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Panel centralny Danfoss Link™ CC

Zastosowanie

Panel centralny Danfoss Link™ CC jest głównym punktem sterowania systemem Danfoss Link™.

Urządzenia współpracujące ze sterownikiem
Danfoss Link™ CC:

System Danfoss Link™ służy do bezprzewodowego łączenia i sterowania układami grzejnymi w budynkach
mieszkalnych i handlowo-usługowych o lekkiej konstrukcji.

• Termostat grzejnikowy Danfoss living connect®
• Regulator Danfoss Link™ HC, służący do
regulacji wodnych systemów ogrzewania
podłogowego
• Termostat pokojowy Danfoss Link™ RS, do pomiaru
temperatury pomieszczenia
• Danfoss Link™ PR (przekaźnik gniazdkowy)
do włączania i wyłączania elementów
grzejnych ręcznie lub w zaprogramowany
sposób
• Danfoss Link™ HR (przekaźnik podtynkowy)
jest urządzeniem służącym do włączania i
wyłączania elementów grzejnych ręcznie
lub w zaprogramowany sposób
• Danfoss Link™ CF-RU to wzmacniacz sygnału
bezprzewodowego, zwiększający zasięg
transmisji między Danfoss Link™ CC, living
connect®, termostatami pokojowymi i innymi
podłączonymi elementami systemu.
• Danfoss Link™ BR (przekaźnik kotła) jest
urządzeniem bezprzewodowo komunikującym się
z panelem centralnym, które steruje pracą kotła
jeżeli termostaty living connect® lub pokoje
z wodnym ogrzewaniem podłogowym zgłoszą
potrzebę grzania.

Danfoss Link™ CC komunikuje się bezprzewodowo ze
wszystkimi innymi urządzeniami Danfoss Link™ w instalacji. Jeden panel Danfoss Link™ CC może regulować
temperaturę w maksymalnie 30 pomieszczeniach i być
połączony nawet z 50 urządzeniami.
Panel wyposażono w przyjazny kolorowy wyświetlacz
dotykowy, który umożliwia łatwą obsługę głównych
funkcji.
• Sterowanie codziennym harmonogramem
ogrzewania każdego pomieszczenia. Sposób
regulacji jest prosty.
• Tryb wakacyjny umożliwia wyjazd z domu na
krótki lub długi czas. Wystarczy
zaprogramować czas nieobecności, a system
Danfoss Link™ automatycznie ustawi
temperaturę w budynku.
• W razie potrzeby na każdym ekranie
wyświetlacza dostępna jest pomoc kontekstowa.
• Nowe, ciągle opracowywane aktualizacje
oprogramowania sterownika można
zainstalować w Danfoss Link™ CC za pomocą
karty pamięci MiniSD.

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Panel centralny Danfoss Link™ CC
Produkt

Nr katalogowy

Danfoss Link™ CC PSU (zasilacz podtynkowy)

014G0150

Danfoss Link™ CC NSU (zasilacz sieciowy)

014G0151

Akcesoria

Dane techniczne

Nr katalogowy

Danfoss Link™ PSU (zasilacz podtynkowy)

014G0260

Danfoss Link™ NSU (zasilacz sieciowy)

014G0261

Danfoss Link™ BSU (zasilacz bateryjny)

014G0262

Panel centralny Danfoss Link™ CC
Napięcie robocze

15 VDC +/-10%

Pobór mocy w stanie gotowości

Maks. 2 W

Wyświetlacz

3,5” TFT kolorowy, dotykowy

Temperatura otoczenia

od -10°C do +35°C

Częstotliwość transmisji

868,42 MHz

Zasięg transmisji w zwykłych budynkach

Do 30m w pustej przestrzeni

Maks. liczba wzmacniaczy w szeregu

3

Moc transmisji maks.

1 mW

Klasa IP

21

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

125 mm × 107 mm × 25 mm

Danfoss Link™ PSU
Napięcie robocze

100–250 VAC, 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe

15 VDC +/-10%

Pobór mocy w stanie gotowości

Maks. 0,15 W

Maks. obciążenie

10 W

Napięcie robocze

100–250 VAC 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe

15 VDC +/-10%

Pobór mocy w stanie gotowości

0,75 W

Długość przewodu

2,5 m

Maks. obciążenie

10 W

Typ baterii AA,

alkaliczne

Ilość baterii

10 szt.

Danfoss Link™ NSU

Danfoss Link™ BSU

6
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living connect® - elektroniczny, zdalnie
programowalny termostat grzejnikowy

Zastosowanie

Temperaturę można zmienić w każdej chwili za
pomocą przycisków na living connect®. Sygnał o
zmianie temperatury jest przesyłany bezpośrednio do Danfoss Link™ CC, który synchronizuje ze
sobą pracę pozostałych elektronicznych termostatów grzejnikowych w tym samym pomieszczeniu.
living connect® posiada tak zwaną funkcję "otwartego okna", dzięki której zawór grzejnika jest zamykany, gdy temperatura w pomieszczeniu gwałtownie spadnie, np. podczas wietrzenia. Główne
cechy układu z Danfoss Link™ CC:
living connect® to elektroniczny termostat grzejnikowy przeznaczony do użytkowania w gospodarstwach domowych. Jest on sterowany za pośrednictwem urządzenia głównego zwanego Danfoss
Link™ CC.
Panel centralny Danfoss Link™ CC może również
sterować ogrzewaniem podłogowym oraz przełącznikami włączania / wyłączania zamontowanymi w budynku.
living connect® korzysta z technologii komunikacji
bezprzewodowej, cechuje się łatwością montażu
i jest dostarczany z adapterami do wszystkich typów zaworów termostatycznych produkowanych
przez firmę Danfoss i większość innych producentów.
living connect® pracuje na zasilaniu z baterii, ma
zwartą budowę i tylko trzy przyciski na przednim
panelu, co sprawia, że jego obsługa jest bardzo
prosta.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oszczędność energii
Łatwa instalacja
Łatwa obsługa - tylko trzy przyciski
Wysoki poziom komfortu
Funkcja otwartego okna
Ochrona przed zakamienianiem
Regulacja PID (precyzyjna)
Sterowanie adaptacyjne
Tygodniowe schematy ogrzewania z
regulacją obniżeń temperatury
Trwałość baterii: 2 lata
Min/max ograniczanie temperatury
Blokada przycisków
Tryb wakacyjny
Ochrona przeciwzamrożeniowa
Podświetlany wyświetlacz
Zmienne nastawy i do 3 okresów obniżonej
temperatury w ciągu doby

