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Dados técnicos do produto

Válvula de controle e balanceamento independente de 
pressão AB-QM DN 10-250

Descrição

A válvula AB-QM equipada com atuador é uma válvula de controle com autoridade total e função automática de balanceamento / limitação de vazão. 
As aplicações típicas incluem: Controle da temperatura com compensação automática permanente nas unidades terminais (refrigeradores, unidades de 
processamento de ar, fan coils, unidades de indução, painéis de irradiação e permutadores de calor).

• Segmentação do projeto de construção 
isenta de anomalias. Quando as seções de 
um projeto são concluídas, podem não ser 
entregues ao cliente com uma instalação 
HVAC totalmente funcional. Contudo, a 
AB-QM com um atuador Danfoss controla 
automaticamente o fluxo, mesmo quando 
outras partes da instalação continuam por 
terminar. Não é necessário ajustar a AB-QM 
após a conclusão do projeto. 

• Custos de partida - os custos são quase zero 
devido a um conveniente procedimento de 
configuração sem necessidade de gráficos de 
fluxo, cálculos ou equipamento de medição. 
As válvulas AB-QM podem ser ajustadas para 
um valor de projeto diferente mesmo quando 
o sistema já está ativo. 

• Custos de montagem reduzidos a metade, 
visto que a válvula AB-QM abranger duas 
funções - Balanceamento e Controle.

O desempenho ótimo do controle de vazão 
da AB-QM em conjunto com um atuador 
Danfoss proporciona um excelente comforto 
e um menor custo total de projeto devido às 
economias geradas graças a: 

• Transferencia eficiente de energia e custos 
de bombeamento reduzidos, visto que não 
há sobre-vazão em cargas parciais devido à 
limitação exata do fluxo independentemente 
da pressão. 

• Menor investimentos em bombas e menor 
consumo energético visto que a pressão 
necessária da bomba ser inferior a da 
configuração convencional. Com os plugues 
de teste integrados é fácil detectar avarias e 
encontrar o ponto de funcionamento ideal 
para a bomba. 

• Movimentos reduzidos do atuador, visto que 
o controlador da pressão diferencial integrado 
garante que as flutuações da pressão não 
afetem a temperatura da sala.

• Alcançar uma temperatura estável numa sala 
leva a uma temperatura média inferior com o 
mesmo nível de conforto.

• Queixas reduzidas de falta de vazão, já que a 
válvula funciona idealmente.

• Queixas reduzidas de entupimento, já que o 
design de membrana torna a AB-QM menos 
suscetível a bloqueios do que a construção de 
tipo cartucho.
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Dados técnicos do produto Válvula de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, DN 10-250

Aplicações 
- sistemas de vazão variável

Unidade de processamento de ar (AHU) / ventiloconvectores (FCU)

A AB-QM com atuador Danfoss é usada como 
válvula de controle em unidades terminais, 
como AHU (Unidade de processamento de ar ), 
FCU (fancoils) ou painéis de irradiação. A AB-QM 
garante e controla a vazão necessária em cada 
unidade terminal e mantém o balanceamento 
hidrônico no sistema. 

Devido ao controlador de pressão diferencial 
integrado, a válvula de controle tem sempre 
100% de autoridade e, por isso, proporciona um 
controle sempre estável. Em carga parcial não 
existe sobre-vazão, ao contrário das soluções 
convencionais, porque a AB-QM limita sempre a 
vazão para o valor exato necessário. Utilizando-
se a AB-QM, todo o sistema é dividido em 
circuitos de controle totalmente independentes. 

Existe uma gama completa de atuadores Danfoss 
disponíveis para a AB-QM, adequados para todas 
as estratégias de controle. Os atuadores estão 
disponíveis em On/Off, 0-10 Volt, 4-20 mA ou 
ponto variável.
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Desempenho de controle A AB-QM possui uma característica de controle 
linear. A AB-QM funciona independentemente 
da pressão, o que significa que a característica de 
controle é independente da pressão disponível e 
não é influenciada por uma autoridade menor. 
A limitação da vazão na AB-QM é obtida 
limitando o curso e os atuadores Danfoss 
calibram o curso das válvulas. Isto significa 
que a AB-QM mantém a característica linear 
independente do set-up ou pressão diferencial.

