
Інформаційна брошура

EvoFlat FSS
Тепловий пункт для котеджів, дуплексів, таунхаусів, а також квартир

Призначення
Модуль EvoFlat являє собою ком пакт-
ний та простий в управлінні квартир-
ний тепловий пункт. EvoFlat особливо 
підходить для двотрубних систем жит-
ло вих будівель, що живляться від 
цент ра лі зованих систем опалення, 
тепло вих пунктів або централізованих 
котель них. Модуль EvoFlat доступний 
у варіан тах для вбудованого або 
настін ного монтажу. 

Первинний контур 
Модуль постачається з вбудованими 
компонентами, наприклад, регуля то-
ром перепаду тиску (вбудований у 
основ ний регулятор температури 
TPC-M), фільтром грубої очистки, муф-
тами для датчиків та монтажними 
встав ками для теплових лічильників. 
Термостатичний байпас доступний на 
замовлення.

Опалення
Регулятор температури прямої дії 
TPC-M із вбудованим регулятором 
перепаду тиску забезпечує оптимальні 
робочі умови для опалення та ГВП. 
Для можливості температурних на-
лаш тувань за розкладом модуль об-
лад наний вбудованим зональним кла-
па ном на який може бути встановлено 
привід, підключений до кімнатного 
термостату.

Гаряче водопостачання (ГВП)
Підготовка побутової гарячої води 
відбувається у теплообміннику за 
прин ципом пропорційності, а регу лю-
вання температури забезпечується 
Регулятором температури з вбу до ва-

ним регулятором перепаду тиску – 
TPC-M. Надзвичайна простота управ-
лін ня забезпечується завдяки 
по єд нан ню функцій гідравлічного та 
тем пе ра турного регулювання конт ро-
ле ра TPC-M. Функція управління за 
прин ципом пропорційності забез пе-
чує протікання первинного та вто рин-
ного потоків крізь теплообмінник при 
відкриванні крану гарячої води та 
блокує потік одразу після його за кри-
ван ня. Термостатична функція забез-
пе чує регулювання температури гаря-
чої води. Завдяки швидкодіючому 
гідрав лічному регулюванню тепло об-
мін ник надійно захищений від утво-
рен ня накипу та розповсюдження 
бактерій. Контролер TPC-M з вбудо-
ваним регулятором перепаду тиску 
компенсує коливання температури та 
перепади тиску на вході та забезпечує 
завжди сталу температуру гарячої 
води у системі.

Конструкція
Усі трубки виготовлені з неіржавної 
сталі. З’єднання компонентів забез пе-
чується новітніми фіксаторами, які не 
потребують повторного затягування. 

Ізоляція
Модуль EvoFlat змонтований на 
пластині з ізоляцією з поліпропілену з 
пінним наповнювачем (EPP), також 
опційно доступний модуль з ізоляцією 
передньої частини корпусу, завдяки 
чому споживач отримує повністю 
ізольований модуль, що дозволяє 
скоротити теплові втрати та досягти 
надзвичайної економічності при 
експлуатації.

ФУНКЦІЇ ТА ПЕРЕВАГИ

•  Модуль для централізованого 
опалення

•  Прямий нагрів, приготування ГВП
за принципом пропорційності

•  Інноваційний енергоефективний 
регулятор TCP- M у поєднанні 
з високотехнологічним 
теплообмінником для 
забезпечення потреб у гарячій 
воді без витрат на холосту роботу

•  Потужність: 15 кВт Опалення, 
45 кВт ГВП

•  Мінімум місця для встановлення

•  Варіанти вбудованого та
настінного монтажу

•  Труби та пластинчастий 
теплообмінник із неіржавної сталі

•  Мінімальний ризик утворення
накипу та бактерій
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ПРИНЦИПОВА СХЕМА – ПРИКЛАД

2  Теплообмінник пластинчастого типу 
Danfoss XB06H-1

5  Фільтр грубої очистки 3/4" N/Nmv=0,6 мм
23 Гільза для датчика 1/2"
24  Монтажна вставка для теплолічильника
38  Регулятор температури гарячої води 

TPC-M
40  Байпас/циркуляційний контур Danfoss FJVR 

(опційно)
59  Монтажна вставка для водяного 

лічильника 3/4" x 110 мм

Проєктні параметри:
Номінальний тиск 
(перв./втор.): PN 10 / PN 10 
Макс. температура 
подачі: 95 °C
Статичний тиск ХВП: Pmin = 2.0 бар 
Матеріал пайки (ТО): мідь

Вага без кришки: 10 кг

Ізоляція: EPP λ 0.039

Кришка: Лакована сталь, біла

Джерело живлення: 230 В AC

Розміри (мм):
З підключенням: В 590 × Ш 550 × Г 150*

* Глибина з монтажною плитою

Розміри з’єднань:
ТМ, опалення, ГВП, ХВП: G ¾" ET (зовн. різь)
Циркуляція: R ½“ ET (зовн. різь)

Підключення:
1.  Вхід холодного водопостачання (ХВП)
2. Гаряче водопостачання (ГВП)
3.  Вихід холодного водопостачання (ХВП)
4. Теплова мережа (ТМ) подача
5. Теплова мережа (ТМ), зворотка
6. Опалення, подача
7. Опалення, зворотка

Опції:
•  Кімнатний термостат
•  Запобіжний клапан
•  Шарові крани (60 мм) 
•  Шарові крани з підключенням 

до манометра ¾" (120 мм), з запобіжним 
клапаном

•  Коробка для варіанта вбудованого 
монтажу, з монтажною рейкою

•  Байпас
•  Ізоляційний кожух
•  Циркуляція ГВП 
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E-mail: uacs@danfoss.com • www.danfoss.ua

ГВП: потужність, приклади
ГВП 

потужність 
[кВт]

Пластин. 
теплообмін-

ник

Температура 
первинного 
контуру [°С]

Температура 
вторинного 
контуру [°С]

Швидкість 
у первинному 

контурі [л/год.]

Швидкість 
у вторинному 

контурі [л/год.]

Втрати тиску 
у первинному 
контурі [кПа*]

37 XB 06H-1 26 65/19,1 10/45 707 910 16
37 XB 06H-1 26 65/22,4 10/50 762 796 18
37 XB 06H-1 40 65/17,6 10/45 833 1106 18
37 XB 06H-1 40 65/20,6 10/50 890 968 21

55,5 XB 06H+ 60 65/14,0 10/45 950 1365 41
53 XB 06H+ 60 65/15,8 10/50 950 1140 41
42 XB 06H+ 60 65/16,3 10/45 950 1033 41

33,7 XB 06H+ 60 65/19,1 10/50 950 829 41
* Без лічильника електроенергії.

Опалення: потужність, приклади

Теплова 
потужність

Контур 
опалення 

Δt [°С]

Загальні 
втрати тиску 

у первинному 
контурі [кПа*]

Швидкість 
у первинному 

контурі [л/год.]

10 20 3,0 430
10 30 1,0 287
10 40 1,0 215
15 20 8,0 645
15 30 3,0 430
15 40 1,5 323

* Без лічильника електроенергії.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Sprint_ofset'] [Based on 'Sprint_ofset'] [Based on 'Sprint_ofset'] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3000 3000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