Konfiguracja systemu

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Dane techniczne

living connect® - elektroniczny, zdalnie programowalny termostat grzejnikowy
Nr katalogowy

Adapter (w zestawie)

Języki instrukcji obsługi

014G0001

Danfoss RA

UK/DE/DK/NL FR/PL/SE/FI

014G0002

Danfoss RA oraz K (M30x1.5)

UK/DE/DK/NL FR/PL/SE/FI

Układ sterowania/wejście sterowania

Panel centralny Danfoss Link™ CC

Częstotliwość transmisji

868,42 MHz

Zasięg transmisji

Do 30m w pustej przestrzeni

Synchronizacja

Co 5 minut

Ekran/wyświetlacz

Cyfrowy, szary, z podświetleniem

Typ siłownika

Elektromechaniczny

Kategoria oprogramowania

A

Regulacja

PID

Zasilanie

2 x 1,5 V AA, alkaliczne, klasa III (SELV)

Trwałość baterii
Sygnalizacja niskiego poziomu
naładowania baterii

2 lata
Na wyświetlaczu miga ikona baterii i dzwonka alarmowego.
Jeżeli poziom naładowania baterii jest bardzo niski, miga
cały wyświetlacz.

Temperatura otoczenia
Zakres temperatury podczas transportu
Zakres nastawy temperatury
Zalecane zastosowanie
Funkcja „otwarte okno”
Wymiary
Poziom hałasu

-20 - 65⁰C
4 - 28⁰C
W mieszkaniach
Tak
RA: L: 91 mm Ø:51 mm/K: L78 mm Ø: 51 mm
< 30 dBA

Ciężar wraz z baterią

177 g

Kategoria bezpieczeństwa

Typ 1

Wytrzymałość mechaniczna
Maksymalna temperatura wody
Typ ruchu
Ruch trzpienia
Maksymalne wydłużenie
Próbkowanie temperatury
Szybkość regulacji
Pobór mocy
Wytrzymałość termoplastyczna
Klasa IP*
* Termostat nie może być wykorzystywany w
instalacjach niebezpiecznych ani w miejscach,
w których będzie narażony na kontakt z wodą.

8
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70 N (maks. nacisk zaworu)
90°C
Liniowy
2-3 mm na zaworze
4,5 mm
Pomiar temperatury co minutę
1 mm/s
3 mW w stanie gotowości, 1,2 W w stanie aktywności
75°C
20

Arkusz informacyjny

living connect® - elektroniczny, zdalnie programowalny termostat grzejnikowy

Akcesoria

Typ

Nr katalogowy

Adapter RAV i RAVL

014G0250

Adapter RA

014G0251

Adapter K (M30x1.5)

014G0252

Adapter RTD

014G0253

Oznakowanie

Montaż

Termostat living connect® jest dostarczany z adapterami umożliwiającymi podłączenie do zaworów Danfoss RA oraz zaworów z połączeniami M30x1,5 (014G0002), dwoma bateriami alkalicznymi AA oraz kluczem imbusowym 2 mm.
Wkładanie baterii
Zdjąć pokrywę baterii i włożyć dwie baterie.
Upewnić się, że baterie zostały prawidłowo
włożone. Na wyświetlaczu powinien migać
symbol M

•

Rozpocząć od zamontowania adaptera.

•

Dokręcić adapter RA kluczem imbusowym.
Adapter K (M30x1.5) należy dokręcić ręcznie
(maks. moment dokręcania 5 Nm).
Przykręcić termostat do adaptera i dokręcić
ręcznie (maks. moment dokręcania 5 Nm).

•

RA

K (M30x1.5)

Klucz imbusowy 2 mm
•

Aby ustawić termostat, nacisnąć przycisk
i przytrzymać go przez około 3
sekundy.

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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living connect® - elektroniczny, zdalnie programowalny termostat grzejnikowy

Konfiguracja

Ze względów praktycznych zaleca się, aby urządzenie Danfoss Link™ CC zostało podłączone do zasilacza bateryjnego (014G0262).
Dzięki temu urządzenie będzie mobilne i będzie
można je łatwo umieścić je w odległości do 1,5 m
od termostatu grzejnikowego dodawanego do systemu.
Zdjąć przednią pokrywę urządzenia Danfoss Link™
CC, ostrożnie ją podważając, począwszy od dolnych narożników. Aby uruchomić menu instalacji,
nacisnąć długopisem przycisk konfiguracji i przytrzymać go przez około trzy sekundy (faza uruchamiania może potrwać klika minut).

Wymiary
RA

K (M30x1.5)

RAV/RAVL

10
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Konfiguracja szczegółowa została przedstawiona
w instrukcji montażu i obsługi living connect®.

Arkusz informacyjny

Danfoss Link™ RS - termostat pokojowy

Zastosowanie

Elektroniczny czujnik temperatury pomieszczenia Danfoss Link™ RS służy do pomiaru temperatury wewnątrz
pomieszczeń.
Termostat temperatury pomieszczenia stanowi część
systemu Danfoss Link™ przeznaczonego do bezprzewodowego łączenia układów grzejnych i sterowania nimi
w budynkach mieszkalnych i handlowo-usługowych
o lekkiej konstrukcji.

Zamawianie

Danfoss Link™ RS ma wbudowany czujnik temperatury,
który mierzy temperaturę otoczenia. Pozwala on na
regulację ogrzewania w zależności od temperatury
pomieszczenia, w którym jest zainstalowany.
Za pomocą Danfoss Link™ RS można również regulować
temperaturę zgodnie z zaprogramowaną wartością.

