
Technické údaje

Automaticky vyvažovací kombinovaný regulační ventil
AB-QM

SIBC VD.A2.W5.48  ©  Danfoss  02/2006 1 

Popis

Výhody  
l AB-QM je schopen řídit teplotu při nízkém 

zatížení s rovnocennou stabilitou v celém 
rozsahu použití. 

l Všechny změny diferenčních tlaků jsou 
korigovány regulátorem diferenčního tlaku. 
Malé teplotní poruchy (odchylky) v řízení 
teploty jsou korigovány malými pohyby 
servopohonu. 

l AB-QM umožňuje plnou přizpůsobivost pro 
seřízení. AB-QM ventily lze nastavit přesně na 
projektovanou hodnotu – umožňují tím plně 
řídit soustavu ve skutečných podmínkách.

l Konstrukce membrány ventilu zajišťuje 
necitlivost k zablokování ventilu.  

l Trvale správný průtok znamená, že si uživatel 
nemůže stěžovat na nadměrnou spotřebu 
energie.  

l Jelikož AB-QM ventil plní dvě funkce - 
seřizování a regulaci - instalační náklady jsou 
poloviční.

l Měřící vsuvky (nipple) umožňují optimalizovat 
spotřebu čerpací práce.  

l 100 %-ní autorita ventilu dovoluje nižší 
nastavení čerpadla než tradičně a takto se 
minimalizuje spotřeba energie.  

l Protože omezení průtoku je automatické, 
odpadají náklady na vyvážení soustavy. 

l Snadné pozdější přestavění projektovaného 
průtoku nevyžaduje dodatečné vysoké 
náklady. 

l „Plug and Play“ (připoj a hraj si) je patrné, 
když ještě není dokončena kompletní 
instalace. Například, když je nějaké podlaží již 
provozováno a montáž pokračuje do dalších 
podlaží, provozovaná podlaží osazená ventily 
AB-QM jsou již plně funkční a seřízena.

Zjednodušeně  
l Omezení průtoku je dosahováno nastavením 

ventilu na požadovaný průtok ve stylu „Nastav 
a zapomeň!“

l Průtok je pouze parametrem doporučeným 
pro snadnou a rychlou volbu ventilu.

l Nastavení maxima na ventilu AB-QM odpovídá 
maximální rychlosti proudění v potrubí, 
které je dimenzováno podle mezinárodních 
pravidel.

l Snadná pomoc při potížích.
l Není třeba výpočet poměrů v síti pro regulaci.
l Žádné výpočty autority ventilu.
l Přínosem je skutečnost, že lze ventily 

nastavit bez speciálního nářadí či vysoce 
specializovaného personálu.

l Kompaktní konstrukce umožňuje montáž 
ventilů i do stísněných prostorů, např. ve „fan-
coilech“.

AB-QM ventil je automaticky vyvažovací a 
regulační ventil – omezovač průtoku.
Typická použití: Automatická (přestavitelná) 
omezení průtoků koncových zařízení („fan-coily“, 
chlazené stropy, vzduchotechnická zařízení) 
nebo větví. Doporučuje se k použití v systémech 
s konstantními průtoky.

AB-QM ventil, vybaven servopohonem, je 
regulačním ventilem s plnou autoritou a 
automatickým udržováním nastaveného průtoku. 
Typická použití: Teplotní řízení a průběžné 
automatické seřizování  koncových jednotek („fan-
coily“, chlazené stropy, vzduchotechnická zařízení).
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Aplikace – soustavy s proměnlivým průtokem

AB-QM se servopohonem lze používat 
v kombinaci omezovač průtoku a regulační 
ventil s plnou autoritou pro ohřev vzduchu ve 
vzduchotechnické jednotce.
AB-QM zajišťuje požadovaný průtok každé VZT 
jednotky a zjednodušuje hydraulické seřízení 
soustav. Zabudovaný mechanizmus (regulátor 
diferenčního tlaku) má stále 100 %-ní autoritu, 
což znamená, že částečné zatížení v systému 
nemá vliv na teplotní regulaci jako má normální 
regulační ventil. Instalováním AB-QM je celá 
soustava rozdělena do nezávislých zónových 

smyček, které se navzájem neovlivňují. 
Nastavení průtoku je snadné. Právě nastavení 
požadovaného průtoku vzduchotechnickou 
jednotkou přímo na AB-QM nevyžaduje zvláštní 
seřizovací metody všech soustav. To znamená 
úsporu pracovního času. Nezapomeňte, že 
kombinace několika funkcí v jednom ventilovém 
tělese znamená méně ventilů a méně práce 
při jejich instalaci. K řízení teploty. lze AB-QM 
vybavit servopohonem (zap/vyp; 3 bodovým; 
0 – 10 V), podle potřeby.