Devido à característica previsível, os 
atuadores na AB-QM podem ser usados para 
mudar a resposta de linear para logarítmica 
(percentagem igual). Isto significa que a AB-QM 
se adequa a todas as aplicações, incluindo AHUs, 
nas quais a característica de percentagem igual 
é necessária para obter um circuito de controlo 
estável. Os atuadores podem ser mudados de 
lineares para logarítmicos alterando a definição 
de um interruptor DIP no atuador.
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Dados técnicos do produto Válvula de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, DN 10-250

Aplicações 
- sistemas de vazão constante

Em sistemas de vazão constante com FCUs, 
ou em sistemas de aquecimento unitubulares, 
a AB-QM pode ser montada como válvula de 
balanceamento automática em cada ramal. 
A AB-QM limita a vazão para o valor definido, 
alcançando automaticamente o balanceamento 
hidrônico no sistema

São inúmeras as aplicações nas quais é possível usar a AB-QM. Sempre que seja necessário um 
limitador de vazão automático ou de uma válvula de controle, pode se beneficiar das propriedades 
econômicas da AB-QM. Isto inclui sistemas com refrigeração/aquecimento (do piso), ativação do 
nucleo de concreto ou painéis de irradiação.

Nota: Para mais exemplos de aplicações, contate a organização Danfoss local.
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Dados técnicos do produto Válvula de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, DN 10-250

Encomendar AB-QM versão roscada (com niples de teste e sem niples de teste)

Imagem DN Qmax.

(l/h)
Rosca ext.
(ISO 228/1)

N.º de 
código AB-QM Rosca ext.

(ISO 228/1)
N.º de 

código

10 LF 150
G ½A

003Z1261
G ½A 

003Z1251
10 275 003Z1211 003Z1201

15 LF 275
G ¾A

003Z1262
G ¾A 

003Z1252
15 450 003Z1212 003Z1202
20 900 G 1A 003Z1213 G 1A 003Z1203
25 1,700 G 1 ¼A 003Z1214 G 1 ¼A 003Z1204
32 3,200 G 1 ½A 003Z1215 G 1 ½A 003Z1205
40 7,500 G 2A 003Z0760 A AB-QM (DN 10-32) não pode ser alterada para AB-

QM com niple de teste!50 12,500 G 2 ½A 003Z0761

AB-QM versão roscada

Imagem DN Qmax.

(l/h)
Ligação

da flange
N.º de 

código

50 12,500

PN 16

003Z0762

65 20,000 003Z0763

80 28,000 003Z0764

100 38,000 003Z0765

125 90,000 003Z0705

125 HF 120,000 003Z0715

150 145,000 003Z0706

150 HF 229,000 003Z0716

200 190,000 003Z0707

200 HF 300,000 003Z0717

250 280,000 003Z0708

250 HF 442,000 003Z0718

Conjunto (uma MSV-S e uma AB-QM sem niple de teste)

Imagem DN Qmax. 
(l/h)

Rosca ext.
(ISO 228/1) N.º de código

15 LF 275
G ¾ A

003Z1238
15 450 003Z1242
20 900 G 1 A 003Z1243
25 1,700 G 1 ¼ A 003Z1244
32 3,200 G 1 ½ A 003Z1245

Fácil implementação • Fácil partida. Sem necessidade de pessoal 
especializado ou equipamento de medição. 

• Fácil detecção de avarias. 
• Partida fácil porque as válvulas AB-QM não 

precisam de "flushing" nem deaeradas antes 
da sua utilização. 

• Segmentação do projecto de construção 
isenta de anomalias. A AB-QM controla 
automaticamente a vazão, mesmo quando 
outras partes da instalação continuam por 
terminar. Não é necessário ajustar a AB-QM 
após a conclusão do projecto de construção. 

• Sem necessidade de cálculos de autoridade 
ou Kv. A vazão é o único parâmetro a se 
considerar durante a seleção. 

• A AB-QM adequa-se sempre à aplicação 
pois em ajuste máximo a AB-QM cumpre os 
requisitos internacionais de velocidade do 
fluido nos tubos. 

• A AB-QM pode ser usada para todas as 
aplicações HVAC, por possuir característica 
linear ou logarítmica quando combinada 
com atuadores térmicos eléctricos ou de 
engrenagem. 

• Design compacto, essencial quando o espaço 
é limitado. Por exemplo, em fancoils. 
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Dados técnicos do produto Válvula de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, DN 10-250

Acessórios e peças sobressalentes

Tipo
Comentários N.º de 

códigoPara tubo Para válvula
Junção
(1 peça)

R 3/8 DN 10 003Z0231
R 1/2 DN 15 003Z0232
R 3/4 DN 20 003Z0233
R 1 DN 25 003Z0234

R 1 1/4 DN 32 003Z0235
R 11/2 DN 40 003Z0279
R 2 DN 50 003Z0278

Peça final soldada
(1 peça)

Sold.

