@danfoss.com

Danfoss s.r.l.  Șos. Olteniței 208, Popești-Leordeni, Jud. Ilfov, Cod poștal: 077160, România
Telefon: +40 31 222 21 01, +40 3 222 22 01, Fax: +40 31 222 21 08
E-mail: danfoss.ro@danfoss.com   www.incalzire.danfoss.com