Vzduchotechnická jednotka/ fan-coil 

Chlazený strop

AB-QM v soustavách chlazených stropů jsou 
používány k dosažení požadovaného průtoku a 
k řízení teploty. AB-QM se instaluje ke každému 
chlazenému stropu k omezení průtoku. 
Integrovaný regulační ventil je používán pro 
řízení teploty nainstalováním servopohonů 
různých typů.
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Aplikace – soustavy 
s konstantním průtokem

AB-QM může být použit ve funkci automatického 
řízení průtoku, jestliže je soustava se 
vzduchotechnickými jednotkami, či „fan-coily“ 
navržena pro konstantní průtoky (soustavy s 3-
cestným ventilem). Nejsou zde zapotřebí žádné 
speciální seřizovací metody. Průtok lze nastavit 

přímo pomocí AB-QM. 
Soustava může být snadno zaměněna za 
soustavu s proměnným průtokem, jelikož AB-QM 
je také schopen pracovat jako regulační ventil 
s plnou autoritou, což znamená bezproblémový 
provoz i při částečném zatížení.

V jednotrubkové otopné soustavě může být AB-
QM ventil instalován ve funkci automatického 
řízení průtoku na každé stoupačce. AB-QM ventil 
omezuje průtok nastavený na ventilu a tak se 
automaticky udržuje stav seřízených soustav.

Existuje mnoho možností, které mohou být s ventilem AB-QM realizovány.

V principu jsou vždy potřeba regulátory průtoku, nebo regulační ventily s plnou autoritou.
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typ
poznámky kódové

číslopotrubí ventil

uzavírací krytka kovová (max. uzavírací tlak 16 bar.) 003Z0230

závitové šroubení (1 ks) 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

přivařovací šroubení
(2 ks)

Weld. DN 15 003N5090

Weld. DN 20 003N5091

Weld. DN 25 003N5092

Weld. DN 32 003N5093

připojovací sada pro pájení
Ø12x1 mm DN 10 065Z7016

Ø15x1 mm DN 15 065Z7017

blokovací kroužek pro uzamknutí nastavení 003Z0236

plastové uzavírací kolečko (max. uzavírací tlak 1bar) 003Z0240

Údaje pro objednávku AB-QM

AB-QM DN Qmax.
l/h

vnější
závit

Obj. číslo AB-QM Plus vnější
závit Obj. číslo

10

10 LF

275

150

003Z0201

003Z0251

003Z0211

003Z0261

15

15 LF

450

275

003Z0202

003Z0252

003Z0212

003Z0262

20 900 G 1 A 003Z0203 G 1 A 003Z0213

25 1700 003Z0204 003Z0214

32 3200 003Z0205 003Z0215

AB-QM nemůže být dodatečně upraven pro variantu s měřící koncovkou

souprava MSV-M a AB-QM bez měřících koncovek

typ DN Qmax.

l/h

vnější
závit
ISO 228/1

kódové
číslo

10 275 003Z0241*

15 450 003Z0242

20 900 G 1 A 003Z0243

25 1700 003Z0244

32 3200 003Z0245

* včetně MSV Dn 15 s vnějším závitem G
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rozměr uzavíracího bodu

kombinace AB-QM ventilu se servopohony

typ ventilu zdvih
(mm)

TWA-Z** ABNM-Z AMV(E)-H 01/02

Doporučená objednací kódová čísla
(detaily servopohonů viz v jejich datových listech)

082F1226
NC, 230 V

082F1094
termopohon
24 V (0 - 10 V)

082H8001
AMV 01/24 V,24 s/mm,
tříbodové řízení

082F1072
adapter pro AB-QM
(M30 x 1.5)