DN 15 003Z0226
DN 20 003Z0227
DN 25 003Z0228
DN 32 003Z0229
DN 40 003Z0270
DN 50 003Z0276

Peças finais para soldar
(2 porcas, 2 arruelas, 2 bicos de 
solda)

12x1 mm DN 10 065Z7016

15x1 mm DN 15 065Z7017

Peça de protecção e corte (pressão de fecho máxima 16 bar)
DN 10-32

003Z1230
Peça de corte - plástico (pressão de fecho máxima 1 bar) 003Z0240

Pega AB-QM 
(acessório necessário se válvula montada sem atuador)

DN 40-100 003Z0695
DN 125-250 003Z0696

Adaptador para AB-QM DN 10, G ½ rosca interna para AB-QM, G 3/8 rosca interna (1 peça) 003Z3954
Adaptador para AB-QM DN 15, G 3/4 rosca interna para AB-QM, G 3/4 rosca externa (1 peça) 003Z3955
Adaptador para AB-QM DN 20, G 1 rosca interna para AB-QM, G 1A rosca externa (1 peça) 003Z3956
Adaptador para  AB-QM DN 25, G 5/4 rosca interna para AB-QM, G 5/4A rosca externa (1 peça) 003Z3957
Adaptador AMV(E) 15/16/25/35 (AB-QM DN 40-100, 2.ª geração) 003Z0694
Adaptador AME 435 para AB-QM DN 40-100 (1.ª geração) 003Z0313
Limitador de curso - TWA (5 peças) 003Z1237
Adaptador AME 13 SU para AB-QM (1.ª geração) 003Z3959
Adaptador AME 13 SU para AB-QM (2.ª geração) 003Z3960
Aquecedor haste para AB-QM DN 40-100 / AME 15 QM 065B2171
Aquecedor haste para AB-QM DN 40-100 / AME 435 QM 003Z0693
Aquecedor haste para AB-QM DN 125 150 / AME 55 QM 065Z7022 
Aquecedor haste para AB-QM DN 200 250 / AME 85 QM 065Z7021

Encomendar (continuação)

Combinações AB-QM com atuadores eléctricos (AB-QM DN 10-100) 1)

Tipo de 
válvula

Curso
(mm) TWA-Z 3) AMI 140 ABNM AMV 110/120 NL

AME 110/120 NL AME 435 QM

Código de solicitação recomendados (para mais informações consulte os dados técnicos 
destes atuadores) 

082F1266
NF, 230 V

082H8048 
AMI 140 
24 V, 12 s/mm, 
Controle de 2 
pontos

082F1191
Atu. térmico LOG
24 V (0-10 V)

082F1193
Atu. térmico LIN
24 V (0-10 V)

082H8056
AMV 110 NL 24 V,
24 s/mm, 
Controle de 3 
pontos

082H8057
AME 110 NL 24 V,
24 s/mm, 0-10 V

082H0171
AME 435 QM 24 V

DN 10-20 2,25 ü ü ü ü -
DN 25, 32 4,50 ü ü ü ü -
DN 40, 50 10 - - - - ü

DN 65-100 15 - - - - ü

1) O ajuste mínimo recomendada para a AB-QM é 20%
2) Até 60% de Qmax
3) Tenha em atenção que apenas este tipo de atuador TWA pode ser usado com AB-QM
4) Até 90% de Qmax

Estão disponíveis outras funcionalidades do atuador; para mais informações contate a organização Danfoss local.

Ponto de fecho (medição) 
para DN 10-32

10
.4

±0
.3
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Dados técnicos do produto Válvula de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, DN 10-250

Dados técnicos

AB-QM (versão roscada)

Diâmetro nominal DN
10 

Baixa 
vazão

10
15 

Baixa 
vazão

15 20 25 32 40 50

Faixa de Vazão

Qmin (20 %) 3)

l/h

30 55 55 90 180 340 640 1,500 -

Qmin (40 %) 3) - - - - - - - - 5,000

Qmax (100 %) 150 275 275 450 900 1,700 3,200 7,500 12,500

Pressão diferencial 1) kPa 16-400  20-400 30-400

Classe de pressão PN 16

Faixa de controle De acordo com a norma IEC 534, a faixa de controle é tão elevada quanto a característica da Cv é linear 
(1:3000).

Característica da válvula de controle Linear (pode ser convertida pelo atuador para percentagem iguais)

Fuga de acordo com a norma IEC 534 Sem fuga visível (a 100N) máx. 0,05% de Qmax 
a 500N

Para função de corte De acordo com ISO 5208 classe A - sem fugas visíveis

Fluxo médio
Água e mistura de água para sistemas fechados de aquecimento e de refrigeração de acordo com o tipo de 

planta I para DIN EN 14868 
Quando usado no tipo de planta II para DIN EN 14868, são tomadas medidas de proteção apropriadas. 

