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Обширната гама продукти за 
хидравличен баланс и регулиране 
предлага решение за всякакви 
приложения на водни отоплителни 
или климатични системи.

Хидравличен баланс и регулиране

Решенията са тук
Изборът е Ваш ...

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE



Хидравличен баланс и регулиране
Ако задачата Ви е да намерите решение за създаване на вътрешен климат, 
осигуряващ комфортни условия за работа и живот и максимална енергийна 
ефективност, тогава идеалният партньор за Вас е направление „Хидравличен 
баланс и регулиране“ на Данфосс.
Най-ефективните отоплителни или охладителни инсталации могат да се 
осъществят единствено чрез осигуряване на оптимален хидравличен баланс 
и идеално регулиране на температурата. Ние имаме дългогодишен опит и 
пълна гама продукти в това направление. Осигуряваме висококачествени 
продукти за новаторски, енергийно икономични и лесни за прилагане решения.
Специализирали сме се в осигуряването на максимален комфорт срещу по-
ниски разходи.
Експертният ни подход е навсякъде. Целият ни екип, от развойния център 
до след-продажбеното обслужване, се състои от високо квалифицирани 
професионалисти, които предлагат познания, практически опит и задълбочено 
разбиране на приложенията и потребностите на клиентите.
В тази брошура правим обобщен преглед на множеството наши продукти за 
различни приложения. Всеки от тях има свои специфични характеристики и 
предимства, които правят ежедневната Ви работа по-лесна, по-бърза и по-
добра. Открийте необходимите за Вашия проект продукти и ни позволете 
да Ви помогнем да станете предпочитан партньор на своите клиенти в 
осъществяването на решения за хидравлично балансиране на системите.

ДОБРЕ БАЛАНСИРАНИ
И РЕГУЛИРАНИ 
РЕШЕНИЯ

3 причини да изберете 
Хидравличен баланс и регулиране от Данфосс:

 Възползвате се от пълната гамапродукти

  Усвоявате  познания от нашите високо 
квалифицирани професионалисти

  Чувствате се уверени с нашите продукти, 
техническа помощ и обслужване

Научете повече за продуктите ни 
на уебсайт: www.hbc.danfoss.com



РЪЧНИ
БАЛАНС 
ВЕНТИЛИ
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Tип MSV-BD MSV-B MSV-O MSV-S MSV-F2

Функция Баланс и затваряне Баланс и затваряне Баланс и затваряне Спирателен Баланс

Версия На резба На резба На резба На резба На фланци

DN 15 – 50 15 –50 15-50 15 –50 15 - 400

PN 20 20 20 20 16/25

Вграден сферичен вентил Да Да Да Да Не

Измервателни нипели Въртящи се Фиксирани Фиксирани, Вентури Не Фиксирани

Кран за източване Да Не Не Да Не

Ръчните баланс вентили осигуряват базово решение за статично балансиране 
при много приложения. Вентилите ограничават дебита през различни части 
на системи за отопление, охлаждане и битова гореща вода. Тъй като ръчните 
баланс вентили не могат да реагират на променящи се условия, тези вентили 
се препоръчват за използване в системи с постоянен поток.

LENO™ MSV-BD/MSV-B/MSV-O
Гамата вентили LENO™ на Данфосс предлага най-новата технология в ръчното 
балансиране. За да се спестят разходи за често използваните спирателни 
вентили, MSV-BD, MSV-B и MSV-O са комбинация от вентил с предварителна 
настройка и спирателен вентил. За тази цел основната конструкция се базира на 
сферичен вентил, което гарантира 100% херметичност на затваряне на системата.
Използването на спирателния сферичен вентил с индикатор за отворено/
затворено положениене променя настройката.

В допълнение, ръкохватката може временно да се отстрани за по-лесно монтиране 
в тесни пространства. Цифровата индикация за предварителната настройка се 
вижда от различни ъгли, което улеснява също и настройката. Всичките три типа 
вентили LENO™ предлагат вградени измервателни нипели за 3 мм игли. При MSV-
BD те могат дори да се завъртат на 360° до каквото и да е предпочитано положение. 
MSV-O има фиксирана Вентури бленда.

LENO™ MSV-S
MSV-S е придружаващ ръчен спирателен вентил за вентилите от гамата LENO™, 
който може да се използва за затваряне на връщащата тръба на системата, в 
случай че баланс вентилът е монтиран на подаващата тръба. Може да се използва 
като висококачествен сферичен вентил и има кран за източване с голям дебит.

