
Descrição

O atuador térmico TWA-Z da Danfoss é utilizado
nas válvulas combinadas de balanceamento au-
tomático do tipo AB-QM da Danfoss. O atuador
pode ser controlado com um controlador on/off,
modulação por duração de impulso (PWM) ou in-
terruptor.

Constitui uma solução eficaz em termos de cus-
tos para controlar a água quente e/ou fria para
fan coil, pequenos aquecedores e refrigeradores
em sistemas de controlo de temperatura.

Dados principais:

▪ Alimentação 24 V AC/DC ou 230 V AC
▪ Indicador de posição
▪ Versão normalmente aberta (NA) ou normal-

mente fechada (NF)
▪ Temperatura máxima média 120 ºC
▪ Cabo incluído

Encomenda Tipo Fonte de alimentação Comprimento do cabo Código nº

TWA-Z NA
24 V AC

1,2 m

082F1260

TWA-Z NF 082F1262

TWA-Z NA
230 V AC

082F1264

TWA-Z NF 082F1266

TWA-Z NF 24 V AC
5 m

082F1268

TWA-Z NF 230 V AC 082F1272

TWA-Z NF 24 V AC
10 m

082F1270

TWA-Z NF 230 V AC 082F1274

Kits de serviço - combinação com a AB-QM antiga  
Tipo Código nº

Adaptador TWA-Z para AB-QM, DN 10-32 003Z0239

Dados técnicos Fonte de alimentação V 24 AC/DC ou 230 AC
Consumo energético VA 2
Frequência Hz 50/60
Entrada do controle On/Off e PWM
Força de fechamento N 90
Curso mínimo mm 2.8
Tempo total de curso mín 3
Temperatura máxima média °C 120
Temperatura ambiente 2...60
Temperatura de armazenamento e
transporte

-40...+70

Classe de proteção II
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Proteção da caixa IP 41
Comprimento do cabo m 1,2, 5 ou 10 m
Peso kg 0,15

Operação O atuador TWA-Z funciona com o
princípio de expansão térmica:

▪ move a haste do atuador em um
sentido em caso de aquecimento
do atuador e

▪ move a haste do atuador em ou-
tro sentido se o atuador não
aquecer

Estão disponíveis duas versões de
atuadores:

▪ Versão TWA-Z NA, no estado não
energizado a haste do atuador
retrai

▪ Versão TWA-Z NF, no estado não
energizado a haste do atuador
expande

As duas versões estão disponíveis em
24V (SELV) ou 230V.

O TWA-Z NF tem uma mola interna, fi-
xada de fábrica com um anel separa-
dor (fig. 1) para manter a mola retraída
no seu estado de armazenamento. A
utilização do anel separador permite
que o atuador seja montado na válvu-
la. Após montado, o anel separador
tem de ser removido.

Observação:

Se o atuador tiver sido desmontado e o
anel separador removido, este pode ser
reposto no atuador depois do seu aque-
cimento.

O atuador está equipado com um in-
dicador de posição para indicar a posi-
ção da haste do atuador (fig. 2).

A válvula AB-QM é fechada na posição
de haste para baixo. Sem a força do
atuador a mola interna da válvula abre
a válvula.

Versão NF

Haste do atuador 

para cima

Haste do atuador para 

baixo

NA

Azul / Marrom

TWA-Z NA & AB-QM

NF

TWA-Z NF & AB-QM

Azul / Marrom

  
Combinação TWA-Z e AB-QM:
TWA-Z NA e AB-QM:

▪ no estado não energizado, a vál-
vula é aberta (fig. 3)

▪ no estado energizado, a válvula é
fechada

TWA-Z NF e AB-QM:

▪ no estado não energizado, a válvula é fechada (fig. 4)
▪ no estado energizado, a válvula é aberta.
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Remoção Antes da remoção, o atuador deve ser desmonta-
do e os elementos separados em vários grupos
de materiais.

Instalação Mecânica

A instalação da válvula com o atuador pode ser
efetuada na horizontal ou na vertical.

Dimensões
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Combinação Atuador -
Válvula

+ =

20 m
mTWA-Z (Ger. 2011) & AB-QM (2° ger.)

Opções

TWA-Z (Gen. 2011) & AB-QM (1st gen.)

+ =

16 mm

TWA-Z (Ger. 2011) & AB-QM (1° ger.)

+ =

20 m
m

TWA-Z (1° ger.) & AB-QM (2° ger.)
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A Danfoss não aceita qualquer responsabilidade por passíveis erros constantes de catálogos, brochuras ou outros materiais impressos. A Danfoss reserva para si o direito de alterar os seus produtos sem
aviso prévio. Esta determinação aplica-se também a produtos já encomendados, desde que tais alterações não impliquem mudanças às especificações acordadas. Todas as marcas registradas constantes
deste material são propriedade das respectivas empresas. Danfoss Heating Solutions e o logotipo Danfoss Heating Solutions são marcas registradas da Danfoss A/S. Todos os direitos reservados.
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