Os requisitos de VDI 2035, parte 1 + 2, são cumpridos.
Temperatura média °C −10 ... +120

Curso mm 2,25 4,5 10

Ligação 
Rosca externa 
(ISO 228/1)

G ½ A G ½ A G ¾ A G ¾ A G 1 A G 1¼ A G 1½ A G 2 A G 2½ A

atuador M30 × 1.5 Standard Danfoss

Materiais na água

Corpos de válvula Bronze (CuZn40Pb2 - CW 617N) Ferro cinzento 
EN-GJL-250 (GG 25)

Membranas e o-rings EPDM

Molas W.N.º 1.4568. W.N.º 1,4310

Cone (Pc) W.N.º 1.4305
CuZn40Pb3 - 

CW 614N, 
W.N.º 1.4305

Sede (Pc) EPDM W.N.º 1.4305

Cone (Cv) CuZn40Pb3 - CW 614N

Sede (Cv) CuZn40Pb2 - CW 617N W.N.º 1.4305

Parafuso Aço inoxidável (A2)

Junta chata NBR

Agente vedante 
(apenas para válvulas com niples de 
teste) 

Éster de dimetacrilato

Materiais fora da água

Peças em plástico PA POM

Peças de introdução e parafusos 
exteriores

CuZn39Pb3 - CW 614N; W.N.º 1.4310; W.N.º 1,4401 -

1) Δp = (P1–P3) mín~máx
2) de acordo com a adequabilidade e funcionamento, especialmente em sistemas abertos a oxigénio, devem ser seguidas as instruções do fabricante do refrigerante.
3) É possível efetuar limitações de vazão inferiores a Qmin. Independentemente das limitações de vazão, a válvula pode modular até 0% do ajuste.
Pc - Unidade do controlador de pressão
Cv - Unidade da válvula de controle

Encomendar (continuação) Combinações AB-QM com atuadores elétricos (AB-QM, DN 125-250)
Tipo de 
válvula

Curso
(mm)

AME 55 QM AME 85 QM
Código de solicitação recomendados (para mais informações consulte os dados técnicos 

destes actuadores) 
082H3078

24 V, 8 s/mm, 0-10 V
082G1453 

24 V, 8 s/mm, 0-10 V
DN 125 25 ü -
DN 150 25 ü -
DN 200 27 - ü

DN 250 27 - ü

A pressão operacional para todas as válvulas AB-QM é de 4 bar.   A pressão de fechamento para todos os atuadores é de 6 bar.
Estão disponíveis outras funcionalidades do atuador; para mais informações contate a organização Danfoss local.
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Dados técnicos do produto Válvula de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, DN 10-250

Dados técnicos (continuação) AB-QM (versão de flange)
Diâmetro nominal DN 50 65 80 100

Faixa de 
vazão

Qmin (40 %) 
2)

l/h
5,000 8,000 11,200 15,200

Qmax (100 %) 12,500 20,000 28,000 38,000
Pressão diferencial 1) kPa 30-400
Classe de pressão PN 16

Faixa de controle De acordo com a norma IEC 534, a faixa de controle é tão elevada quanto 
a característica da Cv é linear. (1:3000)

Característica da válvula de controlo Linear (pode ser convertida pelo atuador para percentagem iguais)
Fuga de acordo com a norma 
IEC 534 máx. 0,05% de Qmax a 500 N

Para função de corte De acordo com ISO 5208 classe A - sem fugas visíveis

Fluxo médio
Água e mistura de água para sistemas fechados de aquecimento e de refrigera-

ção de acordo com o tipo de planta I para DIN EN 14868 
Quando usado no tipo de planta II para DIN EN 14868, são tomadas medidas de 

proteção apropriadas. Os requisitos de VDI 2035, parte 1 + 2, são cumpridos.
Temperatura média °C −10 ... +120
Curso mm 10 15

Ligação
flange PN 16
atuador Standard Danfoss

Materiais na água

Corpos de válvula Ferro cinzento EN-GJL-250(GG25)
Membranas / Fole EPDM
O-rings EPDM
Molas W.N.º 1.4568, W.N.º 1.4310
Cone (Pc) CuZn40Pb3 - CW 614N, W.N.º 1.4305
Sede (Pc) W.N.º 1.4305
Cone (Cv) CuZn40Pb3 - CW 614N
Sede (Cv) W.N.º 1,4305
Parafuso Aço inoxidável (A2)
Junta chata NBR

Diâmetro nominal DN 125 125 HF 150 150 HF 200 200 HF 250 250 HF

Faixa de 
vazão          

Qmin (40 %) 
2)

l/h
36,000 48,000 58,000 91,600 76,000 120,000 112,000 176,800

Qmax (100 %) 90,000 120,000 145,000 229,000 190,000 300,000 280,000 442,000
Pressão diferencial 1) kPa 30-400 (60-400 para versão HF)
Fase de pressão PN 16

Faixa de controle De acordo com a norma IEC 534, a faixa de controle é tão elevada quanto 
a característica da Cv é linear.

