Новий клапан радіаторного терморегулятора дозволяє
заощаджувати енергію
Через неналежну роботу системи опалення житлових будинків втрачається багато зайвої
теплової енергії. Проте є рішення. Застосування клапанів радіаторних терморегуляторів
нового типу забезпечить значне зниження витрат на опалення для споживачів при
реалістичному терміні окупності встановленого обладнання.
Компанія Danfoss, датський виробник високоякісних терморегуляторів для систем
опалення, повідомляє про вихід нового продукту – клапана радіаторного терморегулятора
Dynamic Valve. Він одночасно виконує дві функції: забезпечує отптимальне гідравлічне
балансування системи опалення та підвищує якість регулювання температури повітря в
приміщенні. Розробка Dynamic Valve стала результатом тісної співпраці з
проектувальниками та монтажниками, котрі потребували простого, надійного та
енергоефективного вирішення проблеми автоматичного балансування системи.
"Нові динамічні клапани призначені для
житлових будинків із традиційними
двотрубними системами опалення. Клапани
Dynamic Valve швидко встановлюють на
кожному радіаторі у системі, спричиняючи
мінімум незручностей мешканцям. Після
монтажу клапанів та попередньої настройки
необхідної витрати теплоносія, система
опалення балансується автоматично," –
відзначив Віталій Рудой, керівник напрямку
Системи опалення, Danfoss Україна.
Перед виводом на ринок нові клапани Dynamic Valve пройшли ретельні випробування у
багатьох будинках у різних країнах Європи. Ці випробування підтвердили якість та
ефективність нових клапанів та свідчать про їх швидку окупність завдяки значній економії
енергії, яка досягається за рахунок високонадійної та добре збалансованої роботи системи
опалення.
Високий рівень комфорту та відсутність скарг
Скарги щодо занадто високої або занадто низької температури в приміщенні часто
спричинені неналежним балансуванням системи опалення. Нові динамічні клапани
автоматично забезпечують оптимальний розподіл теплоносія між усіма квартирами, значно
покращуючи температурний комфорт в кожному приміщенні.
"Нові клапани не лише підвищують рівень температурного комфорту, але й залишають у
минулому скарги споживачів щодо шуму, спричиненого неякісною роботою незбалансованої
системи опалення. Як наслідок, витрати на огляд, обслуговування та обробку скарг будуть
значно знижені," – зазначає Віталій Рудой.
Надійна система
Клапани Danfoss Dynamic Valve легко монтують та остаточно вводять в експлуатацію в
процесі монтажу. Якщо в процесі експлуатації будуть виявлені недоліки, пов’язані з
похибками в розрахунку настройок деяких клапанів, можна здійснити їх індивідуальне
коригування, не впливаючи на роботу системи опалення вцілому.

"Власники квартир, у яких були встановлені нові клапани, свідчать про те, що процедура
монтажу була простою та швидкою. Вони залишились дуже задоволені новими клапанами,
а також забезпеченим комфортом, надійністю обладнання та стабільністю
теплопостачання," – каже Віталій Рудой.
Факти про нові динамічні клапани
Danfoss Dynamic Valve – це новий клапан радіаторного терморегулятора із вбудованим
регулятором перепаду тиску, розроблений спеціально для двотрубних систем опалення.
В системах з динамічними клапанами інші балансувальні клапани не використовують,
отже нема потреби в наявності доступу до підвалів.
Введення в експлуатацію виконується остаточно в процесі монтажу під час всановлення
індивідуальної попередньої настройки кожного клапана.
Нові клапани забезпечують ідеальне балансування системи опалення, що сприяє
підвищенню комфорту та значному зниженню витрат на опалення.
Для отримання більш докладної інфо звертайтесь до сайту www.dynamic.danfoss.ua
Довідка:
Компанія Danfoss – великий промисловий концерн Данії; лідер у розробці, виробництві,
продажах та обслуговуванні механічних та електронних компонентів і рішень. Бізнеснапрями компанії: теплопостачання, холодильне обладнання, привідна техніка.
Danfoss – соціально ориентирована компанія, що вкладає ресурси та сили у зберігання
климату та енергетичних ресурсів планети.
"Данфосс ТОВ" – український підрозділ Danfoss – наслідує принципи Danfoss і реалізує
продукцію високої якості на українському ринку з 1997 року.
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