082H8003
AME 01/24 V,24 s/mm,
0 - 10 V

AB-QM DN 10 - 20 2.25 x x x

AB-QM DN 25 - 32 4.50 * * x

* do 60 % Q max
** uvědomte si, že se s AB-QM používá pouze tento typ servopohonu TWA

Uzavírací tlak pro všechny pohony je max. 6 bar
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Technická data

jmenovitý průměr DN
10 15

Low Flow Low Flow10 15 20 25 32

rozsahy Qmin (20%) l/h 30 55 55 90 180 340 640

Qmax (100%) 150 275 275 450 900 1700 3200

tlakový rozdíl (p - p )1 3 0.16 - 4.0 bar; (16 - 400 kPa) 0.2 - 4.0 bar

jmenovitý tlak PN 16

regulační rozsah > 1:50

průtoková charakteristika ventilu lineární

netěsnost podle IEC 584 max.0.01 % z kv při 250 N

teplonosná látka Voda a vodní nemrznoucí směsi (např. glycol) pro uzavřené
vytápěcí a chladicí soustavy (těsné vůči kyslíku)

teplota teplonosné látky °C -10 ... +120

zdvih mm 2.25 4.5

připojení vnější závit (ISO 228/1) G G G G G 1 G 1 G 1” ” ” ” ” ” ”

servopohon

ve styku s vodou

mimo vodu

M30 x 1.5

materiál

princip funkce AB-QM je regulační ventil kombinovaný
s regulátorem diferenčního tlaku. Regulátorem
diferenčního tlaku se udržuje konstantní tlak
na regulačním ventilu nezávisle na měnících se
podmínkách v soustavě. Konstrukční provedení
automaticky omezuje průtok na stanovené
hodnotě a regulační ventil má 100%-ní autoritu.

Omezení průtoku
Jestliže je konstantní tlakový rozdíl na ventilu se
známým odporem (k

v hodnota), lze defnovat
průtok podle vzorce:

kv x p∆Q=

Jelikož AB-QM omezuje tlakový rozdíl ∆p na
regulačním ventilu na konstantní hodnotu,
vyplývá z toho, že je ventilem AB-QM omezen
také průtok.
Pro správnou funkci AB-QM potřebuje tlakový
rozdíl větší než 16 kPa (20kPa DN25,32).

Nastavením zdvihu regulačního ventilu se
nastavuje také maximální průtok.
Je-li k

v hodnota regulačního ventilu poloviční,
průtok je také poloviční. Jelikož má AB-QM téměř
lineární průtokovou charakteristiku k dosažení
polovičního průtoku je třeba poloviční zdvih
(viz obr. 1).

100%

80%

50%

Q,Kv
50% 80% 100%

obrázek 1

zdvih

1 1 3 3 1 1/ / / / / /2 2 4 4 4 2

tělo ventilu
membrána a O-kroužek
pružina
kuželka (Pc)
sedlo (Pc)
kuželka (Cv)
sedlo (Cv)
šroub
ploché těsnění
těsnící část
(pouze u ventilů s měřícími koncovkami)

plastová část
Zapuštěné a vnější závity

mosaz (CuZn40Pb2 - CW 617N)
EPDM
W. Nr. 1.4568, W. Nr. 1.4310
W. Nr. 1.4305
EPDM
CuZn40Pb3 - CW 614N
CuZn40Pb2 - CW 617N
nerezová ocel (A2)
NBR
Dimethacrylate Ester

POM
CuZn39Pb3 - CW 614N
W. Nr. 1.4310, W. Nr. 1.4401

* v souladu s mo nostmi pou ití speciálně v systémech netěsných vůči kyslíku je třeba zohlednit instrukce výrobce pro pou ití chladící látky
ve vztahu k pou itým materiálům

ž ž ž
ž

VD.A2.W5.48 © Danfoss 02/2006
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princip funkce
(pokračování)

Autorita
Autoritu ventilu definujeme jako poměr odporů 
(tlakových ztrát), tj. odpor plně otevřeného 
regulačního ventilu dělený celkovým odporem 
soustavy (ventil, potrubí, výměník, atd).