Característica da válvula de controle Linear (pode ser convertida pelo atuador para percentagem iguais)
Fuga de acordo com a norma 
IEC 534

máx. 0,01% de 
Qmax a 650N máx. 0,01 % de Qmax a 1000N

Fluxo médio
Água e mistura de água para sistemas fechados de aquecimento e de refrigera-

ção de acordo com o tipo de planta I para DIN EN 14868 
Quando usado no tipo de planta II para DIN EN 14868, são tomadas medidas de 

proteção apropriadas. Os requisitos de VDI 2035, parte 1 + 2, são cumpridos.
Temperatura média °C −10 ... +120
Curso mm 25 25 27 27

Ligação
flange PN 16
atuador Standard Danfoss

Materiais na água

Corpos de válvula Ferro cinzento EN-GJL-250 (GG 25)
Membranas / Fole W.N.º 1.4571 EPDM
O-rings EPDM
Molas W.N.º 1.4401 W.N.º 1.4310
Cone (Pc) W.N.º 1.4404NC W.N.º 1.4021
Sede (Pc) W.N.º 1.4027
Cone (Cv) W.N.º 1.4404NC W.N.º 1.4021
Sede (Cv) W.N.º 1.4027
Parafuso W.N.º 1.1181
Junta chata Junta grafite Sem amianto

1) Δp = (P1–P3) mín~máx 
2) É possível efetuar limitações de vazão 

inferiores a Qmin. Independentemente 
das limitações de vazão, a válvula 
pode modular até 0% do ajuste.

3) de acordo com à adequabilidade 
e funcionamento, especialmente 
em sistemas abertos a oxigênio, 
devem ser seguidas as instruções 
do fabricante do refrigerante.

Pc - Controlador de pressão
Cv - Unidade da válvula de controle
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Dados técnicos do produto Válvula de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, DN 10-250

Design

 1. Veio
 2. Caixa de enchimento
 3. Apontador
 4. Cone da válvula de controle
 5. Membrana
 6. Mola principal
 7. Cone oco (controlador de 

pressão)
 8. Sede vulcanizada 

(controlador de pressão)

Função:
A válvula AB-QM é constituída 
por dois componentes:
1. Controlador da pressão 

diferencial 
2. Válvula de controle

P1
P3P2

P2 - P3

P1 - P3
Δp = (P1-P3)
ΔpCv = (P2-P3)

AB-QM DN 10-32

2. Válvula de controle Cv
A válvula de controle possui uma característica 
linear. Possui uma função de limitação de 
curso que permite a regulação do valor Kv. 
A percentagem marcada na escala é igual à 
percentagem de vazão a 100% marcada no 
apontador. A mudança na limitação do curso 
é efetuada elevando o mecanismo de freio 
e rodando o topo da válvula para a posição 
desejada, apresentada na escala como 
percentagem. O mecanismo de freio impede 
automaticamente a mudança acidental do ajuste.

1. Controlador da pressão diferencial DPC 
O controlador da pressão diferencial mantém 
a pressão diferencial constante na válvula de 
controle. A pressão diferencial  ΔpCv (P2-P3) na 
membrana é compensada com a força da mola. 
Sempre que a pressão diferencial na válvula 
de controle muda (devido a uma alteração na 
pressão disponível ou movimento da válvula de 
controle), o cone oco é deslocado para uma nova 
posição para obter maior equilíbrio e, assim, 
manter a pressão diferencial constante. 
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P1 P3

Dados técnicos do produto Válvula de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, DN 10-250

AB-QM DN 40, 50

AB-QM DN 50-100

Design (continuação)

 1. Parafuso de corte
 2. Mola principal
 3. Membrana
 4. Cone DP
 5. Sede 
 6. Corpo da válvula
 7. Cone da válvula de controle
 8. Parafuso de freio
 9. Escala
 10. Caixa de enchimento
 11. Veio