Produkt

Nr katalogowy
014G0158

Danfoss Link™ RS – termostat pokojowy

Dane techniczne

Baterie

2 x 1,5 V AA, alkaliczne

Żywotność baterii

Do 4–5 lat

Podświetlenie

Białe diody LED

Wskaźnik naładowania baterii

Wskazanie na wyświetlaczu

Temperatura otoczenia

od 0˚C do +40˚C

Częstotliwość transmisji

868,42 MHz

Zasięg transmisji w zwykłych budynkach

Do 30m w pustej przestrzeni

Moc transmisji

Maks. 1 mW

Klasa IP

21

Wymiary

76 mm x 76 mm x 23 mm

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Danfoss Link™ RS – termostat pokojowy
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living eco® - elektroniczny,
programowalny termostat grzejnikowy

Zastosowanie

szość innych producentów zaworów do grzejników. living eco® jest zasilany bateryjnie, cechuje się
niewielkimi rozmiarami i łatwością obsługi, mając
tylko trzy przyciski z przedniej strony.
living eco® zawiera funkcję wykrywania otwartego okna, która zamyka zawór jeśli temperatura
w pomieszczeniu gwałtownie spada, np. podczas
wietrzenia, co zmniejsza straty ciepła i zwiększa
oszczędności dzięki ochronie przed marnowaniem energii.
living eco® jest niezależnym elektronicznym programowalnym termostatem grzejnikowym do
użytku w budynkach mieszkalnych.
living eco® jest dostarczany wraz z trzema wstępnie
ustawionymi programami P0, P1 i P2, mającymi za
zadanie zapewnić jak największą uniwersalność.
Programy te umożliwiają ustawienie różnych temperatur w domu w zależności od pory dnia.
P0 utrzymuje stałą temperaturę przez cały dzień,
zaś P1 i P2 zmniejszają temperaturę we wcześniej
określonych porach dnia w celu oszczędzania
energii oraz regulują poziom ogrzewania gdy
mieszkańcy są w domu, w sposób dopasowany
do ich potrzeb.
living eco® jest łatwy w instalacji i dostarcza się go
wraz z adapterami do wszystkich zaworów termostatycznych produkowanych przez Danfoss i więk-

Zamawianie

Najważniejsze cechy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oszczędność energii
Łatwa instalacja
Łatwa obsługa - tylko trzy przyciski
Wysoki poziom komfortu
Funkcja otwartego okna
Ochrona przed zakamienianiem
Regulacja PID (precyzyjna)
Sterowanie adaptacyjne
Tygodniowe schematy ogrzewania z
regulacją obniżeń temperatury
Trwałość baterii 2 lata
Min/max ograniczanie temperatury
Blokada przycisków
Tryb wakacyjny
Ochrona przeciwzamrożeniowa
Podświetlany wyświetlacz
Zmienne nastawy i do 3 okresów obniżonej
temperatury w ciągu doby

Nr katalogowy

Złącze (w zestawie)

Instrukcje w poszczególnych językach

014G0050

Danfoss RA

UK/DE/DK/NL FR/PL/SE/FI

014G0051

Danfoss RA i K (M30x1.5)

UK/DE/DK/NL FR/PL/SE/FI
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living eco® - elektroniczny, programowalny termostat grzejnikowy

Ekran/wyświetlacz

Szary cyfrowy podświetlany od tyłu

Typ siłownika

Elektromechaniczny

Kategoria oprogramowania

A

Regulacja

PID

Zasilanie

2 x 1,5 V AA, alkaliczne, klasa III (SELV)

Trwałość baterii
Sygnał niskiego poziomu
naładowania baterii

2 lata
Ikonka baterii i dzwonek alarmu migają na wyświetlaczu. Gdy poziom
baterii jest krytycznie niski, miga cały wyświetlacz.

Temperatura otoczenia

0 do 40⁰C

Zakres temperatury podczas
transportu

-20 do 65⁰C

Zakres nastaw temperatury

6 do 28⁰C

Zalecane zastosowanie

W mieszkaniach

Funkcja „otwarte okno”

Tak

Wymiary

RA: L: 91 mm Ø:51 mm/K: L78 mm Ø: 51 mm

Poziom hałasu

< 30 dBA

Ciężar wraz z baterią

177 g

Kategoria bezpieczeństwa

Typ 1

Wytrzymałość mechaniczna

70 N (maks. nacisk zaworu)

Maksymalna temperatura
wody

90°C

Typ ruchu

Liniowy

Ruch trzpienia

2-3 mm na zaworze

Maksymalne wydłużenie

4,5 mm

Próbkowanie temperatury

Pomiar temperatury co minutę

Szybkość regulacji
Pobór mocy

1 mm/s
3 mW w stanie gotowości, 1,2 W w stanie aktywności

Wytrzymałość
termoplastyczna
Klasa IP*

75°C
20

* Tego termostatu nie należy wykorzystywać w
instalacjach niebezpiecznych ani w miejscach, w
których będzie narażony na kontakt z wodą.

Akcesoria

Typ

Nr katalogowy

Adapter RAV i RAVL

014G0250

Adapter RA

014G0251

Adapter K (M30x1.5)

014G0252

Adapter RTD

014G0253

Oznakowanie

14
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living eco® - elektroniczny, programowalny termostat grzejnikowy

Montaż

Termostat living eco® jest dostarczany z adapterami umożliwiającymi podłączenie do zaworów Danfoss RA
oraz zaworów z połączeniami M30x1,5 (K) (014G0051), dwoma bateriami alkalicznymi AA oraz kluczem
imbusowym 2 mm.
Wkładanie baterii
Zdjąć pokrywę baterii i włożyć dwie baterie.
Upewnić się, że baterie zostały prawidłowo
włożone. Przed instalacją na wyświetlaczu
powinien migać symbol M

•

Rozpocząć od zamontowania adaptera.