Obvykle by měla být autorita ventilu vyšší než 
0,3 (30 %), aby byla garantována kvalita regulace. 
Odpor (tlaková ztráta) soustavy je proměnná, 
protože závisí na průtoku. Snížením průtoku 
v soustavě poklesne také její odpor. Normálně 
by toto měl regulační ventil následně vyrovnat, 
tedy způsobit změnu na charakteristice ventilu. 
Vlivem regulátoru tlakového rozdílu si regulační 
ventil AB-QM udržuje konstantní tlakový rozdíl, 
efekt poklesu průtoku je kompenzován.  Proto je 
možné předpokládat, že může nastat 
Rsoustava = 0. Vzorec potom bude:

 

AB-QM proto také automaticky zajišťuje 100 
%-ní autoritu, která poskytuje stabilitu regulace 
a proto zvyšuje komfort a šetří čas pro výpočty a 
kontrolu autority ventilů.

Jako příklad lze uvést dva ventily v normální 
soustavě HVAC (Heating, Ventilation And Air 
Conditioning), jeden ventil je blízko čerpadla ( 
pozice 1 ) a nejvzdálenější ventil  (pozice 2). Oba 
ventily mají stejnou  tlakovou ztrátu, ale  vlivem 
ostatních prvků soustavy: 
- regulačním ventilem ( CV )
- regulátor diferenčního tlaku ( BV )
- ostatními elementy ( OT  jako je 
potrubí,  spotřebiče a další) je skutečný 
dispoziční tlak na každém z obou ventilů jiný.

Na ventilu blíže čerpadla je tlaková ztráta potrubí 
(OT) mnohem menší. Regulátor diferenčního 
tlaku (BV)  přesto zajišťuje, že mají oba regulační 
ventily (CV) stejné provozní podmínky. 

Za předpokladu  kdy je potřeba jenom 20 %  
navrženého průtoku je vidět, že se tlaková ztráta 
soustavy ( OT ) se snížením průtoku zmenšuje. 
Tento efekt je mnohem vyšší pro nejvzdálenější 
ventil ( pozice 2 ), jelikož tlaková ztráta ( OT )  
soustavy je větší než na ventilu blíže čerpadla 
(pozice 1). Regulátor diferenčního tlaku 
( vestavěný v AB-QM ) kompenzuje rozdíly a 
zajišťuje rovnocenné provozní podmínky pro 
oba regulační ventily ( CV ) v celém rozsahu. 
Porovná-li se toto s manuálními balančními 
ventily, kdy manuální balanční ventil je statický 
a nereaguje na provozní podmínky ( změna 
průtoku ), tlaková ztráta na regulačním ventilu 
( CV ) zjevně narůstá a to způsobuje zhoršení 
regulace teploty a komfortu prostředí.

pozice 2

pozice 1

tlaková ztráta v soustavě s AB-QM tlaková ztráta v soustavě s manuálními ventily

P

Q

CV

BV

OT

P

Q

CV

BV

OT

20% 

projektovaného 
průtoku

projektovaný 

průtok

20% 

projektovaného 
průtoku

projektovaný

průtok

pozice 1 pozice 2
P

Q

CV

BV

OT

P

Q

CV

BV

OT

P

Q

CV

BV

OT

P

Q

CV

BV

OT

20% 
projektovaného 
průtoku

projektovaný 
průtok

20% 
projektovaného 
průtoku

projektovaný 
průtok

pozice 1 pozice 2

(100%)
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Konstrukce

1. Regulátor tlakové diference BV
Regulátor tlakové diference udržuje konstantní 
diferenční tlak na regulačním ventilu. Tlakový 
rozdíl (p2 – p3) na membráně je vyrovnáván 
silou pružiny. Kdykoliv se změní tlakový rozdíl na 
regulačním ventilu (závisí na změnách v soustavě 
nebo na pohybu regulačního ventilu), dutinová 
kuželka se přemístí do nové polohy, která přináší 
novou rovnováhu a drží diferenční tlak na 
konstantní úrovni.  