AB-QM DN 150

P1 P3

 1. Corpo da válvula
 2. Sede da válvula
 3. Cone do DPC
 4. Cone da CV
 5. Caixa do controlador 
 6. Diafragma de rotação
 7. Parafuso de regulação
 8. Fole para alívio de pressão no 

cone DPC

AB-QM DN 125

P3P1
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P3P1

Dados técnicos do produto Válvula de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, DN 10-250

Design (continuação)

 1. Corpo da válvula
 2. Sede da válvula
 3. Cone do DPC
 4. Cone da CV
 5. Caixa do controlador 
 6. Diafragma de rotação
 7. Parafuso de regulação
 8. Fole para alívio de pressão no 

cone DPC

AB-QM DN 200, 250
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Dados técnicos do produto Válvula de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, DN 10-250

Versão de rosca Versão de flange

Dimensionamento
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Dados técnicos do produto Válvula de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, DN 10-250

Dimensionamento 
(continuação)

Dimensão e condição aceitável, velocidade 
inferior a 1,0 m/s. 

Predefinição na válvula AB-QM DN 25 mm 
1400/1700 = 0,82 = 82 % da abertura máxima.

Observações: 
pressão diferencial mínima necessária na AB-QM 
DN 25: 20 kPa. 

Exemplo 3: Dimensionamento da AB-QM de 
acordo com a dimensão do tubo

Situação: 
Vazão no sistema 1,4 m3/h (1400 l/h = 0,38 l/s), 
dimensão do tubo DN 25 mm 

Necessário - limitador automático de vazão: 
AB-QM e predefinição.

Solução: 
Neste caso seleccionámos AB-QM DN 25 mm 
com Qmax = 1700 l/h 

Neste caso seria recomendável verificar a 
velocidade máxima no tubo. Para tal, calculamos 
a velocidade no tubo para a condição:  
DN 25 mm – Di 27,2 mm

Seleccionado: 
AB-QM DN 20 mm com Qmax = 900 l/h 
predefinição a 573/900 = 0,64 = 64 % da abertura 
máxima. 

Observações: 
pressão diferencial mínima necessária na AB-QM 
DN 20: 16 kPa. 

Exemplo 2: Sistema de vazão constante

Situação: 
Solicitação de refrigeração por unidade: 4000 W 
Temperatura de entrada no sistema: 6 °C
Temperatura de retorno no sistema: 12 °C

Necessário - limitador automático de vazão: 
AB-QM e predefinição.

Solução: 
Vazão no sistema: Q (l/h)
Q = 0,86 × 4000 / (12 − 6) = 573 l/h 

Selecionado: 
AB-QM DN 10 mm com Qmax = 275 l/h 
predefinição a 143/275 = 0,52 = 52 % da abertura 
máxima.
Atuadores: AMV 110NL - 24 V 

Observações: 
pressão diferencial mínima necessária na AB-QM 
DN 10: 16 kPa. 

Exemplo 1: Sistema de vazão variável

Situação: 
Solicitação de refrigeração por unidade: 1000 W 
Temperatura de entrada no sistema: 6 °C
Temperatura de retorno no sistema: 12 °C 

Necessário - válvulas de controle e 
balanceamento: 
AB-QM e atuadores para sistema BMS.

Solução: 
Vazão no sistema: Q (l/h) 
Q = 0,86 × 1000 / (12 − 6) = 143 l/h 
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Q

P2-P3

P2-P3

Blue

Red

P2-P3

Q=const. Q=const.

Pump optimization

Q

16kP a 400kPa

P1-P3

P1-P3

P1 P2 P3

(20kPa)

P1
P3P2

P2 - P3

P1 - P3

DN 40-100 DN 10-32

Q nom = const

Dados técnicos do produto Válvula de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, DN 10-250

Optimização da bomba /  
Resolução de avarias

 * Δpmin = (P1-P3)min

** Δpcv.min = (P2-P3)min

Q nom = const

DN 125-250

 * Δpmin = (P1–P3)min

A AB-QM (DN 10-32) possui niples de teste que 
permitem medir a diferença de pressão Δpcv (P2-P3) 
na válvula de controle enquanto a medição 
AB-QM (DN 40-250) é efetuada entre P1 e P3.  
Se a diferença de pressão ultrapassar o requisito 
mínimo, a pressão é operacional e a limitação de 
vazão é alcançada. A função de medição pode 
ser usada para verificar se existe uma diferença 
de pressão suficiente disponível e, assim, verificar 
a vazão. 

Pode também ser usada para optimizar a 
pressão da bomba. A pressão da bomba pode 
ser reduzida até que haja ao menos a pressão 
mínima de trabalho necessária na válvula 
mais crítica (em termos hidrônicos). Este 
ponto de optimização encontra-se quando a 
proporcionalidade entre a pressão da bomba e a 
pressão diferencial medida deixar de existir. 
A verificação da pressão pode ser efetuada 
através, por exemplo, do dispositivo PFM Danfoss 
(para mais informações, consulte AB-QM Tech 
Note).