•

Dokręcić adapter RA kluczem imbusowym.
Adapter K (M30x1.5) należy dokręcić ręcznie
(maks. moment dokręcania 5 Nm).
Przykręcić termostat do adaptera i dokręcić
ręcznie (maks. moment dokręcania 5 Nm).

•

RA

K (M30x1.5)

Klucz imbusowy 2 mm
•

Wstępnie zainstalowane
programy

Nacisnąć
przez ok. 3 sekundy, aby wejść
do menu funkcji. Gdy miga M, nacisnąć
,
aby zamontować termostat.

P₀

Program bez automatycznego obniżania temperatury – utrzymuje stałą temperaturę
przez cały dzień i noc. Użytkownik wybiera temperaturę.

P₁

Program oszczędnościowy, który obniża temperaturę do 17⁰C w nocy (w godz. 22:30 - 06:00).
Program oszczędnościowy można konfigurować.

P₂

Rozszerzony program oszczędnościowy, który obniża temperaturę do 17⁰C w nocy
(w godz. 22:30 - 06:00) i podczas dnia w dni robocze (w godz. 08:00 - 16:00).
Program oszczędnościowy można konfigurować.
Program wyjazdowy, który obniża temperaturę podczas nieobecności w domu.
Użytkownik wybiera czas trwania i temperaturę.

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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living eco® - elektroniczny, programowalny termostat grzejnikowy

Wymiary
RA

K (M30x1.5)

RAV/RAVL

16
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Arkusz informacyjny

Głowice termostatyczne serii RA 2000

Zgodne z
normą EN 215

RA 2994

Zastosowanie

RA 2992

RA 2920

Seria RA 2000 jest szerokim programem termostatów
grzejnikowych do instalacji centralnego ogrzewania.
Głowica RA 2000 jest regulatorem bezpośredniego
działania o wąskim paśmie proporcjonalności Xp
opartym na gazowym czujniku temperatury. Regulator
utrzymuje stałą temperaturę, wysoki komfort,
skutecznie oszczędza energię.
Głowice z serii RA 2000:
• RA 2994: głowica z czujnikiem wbudowanym,
bezpiecznik mrozu, zakres regulacji temperatury
5-26°C. Możliwość ograniczania i blokowania
ustawionej wartości temperatury.
• RA 2992: głowica ze zdalnym czujnikiem,
bezpiecznik mrozu, zakres regulacji temperatury
5-26°C. Możliwość ograniczania i blokowania
ustawionej wartości temperatury.
• RA 2920: model instytucjonalny (głowica wzmocniona)
zabezpieczony przed manipulacją przez osoby
niepowołane, wbudowany czujnik temperatury z
bezpiecznikiem mrozu. Zabezpieczenie przed
kradzieżą poprzez śrubę imbusową.
Zakres regulacji temperatury 5-26°C. Możliwość
ograniczania i blokowania ustawionej wartości
temperatury.
• Głowice RA 2996 są zgodne z wymaganiami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Głowice RA 2992 są wyposażone w dwumetrową
rurkę kapilarną, którą rozwija się na żądaną długość
podczas montażu głowicy.
• Seria RA 5060: element zdalnego ustawiania

Zamawianie i dane
techniczne

RA 5060

RAVIS 2945/46

z bezpiecznikiem mrozu. Zakres regulacji
temperatury 8-28°C. Mozliwość ograniczania
i blokowania ustawionej wartości temperatury:
- RA 5062: długość rurki kapilarnej 2 m
- RA 5065: długość rurki kapilarnej 5 m
- RA 5068: długość rurki kapilarnej 8 m
Wszystkie głowice serii RA 2000 mogą być montowane
z dowolnymi zaworami termostatycznymi RA-N, RA-G,
RA-K, RA-NCX.
System „click” zapewnia proste, lecz stabilne połączenie
między głowicą a zaworem termostatycznym.
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe zabezpiecza
głowicę przed niepożądanym demontażem (patrz
akcesoria).
Dane techniczne zaworów RA-N w połączeniu z
głowicami spełniają wymagania Polskiej Normy
PN-EN 215:2005 (U), PN-EN 215/A1:2006 (U)
i Normy Europejskiej EN 215-1.
Głowice RAVIS z połączeniem RTD:
• RAVIS 2945: głowica z czujnikiem wbudowanym,
bezpiecznik mrozu, zakres regulacji temperatury
5-26°C. Możliwość ograniczania i blokowania
ustawionej wartości temperatury
• Głowice RAVIS 2946 są zgodne z wymaganiami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
Głowice RAVIS mogą być montowane z zaworami,
oraz wkładkami zaworowymi RTD,
oraz z zaworami RTD-G.

Głowice serii RA 2000
Typ
RA 2994
RA 2996
RA 2992
RA 2920
RA 5062
RA 5065
RA 5068

Nr katalogowy
013G2994
013G2996
013G2992
013G2920
013G5062
013G5065
013G5068

Model
Standard, czujnik wbudowany
Ograniczony zakres temperatury, czujnik wbudowany
Standard, czujnik zdalny
Model wzmocniony, czujnik wbudowany
Element zdalnego ustawiania
Element zdalnego ustawiania
Element zdalnego ustawiania

Rurka kapilarna Zakres temp. 2)
5 - 26 °C
16 - 26 °C
0 - 2 m 1)
5 - 26 °C
5 - 26 °C
2m
8 - 28 °C
5m
8 - 28 °C
8m
8 - 28 °C

Głowice RAVIS z połączeniem RTD
Typ
Nr katalogowy
RAVIS
013G2945
2945
RAVIS 16
013G2946
2946
1)

2)

Model

Rurka kapilarna Zakres temp. 2)

Połączenie RTD, czujnik wbudowany

-

5 - 26 °C

Połączenie RTD, czujnik wbudowany, ograniczony zakres
temperatury

-

16 - 26 °C

Model z czujnikiem zdalnym dostarczany jest z rurką kapilarną, zwiniętą na czujniku. Podczas montażu rozwijany jest tylko niezbędny jej
odcinek.
Temperatura podana jest dla Xp = 2 K co oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2 °C od temperatury ustawionej zawór jest zamknięty.