2. Regulační ventil CV
Regulační ventil má lineární charakteristiku. 
Charakteristickým rysem je omezení zdvihu a to 
umožňuje přizpůsobovat kv hodnotu. Procenta 
(%) nastavená na stupnici vyjadřují procenta 
jmenovitého průtoku, jehož 100 % hodnota je 
vyznačena na štítku ventilu. Změnu omezení 
zdvihu lze provést nadzvednutím blokovacího 
mechanizmu na horní části ventilu a otočením do 
žádané polohy, zobrazení polohy je na stupnici 
v %. Blokovací mechanizmus automaticky brání 
nežádoucí změny nastavení.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. těsnicí komora
2. vřeteno
3. plastický kroužek
4. kuželka regulačního 

ventilu
5. membrána
6. hlavní pružina
7. dutinová kuželka 

(regulátor tlaku)
8. vulkanizované sedlo 

(regulátor tlaku)

P2-P3

P1-P3

P1 P2 P3

Funkce:
AB-QM ventil se skládá ze 
dvou částí:
1. regulátor tlakové diference
2. regulační ventil
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Dimenzování Příklad 1: Soustava s proměnlivým průtokem

Zadání:
Chladicí jednotka má výkon: 1000 W
Teplota na přívodu: 6 °C
Vratná teplota: 12 °C

Požadavek:
Navrhnout regulační a seřizovací ventil
AB-QM se servopohonem typu BMS

Řešení:
Průtok soustavou Q (l/h - litry/hodinu)
Q = 0,86 x 1000 / ( 12-6 ) = 143 l/h

Výběr ventilu:

AB-QM DN 10 mm; Qmax = 275 l/h

Nastavení na 143 / 275 = 0,52 = 52 % z maxima

otevření. Limitní hodnotu
275 čteme z diagramu ventilů.
Servopohon: AMV 01 - 24 V

Poznámka:
Požadovaný tlakový rozdíl
na ventilu AB-QM DN10 je 16 kPa.

Příklad 2: Soustava s konstantním průtokem

Zadání:
Chladicí jednotka má výkon: 4000 W
Teplota na přívodu: 6 °C
Vratná teplota: 12 °C

Požadavek:
Navrhnout automatický omezovač
AB-QM a nastavení

Řešení:
Průtok soustavou Q (l/h - litry/hodinu)
Q = 0,86 x 4000 / ( 12-6 ) = 573 l/h

Výběr ventilu:
AB-QM DN 20 mm; Qmax = 900 l/h
Nastavení na 573 / 900 = 0,64 = 64 % z maxima
otevření. Limitní hodnotu 900 čteme z diagramu
ventilů.

Poznámka:
Požadovaný tlakový rozdíl na ventilu AB-QM
DN20 je 16 kPa.

Příklad 3: Dimenzování AB-QM podle
dimenze potrubí

Zadání:
Průtok soustavou: 1, 4 m3/h
Průtok v litrech za sekundu: 0,38l/s
Dimenze potrubí: DN 25

Požadavek:
Navrhnout automatický omezovač
AB-QM s nastavením

Řešení:
Pokud máme vybrán AB-QM DN 25 s
Qmax = 1700 l/h; doporučuje se kontrola
maximální rychlosti v trubce. Přijatelné
podmínky jsou do rychlosti v potrubí 1,0 m/s.

Nastavení ventilu:
AB-QM DN 25 mm; Qmax = 1700 l/h
Nastavení na 1400/1700 = 0,82 = 82 % z maxima
otevření.

Poznámka:
Požadovaný tlakový rozdíl na ventilu AB-QM
DN25 je 20 kPa
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Optimalizace čerpadel /
pomoc při potížích

AB-QM Plus osazený měřicími koncovkami
umožňuje měření tlakové diference (p

2 – p3)
na regulačním ventilu. Jestliže tento diferenční
tlak přesahuje určitou hodnotu (7 – 14 kPa),
znamená to, že je regulátor diferenčního tlaku
provozuschopný a omezení průtoku bude
dosaženo. Měřící funkce může být využita pro
ověření zda máme dostatečný diferenční tlak a
nakonec i průtok.

Tato funkce může být využita k optimalizaci
pracovního bodu čerpadla. Pracovní bod
čerpadla může být snížen tak, aby neklesl pod
požadované minimum 7 – 14 kPa, což by mělo
být dostačující pro většinu vzdálených ventilů
(ve smyslu hydrauliky). Optimální pracovní bod
lze nalézt, při ustálení závislosti mezi pracovním
bodem čerpadla a měřeným diferenčním tlakem.
K ověření tlaků lze použít například měřící
přístroj Danfoss PFM 3000.