MSV-F2
Серията MSV-F2 обхваща размери от DN15 до DN 400. Фланците са в съответствие 
с международните стандарти. Вентилите имат индикатор за положение, 
ограничител на хода и настройките могат да се застопоряват.
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АВТОМАТИЧНИ
БАЛАНС 
ВЕНТИЛИ
Докато работата на ръчните баланс вентили е статична, автоматичните баланс 
вентили осигуряват динамично балансиране на водните системи. При всички 
възможни товари на системата от 0 до 100% автоматичните баланс вентили 
осигуряват добро балансиране чрез регулиране на диференциалното налягане.
При частични товари дебитът намалява поради затваряне на управляващите 
вентили. Това води до повишаване на налягането и разбалансиране на системата. 
Благодарение на автоматичното регулиране на налягането, реагиращо 
моментално, се поддържа оптимален хидравличен баланс в цялата система.

Автоматични баланс вентили се използват при системи с променлив дебит, напр.
при двутръбни отоплителни системи в многофамилни сгради и при системи за 
подово отопление с разпределителни колектори. Вентилите са добро решение 
и при обновяване на стари системи с ръчни баланс вентили или без баланс 
вентили.

Решенията за автоматично балансиране изискват минимални усилия за пускане 
в действие и осигуряват надеждна отоплителна система с усъвършенствано 
регулиране на стайната температура, икономия на енергия и ниски нива на шум.

Тип ASV-PV ASV-P ASV-M/I/BD MSV-F2

Функция Регулиране на ΔP Регулиране на ΔP Спирателен Спирателен

Версия Резба / Фланец Резба Резба Фланец

DN 15 – 100 15 – 40 15 – 50 15 – 400

Настройка на ΔP • 5 – 25 kPa 
• 20 – 40 kPa
• 35 – 75 kPa
• 60 – 100 kPa

10 kPa -- --

Регулатори на диференциално налягане ASV и 
придружаващи спирателни вентили
Продуктовата гама ASV на Данфосс предлага пълен набор от автоматично 
балансирани решения.

Регулаторите на диференциално налягане за монтаж на връщащата тръба 
се предлагат с фиксирана настройка (ASV-P) и с регулируема настройка 
(ASV-PV). При ASV-PV настройката се променя лесно с помощта на 
шестостенен ключ. Регулаторите на диференциално налягане ASV-PV се 
предлагат с различни диапазони на настройка, за да отговорят на нуждите 
на различни приложения. За системи с голям обем се предлагат и версии на 
ASV-PV с фланци.

На подаващата тръба се монтират придружаващи спирателни вентили, 
които чрез капилярна тръбичка подават информация за налягането 
към регулаторите на налягане. ASV-P и ASV-PV могат да се комбинират с 
придружаващи вентили ASV-M, ASV-I или ASV-BD. ASV-PV на фланци могат 
да се комбинират с придружаващи вентили MSV-F2. Някои придружаващи 
вентили могат също така да се използват за ограничаване на максималния 
дебит в системата.
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Тип AB-PM MSV-S TWA QT

Функция • Регулиране на ΔP
• Ограничаване на дебита
• Зоново управление

Спирателен Зоново управление Ограничаване на 
температурата

Версия На резба На резба 24V / 230V --

DN 15 – 25 15 – 25 -- --

Настройки 300 – 1200 l/h
при ΔP = 10 kPa

Отворен – затворен -- 35 – 50 °C
45 – 60 °C 

AB-PM
Вентилът AB-PM на Данфосс извежда автоматичното балансиране на ново 
равнище. Освен функцията за регулиране на диференциалното налягане, 
този лесен за монтаж вентил добавя и две други функции към автоматичното 
балансиране: автоматично ограничаване на дебита и зоново управление 
чрез допълнително монтирана задвижка TWA-Z. Благодарение на малкия си 
размер и уникалната комбинация от 3 функции, АВ-РМ е идеален за жилищни 
сгради с отоплителни системи с хоризонтално разпределение. Той намалява 
разходите за отопление, подобрява вътрешния комфорт и елиминира шума.