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Akcesoria

Ustawianie temperatury

Głowice termostatyczne serii RA 2000
Nr katalogowy

Produkt
Ręczne pokrętło do zaworów RA, plastikowe

013G5002

Ręczne pokrętło do zaworów RA, mosiężne

013G3300

Kołki ograniczające do RA 2994/92 (10 sztuk)

013G1246

Kołki ograniczające do RA 2920 (30 sztuk)

013G1237

Zabezpieczenie przed kradzieżą do RA 2994/92 (20 sztuk)

013G5245

Zasłona skali RA 2920 (20 sztuk)

013G1672

Zestaw składający się z klucza z końcówką gwintowaną M3x0,5 do ograniczania
i blokowania zakresu regulacji głowicy RA2920, oraz klucza typu imbus 2 mm do
mocowania głowicy na zaworze

013G1236

Zabezpieczenie przed kradzieżą do głowic RAVIS 2945/46 i VERSA 5215/16 (10 szt.)

013G5389

Wymaganą temperaturę w pomieszczeniu ustawia
się obracając pokrętłem głowicy.
Wartość temperatury w pomieszczeniu zależna
jest od nastawionej temperatury na skali. Mają
one jednak wyłącznie charakter orientacyjny,
gdyż na uzyskaną temperaturę w pomieszczeniu
będą często wpływały warunki zainstalowania
termostatu.
Skale temperaturowe są ustalone zgodnie
z normami europejskimi dla Xp=2 °C. Oznacza to,
że termostaty grzejnikowe zamykają się
całkowicie przy temperaturze czujnika wyższej
o 2 °C od temperatury podanej na skali.

Blokowanie i ograniczanie ustalonej wartości
temperatury w głowicach RA odbywa się za
pomocą kołków ograniczających montowanych
w tylnej części głowicy.
Blokowanie i ograniczanie zakresu nastaw w
elemencie zdalnego ustawiania temperatury
RA 5060 odbywa się przy pomocy ograniczników,
ukrytych pod pokrętłem.
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Arkusz informacyjny

Głowice termostatyczne serii RA 2000

Wybór rodzaju głowicy

Głowica z czujnikiem wbudowanym:
Głowica z czujnikiem wbudowanym stosowana
jest tam, gdzie nie ma utrudnień w poprawnym
śledzeniu temperatury w pomieszczeniu:
- głowica nie jest zasłonięta np. przez zasłonę,
- głowica nie jest narażona na przeciągi,
- głowica jest zamontowana w pozycji poziomej.
Jeżeli montaż jest w pozycji pionowej, to ciepło
oddawane przez korpus i górną rurę przyłączeniową
(gałązkę) będzie powodowało nieprawidłową
pracę termostatu,
- nie ma utrudnień w dostępie do głowicy w celu
dokonania nastawy.

Element do zdalnego ustawiania temperatury
Element do zdalnego ustawiania temperatury
stosowany jest tam, gdzie:
- zawór jest montowany przy grzejnikach
zabudowanych lub z innego powodu
niedostępnych,
- zawór jest montowany w oprawach zespolonych
lub kanałach.
W elemencie do zdalnego ustawiania temperatury
czujnik i nastawnik stanowią jedną całość.
Nastawnik należy umieszczać w miejscach łatwo
dostępnych, swobodnie omywanych przez
powietrze w pomieszczeniu, na wysokości
między 120 a 160 cm ponad podłogą.

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013

120 - 160 cm

Głowica z czujnikiem wyniesionym (zdalnym):
Głowica z czujnikiem wyniesionym stosowana
jest tam, gdzie:
- głowica jest zasłonięta, np. przez zasłonę,
- głowica narażona jest na przeciągi,
- głowica jest zamontowana w pozycji pionowej,
- nie ma utrudnień w dostępie do głowicy w celu
dokonania nastawy.
Czujnik wyniesiony musi być zamontowany na
ścianie, w oddaleniu od zasłon lub pod
grzejnikiem przy listwie podłogowej, jeżeli nie
biegną tam rury.
Wszystkie czujniki wyniesione połączone są
z głowicą za pomocą kapilary. Podczas montażu
należy ją wyciągnąć z obudowy czujnika na
wymaganą długość (maksymalnie 2 m),
a następnie zamontować do ściany za pomocą
dołączonych klipsów i zalecanego zszywacza.
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Głowice termostatyczne serii RA 2000

Budowa i zasada działania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Element wykonawczy
Mieszek
Podziałka nastawcza
Sprężyna nastawcza
Trzpień
Czujnik wyniesiony
Rurka kapilarna

Element wykonawczy
Podziałka nastawcza
Mieszek nastawczy
Mieszek wykonawczy
Połączenie z zaworem
Zwinięta rurka kapilarna

Maksymalna temperatura pracy głowicy termostatycznej 60°C.
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Głowice termostatyczne serii RA 2000

Wymiary [mm]

RA 2994

RA 2992

RA 2920
RAVIS 2945

RA 5060

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Głowice termostatyczne serii RA 2000
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Głowice termostatyczne typu RAW

Zgodne z
normą EN 215

Zastosowanie

RAW 5115

RAW 5012

Termostaty grzejnikowe Danfoss obejmują szeroki
asortyment głowic i zaworów termostatycznych dla
wszystkich typów wodnych instalacji centralnego
ogrzewania.
Termostaty grzejnikowe Danfoss są regulatorami
proporcjonalnymi o wąskim zakresie proporcjo
nalności Xp.
Głowice termostatyczne serii RAW współpracują
ze wszystkimi typami i figurami zaworów termo
statycznych:
• RA-N z nastawą wstępną,
• RA-G - zawory o wysokiej przepustowości,
• RA-K - zestawy przyłączeniowe do grzejników.
Seria głowic termostatycznych RAW obejmuje:
• RAW 5115: głowica z czujnikiem wbudowanym,
zakres nastawy temperatur 8‑28 °C, czujnik z
bezpiecznikiem mrozu, możliwość ograniczania
i blokowania wartości ustawionej temperatury.
Możliwość odcięcia zaworu - pozycja "0".
• RAW 5012: głowica z czujnikiem zdalnym, zakres
nastawy temperatur 8-28 °C, czujnik z bezpiecznikiem mrozu, możliwość ograniczania i blokowania wartości ustawionej temperatury.
• Głowice RAW 5116 są zgodne z wymaga-                     
niami Rozporządzenia Ministra Infastruktury

