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Pomysłowe koncepcje węzłów 
cieplnych umożliwiają podej-
mowanie przemyślanych działań 
klientom i ich odbiorcom, a także 
pozwalają zredukować czas, 
koszty i ilość miejsca wymagane 
do instalacji układu ogrzewania.

oszczędność pieniędzy

Optymalizacja bez kompromisu
Nowy standard rozwiązań dla ciepłownictwa

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
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Węzły Danfoss przeznaczone do systemów cieplnych i instalacji chłodu sieciowego
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Wybierz inteligentne rozwiązanie

Jak podnieść standard rozwiązań z zakresu wymiany ciepła? 
Jednym ze sposobów jest zaproponowanie klientom wszyst-
kiego, czego chcą, innym — dokładnie tego, czego potrzebu-
ją. Teraz można zaoferować oba rozwiązania bez konieczności 
kompromisu.

Danfoss umożliwia Ci dostęp do prefabrykowanych węzłów 
cieplnych wyposażonych w najnowocześniejsze elementy ste-
rowania i zoptymalizowanych do zapewnienia wysokiej wydaj-
ności.

Prefabrykowane węzły Danfoss posiadają możliwość łatwej 
konfiguracji krótkiego terminu realizacji. Testy przeprowadza-
ne przed dostawą zapewniają łatwy montaż i doskonałe do-
pasowanie do instalacji przygotowanej w miejscu montażu. 
Koncepcja ta umożliwia optymalizowanie procesu planowania 
jak również pozwala zredukować czas, koszty i powieszchnię 
przeznaczoną na montaż urządzenia, zapewniając bezpieczeń-
stwo obsługi.

Wybór węzła Danfoss to innowacyjne rozwiązanie z dziedzinie 
ciepłownictwa oraz transferu chłodu.

Doskonały wybór!
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Węzły prefabrykowane Danfoss 
stanowią trafne rozwiązanie dzięki 
optymalizacji mocy i gabarytów, 
uproszczeniu procesu projekto
wania i montażu oraz, minimalizacji  
miejsca powierzchni przeznaczonej 
na węzeł w budynku.

Jeden plan
— kompleksowe rozwiązanie

Konstrukcja, niezawodność, 
bezkonkurencyjny serwis oraz 
wsparcie techniczne. 

Najlepsza
— technologia wymiany ciepła

// Prefabrykowane // Węzły cieplne // ACS // Red Frame // Dla wymagających //
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Węzły Danfoss są dostępne w trzech podstawowych wa-
riantach, które można dostosować do Twoich potrzeb i 
wymagań.

Pierwszą opcję stanowią nowoczesne kompaktowe 
węzły cieplne ACS (Advanced Compact Substation). 
Jest to gotowy do montażu węzeł cieplny zawierający w 
swojej budowie tylko elementy niezbędne do optymal-
nej wymiany ciepła. Konstrukcja jest bardzo zwarta a za-
stosowana w standardzie obudowa zabezpiecza dostęp 
do komponentów urządzenia.

Węzły prefabrykowane, dopasowane i...
Druga opcja to węzły produkowane na czerwonej ra
mie  Red Frame - które można dopasować do bieżących 
potrzeb i wymagań. Węzły Red Frame są zbudowane ze 
sprawdzonych w praktyce, zoptymalizowanych elemen-
tów sterowania i mogą być stosowane w indywidualnie 
projektowanych instalacjach.

Powyższe rozwiązania oparte są na zastosowaniu no-
woczesnych elementów wymiany ciepła i urządzeń re-
gulacji Danfoss zapewniających wysoką jakość techno-
logiczną układu.
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W niektórych sytuacjach węzły mogą być całkowicie 
projektowane na zamówienie, aby technologia wyko-
nania, konstrukcja i elementy układu były zgodne z wy-
maganiami projektu.

Ta trzecia opcja jest zazwyczaj stosowana w przypadku 
budynków lub układów o szczególnych wymaganiach 
związanych z wysokim zapotrzebowaniem, na moc 
cieplną, warunkami zasilania lub zabudowy.