АВ-РМ се препоръчва като решение там, където е необходима функция за 
зоново управление, напр. при хоризонтални двутръбни отоплителни системи 
в нови многофамилни сгради, където всеки апартамент има централно 
разположен разпределителен колектор. Подобно приложение 
е балансирането и регулирането на водни подови отоплителни системи.
При друго важно приложение е, че АВ-РМ решава често възникващия 
проблем с неефективност на кондензни котли при частичен товар. 
Вградените циркулационни помпи с висок напор предизвикват голямо 
диференциално налягане при частичен товар на радиаторите, което води 
до шум, дебалансиране и влошен комфорт. Чрез инсталиране на АВ-РM на 
подаващата тръба на котела се избягват всички тези проблеми, а с поставяне 
на специален термостатичен сензор QT се избягва дори висока температура 
на връщания поток за постигане на оптимален процес на кондензиране. Това 
спомага котелът да работи колкото е възможно по-икономично и енергийно 
ефективно. Във всички приложения може да се използва придружаващ 
вентил MSV-S, който се монтира във връщащата тръба за свързване на 
капилярната тръба и е със спирателна функция.

Ръчен вентил
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НЕЗАВИСИМИ ОТ НАЛЯГАНЕТО 
БАЛАНСИРАЩИ И УПРАВЛЯВАЩИ 
ВЕНТИЛИ
БАЛАНСИРАЩИ И УПРАВЛЯВАЩИ 

Тип AB-QM на резба AB-QM на фланци

Функция • Управляващ вентил
• Ограничаване на дебита
• Балансиране

• Управляващ вентил
• Ограничаване на дебита
• Балансиране

DN 10 – 50 50 – 250

Диапазон на дебита 30 – 12,500 l/h 5,000 – 442,000 l/h

Независимите от налягането балансиращи и управляващи вентили (PIBCV)
представляват най-новото развитие в решенията за балансиране и 
регулиране. Успешно въведени от Данфосс, те се превърнаха в стандарт 
при много отоплителни и охладителни системи, предлагайки възможно 
най-ниски общи инвестиционни и експлоатационни разходи. Съчетавайки 
в едно управляваща функция, независимост от налягането и ограничаване 
на дебита, вентилът спестява ценно време и разходи за закупуване 
на отделни самостоятелни вентили. Независимите от налягането 
балансиращи и управляващи вентили се използват главно за управление 
и балансиране на по-големи системи в обществени и търговски сгради.

AB-QM – версии с резба
Гамата AB-QM на Данфосс е първата по рода си: управляващи вентили 
с автоматично ограничение на дебита и вграден регулатор на 
диференциалното налягане през управляващия вентил. Резултатът от 
тази концепция е високоефективен управляващ вентил с малки размери 
и уникална управляваща автономност от 100%. Дебитът може да се 
настройва лесно на необходимата стойност с помощта на скалата от 20-
100%. Проектният дебит се задава като процент от номиналния за вентила.
Сложното и отнемащо доста време пускане в действие на една система 
е заместено с едно обикновено задаване на дебита. На проектантите на 
системата вече не се налага да правят изчисления на Kv за всеки отделен 
вентил в системата. С AB-QM не са необходими изчисления след като бъде 
определен проектният дебит. Това е така защото AB-QM се избира въз 
основа на необходимия дебит. Уникалните характеристики на AB-QM са от 
полза на всички: проектанти, инсталатори и крайни потребители. Постигат 
се оптимални климатични условия и енергийна ефективност, а комфортът в 
помещенията никога не би бил по-добър. AB-QM с присъединяване на резба 
се използват в таванни климатични инсталации, вентилаторни конвектори и 
други ОВК системи.

AB-QM – версии с фланци
AB-QM с присъединяване на фланци допълва гамата автоматични 
балансиращи и управляващи вентили за обеми до 442 000 литра на час 
с един единствен вентил. Едрогабаритните вентили AB-QM се използват 
в големи устройства за подготовка на въздуха (климатични камери) за 
постигане на максимална енергийна ефективност и възможно най-ниски 
експлоатационни разходи.
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ЗАДВИЖКИ ЗА НЕЗАВИСИМИ 
ОТ НАЛЯГАНЕТО БАЛАНСИРАЩИ 
И УПРАВЛЯВАЩИ ВЕНТИЛИ

Тип TWA-Z ABNM AME/V QT

Функция
Двупозиционно 
управление

Модулиращо 
управление

Модулиращо 
управление

Управление по 
температура

Версия Термична Термична Редукторна Термостатична

Управляващ сигнал Двупозиционен 
(Вкл./Изкл.)