Zamawianie i dane
techniczne

RAW 5116

VERSA 5215/16

z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie.
W obudowie czujnika zdalnego znajduje się
zwinięta spiralnie, bardzo cienka rurka kapilarna
o długości 2 m. Podczas montażu głowicy rurka
kapilarna wyciągana jest z obudowy czujnika do
pożądanej długości.
Głowice termostatyczne serii RAW z zaworami
termostatycznymi serii RA-N spełniają wymagania
normy europejskiej EN 215-1 oraz Polskiej Normy
PN-EN 215:2005(U); PN-EN 215/A1:2006(U)
Głowice VERSA z połączeniem RTD:
• VERSA 5215: głowica z czujnikiem wbudowanym,
bezpiecznik mrozu, zakres regulacji temperatury
8-28°C. Możliwość ograniczania i blokowania
ustawionej wartości temperatury
• Głowice VERSA 5216 są zgodne z wymaganiami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
Głowice VERSA mogą być montowane z zaworami
RTD-N, RTD-G oraz wkładkami zaworowymi RTD.

Głowice termostatyczne RAW i VERSA z podłączeniem RTD
Typ

Nr katalogowy

Model

RAW 5115

013G5115

Standard, czujnik wbudowany

RAW 5012

013G5012

Standard, czujnik zdalny

RAW 5116

013G5116

VERSA 5215
VERSA 5216

Rurka kapilarna

Zakres temp.2)

-

8 - 28°C

0 - 2 m 1)

8 - 28°C

Ograniczony zakres temperatury,
czujnik wbudowany

-

16 - 28°C

013G5215

Czujnik wbudowany

-

8 - 28°C

013G5216

Ograniczony zakres temperatury,
czujnik wbudowany

-

16 - 28°C

1)

Model z czujnikiem zdalnym dostarczany jest z rurką kapilarną całą zwiniętą spiralnie wewnątrz obudowy czujnika. Podczas
montażu rozwijany jest tylko niezbędny odcinek rurki kapilarnej.

2)

Temperatura podana jest dla Xp = 2 K co oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2°C od temperatury ustawionej na skali zawór
jest całkowicie zamknięty.
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Głowice termostatyczne typu RAW

Wybór rodzaju
głowicy

Głowica z czujnikiem wbudowanym
Głowica z czujnikiem wbudowanym stosowana
jest tam, gdzie nie ma utrudnień w poprawnym
śledzeniu temperatury w pomieszczeniu:
• głowica nie jest zasłonięta np. przez zasłonę,
• głowica nie jest narażona na przeciągi,
• głowica jest zamontowana w pozycji poziomej;
jeśli montaż jest w pozycji pionowej to ciepło
oddawane przez korpus i górną rurę przyłączną
(gałązkę) będzie powodowało nieprawidłową
pracę termostatu.
Głowica z czujnikiem wyniesionym
Głowica z czujnikiem wyniesionym stosowana jest
tam, gdzie:
• głowica jest zasłonięta np. przez zasłonę,
• głowica jest narażona na przeciągi,
• głowica jest zamontowana w pozycji pionowej.
Czujnik wyniesiony musi być zamontowany na
ścianie, w oddaleniu od zasłon lub pod grzejnikiem
przy listwie przypodłogowej, jeśli nie biegną tam
rury.
Wszystkie czujniki wyniesione połączone są z
głowicą za pomocą kapilary. Podczas monta
żu należy ją wyciągnąć z obudowy czujnika na
wymaganą długość (maksymalnie 2 m) a następnie
zamocować do ściany za pomocą dołączonych
klipsów i zalecanego zszywacza.

Budowa i zasada działania
termostatu grzejnikowego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gniazdo
Sprężyna
Pokrętło regulacyjne
Odnośnik nastawy
Element ograniczający
Sprężyna odciążająca
Mieszek
Trzpień głowicy
Sprężyna
Rurka kapilarna
Obudowa
Czujnik

Czujnik wbudowany
Głowica termostatyczna RAW zawiera czujnik
wypełniony cieczą termostatyczną. Przy wzro
ście temperatury w pomieszczeniu ciecz w czujniku zwiększa swoją objętość, powodując ruch
sprężystego mieszka. Ruch mieszka przekazywany
jest poprzez specjalny trzpień na grzybek zaworu
termostatycznego, który odpowiednio zmniejsza
przepływ gorącej wody przez grzejnik. Przy spadku
temperatury zachodzi proces odwrotny i w efekcie
następuje większy przepływ gorącej wody przez
grzejnik, dzięki czemu grzejnik oddaje więcej
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Czujnik wyniesiony

ciepła i temperatura w pomieszczeniu wzrasta.
Samoczynna regulacja przepływu wody przez
grzejnik w zależności od temperatury powietrza
w pomieszczeniu powoduje, że stosowanie
termostatów grzejnikowych Danfoss zapewnia
oszczędności w ogrzewaniu, komfort cieplny oraz
łatwą, bezobsługową eksploatację.