...wykonane według indywidualnych wymagań
Cechą wspólną węzłów ACS, Red Frame i projektowa-
nych na indywidualne zamówienie jest zapewnienie 
wysoce sprawnego działania i wydajności.
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// Prefabrykowane // Węzły cieplne // ACS // Red Frame // Dla wymagających //
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Szukasz nowych technologii wymiany ciepła i ocze kujesz 
większej wydajności energetycznej? Chcesz zoptyma-
lizować wykorzystanie i wygląd pomieszczenia z insta-
lacją grzewczą? Potrzebujesz wyższej kultury obsługi i 
więcej czasu na codzienne zajęcia?

Ostatnią rzeczą, jaką chcesz się zajmować, jest proces 
montażu i uruchomienia. Danfoss oferuje kompleksowe 
rozwiązania, dzięki którym będziesz mógł przeznaczyć 
więcej czasu na rozwój prowadzonej działalności.

Wybór kompaktowego węzła cieplnego ACS pozwoli unik-
nąć zadań związanych z koordynacją transportu na placu 
budowy, montażem, testowaniem i odbiorem, nieodzow-
nych w całym procesie inwestycji. Kompletny, dokładnie 
sprawdzony i gotowy do instalacji węzeł zaprojektowany 

pod kątem wymagań klienta to najlepsze rozwiązanie. Za-
stosowana obudowa redukuje w pewnym stopniu straty 
ciepła, chroni elementy układu a jej estetyka umożliwia 
aranżację węzła w pomieszczeniu.

Węzły ACS Danfoss upraszczają procesy planowania 
i projektowania. Założenia inwestycji mogą być speł-
nione dzięki wyborze z szerokiej gamy standardowych 
elementów sterowania i regulacji lub w niektórych przy-
padkach unikalnych komponentów Danfoss. Wszyst-
kie urządzenia są dokładnie testowane i certyfikowane 
w celu zapewnienia najwyższej wydajności układu i 
ograniczenia do minimum czynności konserwacyjnych. 
Możliwe jest rozszerzenie gwarancji, a dostępność ele-
mentów zastępczych jest zapewniona w całym okresie 
żywotności układu.

Kilka powodów...

1,2 MWh
Zwiększona wydajność, mniejsze 
straty ciepła i krótsze odcinki 
orurowania zapewniają oszczęd-
ności w całym okresie użytkowa-
nia węzła ACS.

oszczędności energii
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Najważniejsze cechy węzłów ACS:

»  Kompaktowy, optymalny pod względem konstrukcji  
i doboru urządzeń węzeł cieplny wraz z obudową

»  Konstrukcja oparta na wstępnie zdefiniowanych 
schematach technologicznych (jedno lub dwu  
funkcyjny)

»  Szereg opcji dostosowania do indywidualnych  
wymagań

» Krótszy czas realizacji zamówienia
» Nowoczesne, atrakcyjne rozwiązanie
» Zwiększona wydajność energetyczna 
» Zakres wydajności: 100–400 kW (C.W.U., C.O.)
» Ciśnienie znamionowe: (PN) 16/25 bar

Zalety węzłów ACS:

»  Sprawne planowanie i łatwe tworzenie dokumentacji 
projektowej

» Kompletny węzeł — gotowy do eksploatacji
» Krótszy czas obsługi, montażu i uruchomienia
»  Oszczędność energii dzięki kompaktowej budowie, 

zastosowanie obudowy, pompy energetycznej klasy 
A i innowacyjnym elementom sterowania

»  Technologia produkcji i zastosowanych materiałów 
zapewniająca długą żywotność

» Zadowolenie klientów

...aby wybrać węzły ACS

Wys. ~1610 mm

Gł. ~740 mm
(700 mm bez obudowy)

Szer. ~1100–1350 mm
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Gotowe rozwiązania...
— a jednocześnie zgodnie z Twoimi wymaganiami. 
Dostosowanie węzłów do miejsca montażu jest możli-
we dzięki elastyczności w projektowaniu konstrukcji z 
wykorzystaniem prefabrykatów. Łącząc wstępnie zde-
finiowany zakres cech konstrukcyjnych, elastyczność 
opcji zastosowania, zalecany zestaw kluczowych pod-
zespołów i elementów sterowania Danfoss, można za-
pewnić doskonałe dopasowanie i uzyskanie optymal-
nej wydajności.