0-10 V 3-позиционен 0-10V / 
4-20 mA

--

Размери на AB-QM DN 10 – 32 DN 10 – 32 DN 10 – 250 DN 10 – 32

Ако не се използва заедно със задвижка AB-QM функционира като 
автоматичен ограничител на дебита. За да могат да се използват уникално 
съчетаните му функции за балансиране и управление, AB-QM трябва да 
бъде снабден със задвижка, управлявана от стаен термостат или система 
за управление на сгради (BMS). Най-добри резултати в управлението на 
вътрешния климат могат да се постигнат като се използват възможно 
най-добрите задвижки. Колкото по-бързо и по-точно реагира задвижката 
на управляващия сигнал, толкова по-добър е резултатът.

Термични задвижки за AB-QM
Термичните задвижки предлагат рентабилно решение за регулиране на 
температурата посредством балансиращи и управляващи вентили AB-QM. 
Основният принцип на тези задвижки се базира на топлинното разширение на 
парафинен елемент. Задвижките TWA са с двупозиционно управление чрез сигнал, 
подаван от терморегулатор. Задвижките ABNM се управляват чрез модулиращ 
сигнал 0-10 V, подаван от температурен контролер. Сигналът 0-10V осигурява 
възможности за по-точно регулиране.
За самостоятелни приложения Данфосс предлага пълна гама 
от електронни стайни регулатори.

Редукторни задвижки за AB-QM
Най-добри управляващи характеристики се постигат, когато се използват 
редукторни задвижки. Тези задвижки много точно управляват степента на 
отваряне на вентила. Редукторните задвижки AMV и AME се контролират чрез 
3-позиционен сигнал или използват модулиращ сигнал 0-10 волта или 4-20 mA. 
За постигане на максимално добро управление повечето редукторни задвижки 
за AB-QM са снабдени с автоматично калибриране на хода.

Термостатична задвижки QT за AB-QM
При някои приложения AB-QM може да се управлява също и от термостатична 
задвижка. Външен сензор за повърхностна температура определя дали AB-QM 
трябва да се отвори или затвори на база на зададената иизмерената температура. 
Това се използва, за да се съчетае ограничаването на дебита с регулиране на 
температурата на потока във връщащата тръба при еднотръбни отоплителни 
системи, които с AB-QM + QT се превръщат в системи с променлив дебит, 
осигуряващи отлична надеждност със значителна енергийна икономичност.
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ИЗМЕРВАТЕЛНИ БЛЕНДИ 
И ИЗМЕРВАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

Тип Бленди PFM 5000 PFM 100 Индикатор за дебит

Функция Точка на измерване Измерване Измерване Измерване

Версия DN 50 – DN 400 Смартфон сензор 
(безжичен)

Портативен сензор Манометър+изчислителна 
линия

Където има хидравлично балансиране има нужда и от измерване.
За да работи с оптимална енергийна ефективност една отоплителна 
или охладителна система, дебитът и наляганията в тази система 
трябва да бъдат такива, каквито са по проект. При системи, които се 
балансират с ръчни баланс вентили процесът на подготовка за пускане 
в действие се базира изцяло на измервания, промяна на настройките и 
повторно измерване на баланс вентилите. При системи с автоматични 
баланс вентили, измерването често е необходимо единствено, за да се 
изготви отчет за системата или при извършване на произволни пробни 
измервания.

Измервателни бленди
За системи с голям дебит Данфосс предлага автономни измервателни бленди. 
Те се използват за определяне на дебита чрез измерване на диференциалното 
налягане от двете страни на фиксирана бленда с фиксирана стойност на 
коефициента Kv. Чрез измервателно устройство измереното диференциално 
налягане и използваната Kv стойност се преизчисляват в измерен дебит.

Измервателно оборудване
За измерването на дебит, диференциално налягане и в някои случаи дори 
температура, Данфосс предлага 3 вида измервателни уреди:

PFM 5000 се използва за измерване на диференциалното налягане между двете 
страни на вентила. Дебитът и налягането могат да се отчитат в различни единици. 
Това оборудване е за професионалисти, които търсят много точна и подробна 
информация на всякакъв език. Приспособлението се състои от изчислително 
устройство и смартфон със специално приложение DanfossApp. Проектите могат 
да се изчисляват на място просто с помощта на смартфон и данните могат лесно да 
се прехвърлят на персонален компютър за изготвянето на щателна документация 
за измерванията. Универсалният PFM 5000 уред съдържа данни на всички добре 
известни производители на баланс вентили. Това позволява да бъде използвано 
за всякакви типове системи, оборудвани с баланс вентили от различни марки.