Arkusz informacyjny

Głowice termostatyczne typu RAW

Ustawianie temperatury
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* = Ustawienie zabezpieczające przed zamarzaniem
Temperatura w pomieszczeniu przy Xp = 2°C.
Pożądaną temperaturę pomieszczenia ustawia się
obracając pokrętłem regulacyjnym. Skale temperatur ilustrują zależność między wartościami na
skali, a temperaturą pomieszczenia. Podane wartości temperatur mają wyłącznie charakter orientacyjny, gdyż na uzyskaną temperaturę pomieszczenia wpływają warunki zainstalowania zaworu.
Zaleca się, po upływie godziny od momentu doko

nania nastawy, sprawdzenie temperatury na ter
mometrze pokojowym i jeżeli zachodzi potrzeba,
skorygowanie położenia pokrętła.
Skale temperatur ustalone są zgodnie z normami
europejskimi dla Xp = 2 K. Oznacza to, że termo
staty grzejnikowe zamykają się całkowicie przy
temperaturze czujnika wyższej o 2°C od temperatury
podanej na dolnej skali.

Montaż głowicy
termostatycznej serii RAW

Wymiary [mm]

Głowica z czujnikiem wbudowanym

81,6-86,2

VERSA 5215/16
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Głowica z czujnikiem wyniesionym
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Głowice termostatyczne typu RAW

Zabezpieczenie głowicy
przed kradzieżą

Zdejmij zaślepkę

Zamontuj zabezpieczenie przed
kradzieżą (nr 013G5245)
nie wciskając go do końca

W celu zdjęcia zabezpieczenia użyj śrubokręta
(013G1236). Wkręć go w otwór zabezpieczenia           
i wyciągnij do oporu.

Etykieta energetyczna
termostatów
grzejnikowych

Manufacturer:
Model:
Registration number:

Danfoss A/S
RAW 5115
10488-20130327

Information: www.tell-online.eu

A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association
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Po zamontowaniu głowicy
na zaworze dociśnij
zabezpieczenie

Arkusz informacyjny

Głowice termostatyczne typu RAW-K

Zgodne z
normą EN 215

Zastosowanie

RAW-K posiada bezpiecznik mrozu.
Głowice termostatyczne RAW-K 5135 i 5136 mogą
być bezpośrednio montowane do grzejników
z wkładkami zaworowymi Heimeier lub MNG.       
Producentami takich grzejników są m. in. firmy:
Diatherm, Kermi, Korado, Purmo, Rettig, Radson,
Stelrad.
Głowica RAW-K 5135 posiada możliwość odcięcia
zaworu - pozycja "0".

RAW-K 5135

Głowice RAW-K 5136 są zgodne z wymaganiami
Rozporządzenia Ministra Infastruktury z dn.
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

RAW-K jest samoczynnym regulatorem propor
cjonalnym o wąskim zakresie proporcjonalności
Xp. Głowice termostatyczne RAW-K z czujnikiem
cieczowym posiadają zakres nastaw temperatury
8 - 28°C lub ograniczoną 16 - 28°C.

Zamawianie i dane
techniczne

Typ

1)

Montaż

Nr katalogowy

Model

Zakres temperatury1)

RAW-K 5135

013G5135

Standard, czujnik wbudowany

RAW-K 5136

013G5136

Czujnik wbudowany,
ograniczony zakres temperatury

8 - 28°C
16 - 28°C

Temperatura podana jest dla Xp = 2 K co oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2°C od temperatury ustawionej na skali zawór
jest całkowicie zamknięty.

Głowica posiada nakrętkę z gwintem M 30 x 1,5.
Podczas montażu głowica powinna być ustawiona
w pozycji 5 i nakrętka dokręcana płaskim kluczem
32.

Ustawianie temperatury
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30

		

*

1

2• • • 3• • • 4

5

8

12

16				 20				 24

28

°C

°C

* = Ustawienie zabezpieczające przed zamarzaniem
Temperatura w pomieszczeniu przy Xp = 2°C.
Skale temperatur ustalone są zgodnie z normami
europejskimi dla Xp = 2 K. Oznacza to, że termo
staty grzejnikowe zamykają się całkowicie przy
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temperaturze czujnika wyższej o 2°C od temperatury podanej na dolnej skali.
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Arkusz informacyjny

Głowice termostatyczne typu RAW-K

Wymiary [mm]

28
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Arkusz informacyjny

Głowice termostatyczne
typu PANDA RAS-CK

Zastosowanie

wąskim zakresie Xp, przeznaczonym do stosowania
w instalacjach centralnego ogrzewania.
Głowica termostatyczna PANDA RAS-CK jest specjalnie zaprojektowana do zaworów termostatycznych i wkładek z połączeniem M30x1.5. Głowica
PANDA RAS-CK może byc bezpośrednio montowana do grzejników z wkładkami zaworowymi
Heimeier lub MNG. Producentami takich grzejników są m.in. firmy Purmo, Radson, Stelrad, Rettig,
Kermi, Korado, Diatherm, Immergas.

PANDA RAS-CK 5025

Głowica RAS-CK posiada bezpiecznik mrozu.
Termostaty grzejnikowe Danfoss obejmują szeroki
asortyment głowic dla wszystkich rodzajów wodnych instalacji centralnego ogrzewania.
Głowica termostatyczna PANDA RAS-CK jest
samoczynnym regulatorem proporcjonalnym o

Zamawianie
i dane techniczne

Typ
PANDA RAS-CK 5025
1)

Głowice termostatyczne PANDA RAS-CK spełniają
wymagania normy europejskiej EN 215 i polskiej
PN-EN 215:2005 w zakresie wytrzymałości mechanicznej. Głowice wyposażone są w bolce ograniczające dolny i górny zakres regulacji temperatury.

Czujnik

Kolor

Model

Wbudowany

Biały/czarny

Połaczenie M30x1.5, ograniczanie zakresu regulacji

Zakres temperatury1) Nr katalogowy
8 - 28 ˚C

013G5025

Temperatura podana jest dla Xp=2K co oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2 ˚C od temperatury ustawionej
na skali, zawór jest całkowicie zamknięty.