W przypadku, gdy wszystkie szczegóły dotyczące kon-
strukcji, wyposażenia, dostawy i serwisu ustalane tylko 
z jednym partnerem zapewnia przejęcie odpowiedzial-
ności przez jeden podmiot. Dzięki temu osiągalny jest 
krótszy czas realizacji, prosty montaż, redukcja kosztów 
przeglądów i serwisu. 

Zoptymalizuj
Węzły Red Frame Danfoss mogą być 
wyposażone w opcję pełnej izolacji, 
która poprawia wydajność energe-
tyczną oraz obniża koszty eksploatacji 
i serwisu dzięki możliwości jej 
wielokrotnego wykorzystania.

zużycie energii
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...z zastosowaniem węzła RED FRAME

Dostępne opcje 
modułów ramy
w węzłach Red Frame:

1300x550x1700 mm
1600x550x1700 mm
1600x750x1700 mm
1900x750x1700 mm

Podstawowe cechy węzłów Red Frame:

»  Wstępnie zdefiniowane wymiary ram modułowych 
»  Konstrukcja oparta na indywidualnych schematach tech-

nologicznych
»  Możliwość montażu przyściennego
»  Doskonałe dopasowanie podzespołów dzięki wykorzy-

staniu elementów zalecanych przez Danfoss
» Atrakcyjny wygląd dzięki dbałości o każdy szczegół
»  Możliwość zastosowania w ukladach jedno-, dwu- i  

trzyfunkcyjnych
» Zakres mocy: do ok. 400 kW (c.w.u., c.o.)
» Ciśnienie znamionowe (PN) 16, 25, (40) bar

Zalety węzłów Red Frame:

»   Łatwe projektowanie, planowanie i opracowywanie 
dokumentacji projektowej

»  Zaspokojenie potrzeb określonych przez klienta
»  Przyjazna obsługa, montaż i uruchomienie 
»  Wyposażenie węzła zapewniające niezawodne działanie
»  Łatwy dostęp do urządzeń podczas czynności eksplo-

atacyjnych
»  Niskie koszty eksploatacji i utrzymania
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Wymagania 
specjalne...
Czasami stan budynku i wymagania projektowe wymu-
szają zastosowanie rozwiązań specjalnych.

Może to wynikać z wymagań wyjściowych w nowym bu-
dynku lub potrzeby połączenia węzła z istniejącą instalacją. 
W takich przypadkach często wymagane jest wykonanie 
węzła na zamówienie, co oznacza współpracę przy do-
kładnym doborze elementów potrzebnych do wykonania 
zadania. Projektowanie węzłów na zamówienie wymaga 
poświęcenia większej ilości czasu, które gwarantuje osią-
gnięcie oczekiwanego celu, jakim jest redukcja kosztów.

Wykonanie specjalne węzłów Danfoss:

»  Pełna dowolność konstrukcji i wyposażenia
»  Wyjątkowe rozwiązania konstrukcyjne tworzone przez 

specjalistów Danfoss
»  Urządzenia na wysokim poziomie, które spełniają 

wymagania stawiane układom.

...polegaj na rozwiązaniach 
indywidualnych propono-
wanych przez Danfoss
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Proste 
uruchomienie...
Sterowanie układem węzła nigdy nie było tak proste. 
Regulator ECL Danfoss zapewnia przyjazną dla użytko-
wnika obsługę pozwalającą na optymalizację wydajności 
energetycznej.

Regulator ECL jest przeznaczony do pracy, jako inteli-
gentny sterownik układu. Wprowadzanie parametrów i 
sterowanie regulatorem odbywa się za pośrednictwem 
pokrętła będącego jednocześnie przyciskiem, które jest 
umieszczone na przednim panelu. Intuicyjna obsługa 
menu udostępnia funkcje, takie jak: Auto Tuning, ochro-
na wybranego układu, rejestracja danych, monitorowa-
nie alarmu i wiele innych funkcji. 