PFM100 е портативно устройствоза професионалисти, които се нуждаят от точни 
резултати при измерването на дебита. Уредът измерва също и диференциалното 
налягане от двете страни на вентила. Дебитът и налягането могат да се отчитат 
в различни единици. Предлага възможност за избор на един от предлаганите 10 
различни езици, с него се работи лесно и може да се използва за всички известни 
баланс вентили.

Индикаторът за дебит е най-доброто и икономично решение, когато е достатъчно 
да имате представа за дебита. Той осигурява опростен уред с манометър за 
диференциално налягане и изчислителна линия. Изчислителната линия е 
предназначена за баланс вентили на Данфосс.

И ИЗМЕРВАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
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ВЕНТИЛИ ЗА ГОРЕЩА ВОДА 
И СМЕСИТЕЛНИ ВЕНТИЛИ

Тип MTCV TVM-H TVM-W

Функция Балансиране въз основа 
на температурата

Постоянна температура Постоянна температура

Приложение Гореща вода Отопление Гореща вода

DN DN 15 – 20 DN 20 – 25 DN 20

Температурен диапазон 35°C - 60°C 30 °C – 70 °C 30 °C – 70 °C

Опции за дезинфекционен модул • Термостатичен
• Електронен

-- --

Не само отоплителните и охладителните системи трябва да бъдат 
балансирани. Повишаване на енергийната икономичност и сигурността 
се постига и чрез балансиране на системите за битова гореща вода.
При тези системи най-добри показатели се постигат с използване на 
регулирани по температура автоматични баланс вентили. Благодарение 
на устойчивата температура на водата, комфортът на крайния 
потребител също се повишава значително.

MTCV Термостатични циркулационни вентили
Вентилите MTCV на Данфосс са многофункционални термостатични вентили, които 
се използват в циркулационни системи за битова гореща вода. Те осигуряват 
температурен баланс чрез поддържане на постоянна температура във всички части 
на системата. Това е надеждно решение и за предотвратяване размножаването на 
опасната бактерия легионела, която може да застраши общественото здраве. 
Ето защо MTCV често се използва в сгради на здравни заведения, като болници и 
домове за стари хора.

За допълнителна безопасност баланс вентилът MTCV може по желание да се 
оборудва с дезинфекционен модул. Този автоматичен или електронно управляван 
процес позволява временно увеличаване на температурата на водата. 

Термостатични смесителни вентили TVM-H и TVM-W
При някои системи за отопление или битова гореща вода, смесителен вентил, 
управляван по температура  е едно просто решение за поддържане на постоянна 
температура в системата. Тези термостатично управлявани смесителни вентили 
осигуряват постоянна температура на водата в точката на потребление. Желаната 
температура на течащата вода може да се настройва между 30°C и 70°C.

TVM-H е предназначен главно за отоплителни приложения и може да се използва 
например за постигане на постоянна температура при подови отоплителни 
системи. Може да се използва за отделни крайни точки като баня или душ, или малка 
група крайни точки на потребление. TVM-W е главно за системи за битова вода и 
предоставя някои допълнителни предпазни функции. В случай, че има прекъсване 
в подаването на студена вода, изводът за гореща вода незабавно се затваря, за да 
се предотврати навлизането на гореща вода в системата. Той е чудесно допълнение 
към вентилите MTCV при системи, където съществува опасност температурата на 
водата да стане твърде висока.
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ВИНАГИ ИМА 
РЕШЕНИЕ
Данфосс има реализирани проекти от всякакъв вид по целия свят. Чрез 
нашите локални търговски офиси или дистрибутори, ние предоставяме 
опита и познанията си в областта на хидравличното балансиране на 
системи, които са на изключително високо ниво. По-долу можете да 
прочетете за някои от многото проекти, които сме осъществили.

Grand National Theatre, Пекин – Китай
 
Обект: Grand National Theatre
Място: Пекин, Китай
Приложение: AB-QM със задвижки
 

Grand National Theatre е огромна капковидна сграда от стъкло и титан, 
простираща се върху 180,000 квадратни метра в средата на изкуствено 
езеро. Данфосс достави за най-големия център за сценично изкуство 
в Китай широка гама продукти, включително 1200 AB-QM, които бяха 
монтирани в комплексна отоплителна и охладителна система.

Сграда „Триумф Астана“ – Астана, Казахстан
 
Обект: Триумф Астана
Място: Астана, Казахстан
Приложение: Ръчни баланс вентили 

Архитектурната забележителност в новата столица на Казахстан Триумф 
Астана е приютила множество офиси, апартаменти, спортен център, театър, 
както и няколко ресторанта. Данфосс достави ръчни баланс вентили за 
4-тръбната отоплителна и охладителна система.