P2-P3

P2-P3

P1-P3

P1 P2 P3

červený

modrý

v b rý ě

Nastavení (přestavení) Projektovaný (výpočtový) průtok lze nastavit
snadno bez použití speciálního příslušenství.
Změna nastavení (přestavení):
- Sejme se modrá krytka nebo osazený

servopohon
- Zvedne se šedý plastový kroužek a otočí se do

nové polohy
- Uvolnit bílý plastový kroužek a nastavená

(přestavená) poloha je„uzamčena“

Nastavovací stupnice ukazuje hodnoty od 100 %
průtoku do 0%.
Otáčením nastavovacího kroužku ve směru
hodin průtok stoupá, otáčením proti směru
klesá. Je li ventil nastavený na 80 % a vice, pak
je červený proužek na obvodu nastavovacího
kroužku viditelný.

Chceme-li přestavit ventil DN15, který má průtok
450 l/h, tj. 100% na hodnotu 270 litrů za hodinu,
musí se na stupnici nastavit 270/450 = 0,6 = 60 %.
Danfoss doporučuje nastavení průtoku od 20 %
do 100 %. Tovární přednastavení je 100 %.
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K ověření tlaků lze pou ít například měřící přístroj
Danfoss PFM 3000 (více informací naleznete
v technických poznámkách VN.A3.N1.02)

ž

Optimalizace čerpadla
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Technické údaje Automaticky vyvažovací kombinovaný regulační ventil AB – QM

Servis Ventil je konstruován tak, že lze těsnění v horní
těsnící komoře vyměnit pod tlakem v soustavě
(není třeba vypouštět).
Ventily jsou vybaveny plastovým uzavíracím
kolečkem, při jehož uzavření je ventil těsný při
max. tlak. rozdílu 100 kPa ( např. při demontáži
spotřebiče). Při vyšších diferenčních tlacích je
třeba používat příslušenství (003Z0230) anebo
nastavit hodnotu průtoku na 0 %.

Nežádoucím změnám nastavení je zabráněno
„uzamykacím“ kroužkem (003Z0236), který
se vkládá do drážky pod stupnicí. „Zamykací“
kroužek by neměl umožnit zvednout šedý
plastový kroužek, tedy změna nastavení není
možná.

Instalace
Pro správnou funkci je nutné AB-QM instalovat
tak, aby směr proudu teplonosné látky byl
v dy ve směru ipky umístěné na těle ventilu.
Pokud toto pravidlo není dodr eno, ventil
nepracuje správně a mů e být po kozen
vodními rázy při vysokých tlakových spádech
a nízkých nastaveních.
Pro zamezení zpětného průtoku v systému
doporučujeme instalovat zpětné klapky, tak
aby bylo vyloučeno nebezpečí po kození AB-
QM a jiných komponent v systému zpětnými
rázy.

ž š
ž

ž š

š
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typ
L1

mm
L2

mm
L3

mm
H1

mm
H2

mm
H3

mm
H4

mm
b

ISO 228/1
váha

kg

AB-QM DN 10 53 36 79 20 73 105 140 0.38

AB-QM DN 15 65 45 79 25 75 110 145 0.48

AB-QM DN 20 82 56 79 33 77 115 150 0.65

AB-QM DN 25 104 71 79 42 88 130 165 1.45

AB-QM DN 32 130 90 79 50 102 145 180 2.21

Rozměry

TWA-Z AMV / AME

G

G

G 1

G 1

G 1

1

3

1

1

/

/

/

/

2
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Danfoss s.r.o.
V Chotejně 15
102 00 Praha 10
Tel.: +420 283 014 111
Fax: +420 283 014 567
E-mail: danfoss.cz@danfoss.com

www.danfoss.cz

Danfoss neodpovídá za možné chyby v katalozích, brožurách a jiných tištěných materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo provádět změny na svých výrobcích bez předchozího upozornění. To platí také pro
výrobky již objednané, za předpokladu, že takové úpravy lze provést bez nutnosti dodatečných změn již dohodnutých technických podmínek. Všechny obchodní značky v tomto prospektu jsou majetkem
příslušných firem. Danfoss a logotyp Danfoss jsou chráněnými obchodními značkami Danfoss A/S.Všechna práva vyhrazena.

Od 1.8.2006 nás najdete na nové adrese:

Danfoss s.r.o.
The Park - Budova 6
V parku 2316/12
148 00 Praha 4 - Chodov
Telefonické, faxové a e-mailové kontakty z stávají beze zm y.ů ěn
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