Cechy regulatorów  
ECL Comfort 210 i 310:

»  Nowoczesny, pozbawiony zbędnych elementów 
interfejs użytkownika

»  Szybka i prosta obsługa dzięki intuicyjnemu oprogra-
mowaniu

»  Bezpieczeństwo i ochrona danych poprzez zastoso-
wanie klucza aplikacji ECL

»  Menu i odczyt danych z systemu wyświetlane w 
języku użytkownika

»  Dostęp do danych użytkownika, alarmów, rejestrów i 
ustawień

»  Przyjazna dla użytkownika dokumentacja techniczna

Kreator ustawień  
— wybór języka
Po podłączeniu do zasilania na-
leży wsunąć klucz aplikacji ECL. 
Obracając i naciskając pokrętło, 
należy wybrać język, a następnie 
postępować zgodnie ze wska-
zówkami na wyświetlaczu.

Kreator ustawień
— wybór typu aplikacji
Spośród aplikacji dostępnych w 
kluczu ECL należy wybrać jedną 
ze wskazanych. Można dokonać 
wyboru ustawień fabrycznych 
lub ustawień przypisanych do 
użytkownika, o ile zostały one 
zapisane w kluczu.

Główne ustawienia regulatora
Główne parametry regulacji nale-
ży skonfigurować zgodnie z opty-
malnymi warunkami uruchomie-
nia. Wybór parametrów odbywa 
się za pośrednictwem menu usta-
wień („Settings”). Temperatury 
pomieszczenia oraz zasilania są 
ustawiane w menu użytkownika.

Krzywa grzewcza
Sześć możliwych do skonfigu-
rowania, zmiennych współrzęd-
nych krzywej grzewczej sprawia, 
że regulator ECL Comfort 210/310 
spełnia wszystkie wymagania 
pozwalające na uzyskanie odpo-
wiedniej temperatury na danym 
poziomie systemu.

Ulubiony ekran
Spośród wstępnie zdefiniowa-
nych ekranów można wybrać je-
den ulubiony, aby uzyskać szybki 
przegląd parametrów układu. Wy-
bór ulubionego ekranu pozwala 
na korzystanie z funkcji, takich 
jak wybór trybu pracy regulatora 
według harmonogramu, w trybie 
pracy komfortu, oszczędzania lub 
ochrony przeciwzamrożeniowej i 
żądanego poziomu temperatury.

Niezliczone zalety
W celu uruchomienia regulatora ECL wystarczy 
wykonać tylko kilka czynności. 

// Prefabrykowane // Węzły cieplne // ACS // Red Frame // Dla wymagających //
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Danfoss cieszy się długą tradycją związaną z zapewnieniem ja-
kości i niezawodności. Od ponad 75 lat dostarczamy naszym 
klientom na całym świecie szeroką gamę urządzeń — począ-
wszy od samych podzespołów, a kończąc na kompletnych roz-
wiązaniach systemowych. Od pokoleń prowadzimy działalność, 
mając na uwadze interesy klientów — to jest naszym prioryte-
tem teraz i będzie w przyszłości

Poza ciepłownictwem zakres naszych działań obejmuje różno-
rodne rozwiązania dla instalacji chłodniczych, systemów ener-
getycznych, mikrosieci, odnawialnych źródeł energii uwzględ-
niając biomasę i systemy ogrzewania wykorzystujące energię 
promieniowania słonecznego. 

Naszym celem jest dostarczanie rozwiązań i produktów, które 
będą zaawansowaną i łatwą w obsłudze technologią wymaga-
jącą ograniczonej do minimum konserwacji, a także przynoszą-
cą korzyści dla środowiska i klienta. Jednocześnie zapewniamy 
dostęp do serwisu i wsparcia na wysokim poziomie.

Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia witryny 
www.districtenergy.danfoss.com
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