Улица „Обручева“ – Москва, Русия
 
Обект: Три сгради на улица „Обручева“
Място: Москва, Русия
Приложение: Модернизация на еднотръбни отоплителни системи  

При този проект бяха комбинирани термостатични радиаторни вентили 
без предварителна настройка с автоматично балансиране на връщаната 
температура, което осигурява приятен вътрешен климат, по-малко 
оплаквания и повишен битов комфорт на обитателите.
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Сграда на студентския съюз в Университета Мисури – 
Канзас Сити, САЩ
 
Обект: Сграда на Студентския съюз в Университета Мисури – Канзас Сити
Място: Канзас Сити, САЩ
Приложение: AB-QM със задвижки

Основният акцент в хидравличната отоплителна и охладителна система в 
тази сграда с площ 110 000 квадратни фута бе енергийната икономичност. 
Използвани бяха независими от налягането балансиращи и управляващи 
вентили AB-QM на Данфосс във всички климатични камери и разпределителни 
устройства с променлив въздушен дебит (VAV) на цялото съоръжение.

Небостъргачът „Прайм Тауър“ – Цюрих, Швейцария
 
Обект: „Прайм Тауър“
Място: Цюрих, Швейцария
Приложение: AB-QM със задвижки

Най-високият небостъргач в Швейцария е снабден с 6200 броя вентили 
AB-QM с допълнителни управляващи мотор вентили AMZ за постигане на 
оптимален баланс на отоплителната и охладителната система. Данфосс 
разработи проект за енергийно ефективно решение с 4-тръбна система, 
включващо таванно лъчисто отопление и охлаждане, колектори за тръбите 
и термични задвижки с  0-10 волта управление.
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Болница – Биелско Бяла, Полша
 
Обект: Болница
Място: Биелско Бяла, Полша
Приложение: MTCV за система за битова гореща вода

В болницата на Биелско Бяла Данфосс инсталира MTCV с модул CCR като 
част от процеса на модернизация на системата за битова гореща вода. 
Това подобри циркулацията на горещата вода, а по този начин значително 
намали и риска от заразяване с бактерията легионела. 

1
доставчик

на решения за хидравличен 
баланс и регулиране в целия 
свят. 
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Данфос ЕООД • Системи за отопление • ул. Резбарска 5 • 1510 София
Телефон: 02 942 49 17 • е-mail: ivaylo.ahtchiev@danfoss.com • www.heating.danfoss.com

Данфосс не може да поеме отговорност за възможни грешки в каталози, брошури и други печатни материали. Данфосс си запазва правото да 
променя продуктите без предизвестие. Това се отнася и за вече заявени продукти при условие, че промените са възможни без произтичащи 
от това промени във вече договорените спецификации.

1 клик
до познанието

Разширете своите познания 
и умения чрез редовни 
посещения на 
www.hbc.danfoss.com

Посетете ни на
www.hbc.danfoss.com
Първото място за контакт с направление „Хидравличен баланс и контрол“ 
на Данфосс можете да намерите в интернет. На www.hbc.danfoss.com 
можете да намерите пълен набор от помощни материали. Тези материали 
ще Ви помогнат да направите най-добрият избор на продукти за Вашите 
проекти. Открийте най-подходящият продукт с правилните размери и 
определете правилната настройка, за да улесните колкото е възможно 
повече своята работа на обекта.

  
  

  

Литература
Рекламната и техническата литература Ви помагат да 
запознавате и обяснявате нашите продукти на клиентите си 
и да намирате най-добрите продукти за вашите проекти.

Можете да намерите брошури, референцииза осъществени 
проекти, технически данни и инструкции.

На уебсайта можете да откриете:

Помощни средства
Видеоклипове и образователни анимации ще Ви помогнат 
да разберете по-добре нашите продукти. Софтуерните 
инструменти за изчисляване пък ще Ви помогнат да 
подготвите на място пускането в експлоатация.

Социална медия
Освен посещенията на нашите интернет сайтове, можете 
да се присъедините към нас също и в социалната 
мрежа. На www.youtube.com/DanfossHeating можете 
да намерите нашите видеоматериали. Кликнете върху 
‘Hydronic Balancing & Control’ от дясната страна на менюто.
Или се осведометеза актуалните новини в Туитър на 
www.twitter.com/DanfossBalance