Azul

Optimização da bomba

Optimização da bomba

Q = const

Vermelho
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10 %100 %

① ② ④

≠
h h+ 2 mm, DN 10-20

h+ 4 mm, DN 25-32

③

Dados técnicos do produto Válvula de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, DN 10-250

Predefinição
DN 10-32

A escala de preajuste indica valores de 100% 
de vazão a 0%. Rodar no sentido horário reduz 
o valor da vazão; rodar no sentido oposto ao 
sentido horário, aumenta o valor.

Se a válvula for DN 15, então a vazão máxima = 
450 l/h =100 % ajuste. Para definir uma vazão de 
270 l/h, tem de ajustar: 270/450 = 60 %.

A Danfoss recomenda um ajuste/vazão de 20 % a 
100 %. O ajuste de origem é 100 %.

A vazão calculada pode ser regulada facilmente 
sem usar ferramentas especiais. 

Para alterar o ajuste (o ajuste original é 100%), siga os 
quatro passos que se seguem: 

①  Retire a tampa protetora azul ou o atuador 
montado

② Eleve o apontador cinza 
③  Rode (no sentido horário para reduzir) para o 

novo ajuste 
④  Aperte o apontador cinza para a posição 

de bloqueio. Um estalido significa que a 
predefinição está bloqueada. 



15VD.C6.Q5.28 © Danfoss 06/2013SMT/SI

Nota: 1 volta = 10%

Nota: 
DN 125 & 150: 1 volta = 6.0 %
DN 200 & 250: 1 volta = 5.5 %

Dados técnicos do produto Válvula de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, DN 10-250

Serviço DN 10-32
Para a função de fechamento para serviço, 
recomenda-se a montagem da válvula no tubo 
de abastecimento de água.

As válvulas são equipadas com um mecanismo 
de corte em plástico a ser usado para isolar o 
funcionamento até à pressão diferencial de 1 bar. 
Para fechar com maior pressão diferencial, use o 
acessório Peça de proteção e corte (003Z1230) ou 
defina o valor para 0%. 

Montagem A válvula AB-QM é unidireccional, o que significa 
que a válvula opera quando a seta no corpo da 
válvula está alinhada com a direcção do fluxo. 
Quando esta regra não é cumprida, a válvula 
atua como orifício variável, provocando golpe 
de ariete no fecho súbito quando a pressão 
disponível aumenta ou quando a válvula tenha 
sido definida para um valor inferior.

No caso de a condição do sistema permitir o 
retorno de vazão, recomenda-se vivamente o 
uso de um impedidor de retorno, para evitar 
possíveis golpes de ariete que possam danificar a 
válvula e outros elementos do sistema.

DN 40-100 (125- 250)
Para a função de corte, a válvula pode ser 
montada no tubo de abastecimento ou no tubo 
de retorno.

As válvulas estão equipadas com função manual 
de corte para isolar o funcionamento a 16 bar.

+
–

DN 125-250

Definição 60%

+

–

Máx 25Nm

DN 40-100Predefinição (continuação)
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Dados técnicos do produto Válvula de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, DN 10-250

1. A válvula de controle e balanceamento independente de pressão deve ser consituida por uma 
válvula de controle linear e uma membrana integrada com base no controlador de pressão.

2. A válvula de controle e balanceamento independente de pressão deve estar disponível na faixa 
DN 10-250.

3. A válvula pode ser usada como limitador automático de vazão.
4. A válvula deve posuir um mecanismo para regular a vazão sem escalonamento de 100 a 0% da 

vazão máxima. 
5. A mínima vazão possível em combinação com um atuador de modulação deve ser de 30 l/h.
6. Deve ser possível a modulação a 0% da vazão na definição mínima de 30 l/h.
7. Deve ser possível executar a função de corte através do mecanismo de ajuste. 
8. A regulação deve ser executada sem ferramenta nas válvulas de dimensões até DN 32, ou com 

ferramenta standard nas válvulas de dimensão superior a DN 32. 
9. O ajuste, que pode ser bloqueada, deve ser visível no topo das válvulas DN 32 e na lateral das 

válvulas DN 40-250.
10. A manutenção da caixa de enchimento da válvula de controlo deve ser possível sob pressão nas 

válvulas até DN 32.
11. As válvulas DN 40-250 devem ter uma função de corte (positiva) independente do mecanismo de 

ajuste.
12. A taxa de vazamento deve ser de: Nenhumvazamento visível com força do actuador térmico (90 N) 

para válvulas até DN 32 e para válvulas até DN 100 0,05 % de kv a 500 N. Todos os atuadores 
devem ser capazes de fechar a uma pressão diferencial de 600 kPa.

13. A autoridade da válvula de controle independente de pressão deve ser de 1 em todas os ajustes (a 
característica da válvula de controle não é alterada).

14. A válvula de controle deve ter uma vazão - controle com característica linear em todas as 
definições. A razão de controle da válvula de controle e balanceamento independente de pressão 
deve ser superior a 1:300 (O fornecedor da válvula deve providenciar os resultados dos testes 
de laboratório 1)).

15. A válvula de controle deve ter a possibilidade de mudar a característica linear para igualar a 
característica de percentagem em todas as dimensões e definições regulando as definições do 
atuador.

16. A Pressão diferencial mínima de partida para limitação do fluxo deve ser de 16 kPa para válvulas 
até DN 20, e 20 kPa para válvulas até DN 32. (O fornecedor da válvula deve providenciar os 
resultados dos testes de laboratório 1)). Taxa de pressão nominal 16 bar (PN 20 a pedido), 
pressão de teste máxima 25 bar.

17. O niple de teste pra optimização da bomba e verificação da vazão deve estar disponível para 
DN 10-250.

Diâmetro nominal:   ________
Ligação:  ________
Faixa de regulagem de - a   ___ m3/h
Produzida por:    Danfoss
Tipo:    AB-QM
Encomenda n.º:    003Z ___

1) Por não haver um standard para o procedimento de teste, a Danfoss recomenda que seja efetuada uma 
verificação por parte de um laboratório independente para comparar a função de controlo e limitação 
de vazão de diferentes PIBCVs nas mesmas condições.

Proposta
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Dados técnicos do produto Válvula de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, DN 10-250

Tipo
L1 L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 H3 H4 H5 b Peso da 

válvula
mm ISO 228/1 (kg)

DN 10 53 36 79 92 104 109 73 20 100 104 138 G ½ 0,38

DN 15 65 45 79 98 110 116 75 25 102 108 141 G ¾ 0,48

DN 20 82 56 79 107 120 125 77 33 105 112 143 G 1 0,65

DN 25 104 71 79 124 142 142 88 42 117 124 155 G 1 ¼ 1,45

DN 32 130 90 79 142 154 160 102 50 128 136 166 G 1 ½ 2,21

Dimensões

Tipo
L1 H1 H2 H3 b Peso

mm ISO 228/1 (kg)

DN 40 110 170 174 280 G 2 6,9

DN 50 130 170 174 280 G 2 ½ 7,8

AB-QM DN 40, 50

H
1

L2

b

H
2

AME 435 QM + AB-QM

H
3

TWA-Z + AB-QM

H
3

L4

AMV (E) 110 NL + AB-QM
AMI 140 + AB-QM

H
5

L6

H
4

ABNM + AB-QM

L5

L2

L3

L2

H
2

H
1

b

L1

AB-QM DN 10-32
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Dados técnicos do produto Válvula de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, DN 10-250

Dimensões (continuação)

Tipo
L1 H1 H2 H3 a

(EN 1092-2)
Peso
(kg)mm

DN 50 230 170 174 280 165 14,2

DN 65 290 220 172 330 185 38,0

DN 80 310 225 177 335 200 45,0

DN 100 350 240 187 350 220 57,0

H
2

L1

a

H
1

AB-QM DN 50-100

H
3

AME 435 QM + AB-QM



19VD.C6.Q5.28 © Danfoss 06/2013SMT/SI

Dados técnicos do produto Válvula de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, DN 10-250

Dimensões (continuação)

H
3

AME 55 QM + AB-QM DN 125

H
3

AME 55 QM + AB-QM DN 150

Tipo
L1 H1 H2 H3 a Peso

mm (EN 1092-2) (kg)
DN 125 400 272 518 507 250 85,3
DN 150 480 308 465 518 285 138

L1

H
2

H
1

a
AB-QM DN 125 AB-QM DN 150

H
2

H
1

L1

a
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Dados técnicos do produto Válvula de controle e balanceamento independente de pressão AB-QM, DN 10-250

H
3

AME 85 QM + AB-QM DN 200, 250

a

L1

H
2

H
1

AB-QM DN 200, 250

Tipo
L1 H1 H2 H3 a Peso

mm (EN 1092-2) (kg)
DN 200 600 434 483 618 340 219
DN 250 730 430 533 708 405 342

Dimensões (continuação)