Akcesoria
Opis
Pierścienie zabezpieczające przed kradzieżą, kolor biały

Montaż

Głowica PANDA RAS-CK posiada nakrętkę z gwintem M30x1.5.
Podczas montażu głowica powinna być ustawiona w pozycji "5" i nakrętka dokręcana kluczem
płaskim M32.

Zabezpieczenie przed
kradzieżą

Dwa plastikowe półpierścienie zatrzaskiwane są
wokół nakrętki łączącej głowicę termostatyczną
z zaworem lub wkładką zaworową w grzejniku.
Pierścień może być obracany luźno wokół nakrętki
uniemożliwiając jej odkręcenie.

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013

Nr katalogowy
013G5389
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Głowice termostatyczne typu PANDA RAS-CK

Nastawianie temperatury

= Ustawienie zabezpieczające
przed zamarzaniem
10

8

Pożądaną wartość temperatury w pomieszczeniu
ustawia się obracając pokrętłem regulacyjnym.
Skale temperatur ilustrują zależność pomiędzy
wartościami na skali, a temperaturą pomieszczenia.
Podane wartości temperatur mają charakter wyłącznie orientacyjny, gdyż na uzyskaną temperaturę
pomieszczenia wpływają warunki montażu zaworu
termostatycznego.

14

18

22

26

1
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24

PANDA RAS-CK z połączeniem M30x1.5
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5
28 °C

Skale termperatur ustalone są zgodnie z normami
europejskimi dla Xp=2K. Oznacza to, że termostaty
grzejnikowe zamykaja się całkowicie przy temperaturze czujnika wyższej o 2 ˚C od temperatury
podanej na dolnej skali.

Wymiary [mm]

30

30 °C

Arkusz informacyjny

Głowice termostatyczne typu
living design® RAX-K do wszystkich
zaworów z połączeniem M30x1.5

Zastosowanie

Biały, RAL 9016

Chromowany

Ekskluzywny termostat RAX-K został zaprojektowany specjalnie do wykorzystania z grzejnikami
o nowoczesnej konstrukcji wyposażonymi we
wkładki zaworowe o połączeniu M30x1.5.

połączenie M30x1.5, które są zgodne pod względem
kształtu i koloru (np. Heimeier, Oventrop, Honeywell,
Schlösser i Siemens).
Głowice RAX-K są dostępne w wykończeniu chromowanym i białym (RAL 9016).

Głowica typu RAX-K jest urządzeniem kompaktowym o eleganckim wyglądzie. Nadaje się do wykorzystania ze wszystkimi zaworami wyposażonymi w

Zamawianie

Nastawianie
temperatury

Głowice mocuje się do zaworu za pomocą nakrętki
łączącej.

Kolor

Numer katalogowy

Biały, RAL 9016

013G6080

Chromowany

013G6180

Żądaną temperaturę pomieszczenia ustawia się,
obracając pokrętłem głowicy.
Wartość temperatury w pomieszczeniu zależna
jest od nastawionej temperatury na skali. Mają one
jednak wyłącznie charakter orientacyjny, gdyż na
uzyskaną temperaturę w pomieszczeniu będą często wpływały warunki zainstalowania termostatu.
Skale temperatur zostały określone zgodnie z nor-

mami europejskimi dla następujących wartości:
Xp = 0°C i Xp = 2°C.
Xp = 0°C określa temperaturę pomieszczenia, przy
której zawór odcina przepływ, a Xp = 2°C określa
temperaturę pomieszczenia w paśmie proporcjonalności 2°C.

� = Ustawienie zabezpieczające przed zamarzaniem
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W położeniu 0 zawór jest całkowicie zamknięty (tzn. nie ma ochrony przed zamarzaniem)

Budowa
1 Podziałka nastawcza
2 Sprężyna nastawcza
3 Mieszek
4 Trzpień głowicy
5 Nakrętka łącząca

1
2
3
4

5
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Głowice ekskluzywne, typu living design® RAX-K

Montaż

Głowica posiada nakrętkę z gwintem M30x1,5.
Podczas montażu głowica powinna być ustawio-

32 mm

93 mm

32
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na w pozycji MAX i nakrętka dokręcana płaskim
kluczem M32.

Arkusz informacyjny

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną

Zgodne z
normą EN 215

Zastosowanie

RA-N zawór prosty

RA-N zawór kątowy

Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania.
Fabrycznie zawory zabezpieczone są czerwonymi kołpakami ochronnymi usuwanymi przed
montażem głowicy. Powierzchnia zaworów jest
niklowana.
Zawór RA-N jest wyposażony w nastawę wstępną
o następujących zakresach:
RA-N 10:
RA-N 15:
RA-N 20/25:

kv = 0.04 - 0.56 m3/h
kv = 0.04 - 0.73 m3/h
kv = 0.10 - 1.04 m3/h

RA-N zawór trójosiowy

RA-N zawór UK

Poza długością standardową zawór RA-N dostęp
ny jest w wykonaniu wydłużonym, stosowanym
głównie przy wymianie istniejących termostatów
ręcznych.
Dane techniczne zaworów RA-N w połączeniu
z głowicami spełniają wymagania Polskiej Normy
PN-EN 215:2005(U); PN-EN 215/A1:2006(U).
Jakość wody obiegowej w systemie grzewczym powinna spełniać wymagania normy PN-93/C-04607.
Przy obniżonej jakości wody należy się liczyć ze
skróconą trwałością zaworu.

Wszystkie głowice serii RA mogą być stosowane
z zaworami RA‑N. Szybkie i trwałe połączenie
następuje za pomocą systemu "click".
Do odcinania zaworu nie powinno się używać kapturka ochronnego. Do tego celu służy pokrętło
odcinające (nr katalogowy 013G5000).

Zastosowanie

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Zawory termostatyczne typu RA-N z nastawą wstępną

Zamawianie i dane techniczne
Zawory RA-N w wykonaniu standardowym
Przyłącze:
ISO 7-1
Typ

RA-N 10

RA-N 15

RA-N 20
RA-N 25

Wersja

Kątowy
Prosty
UK
Trójosiowy prawy
Trójosiowy lewy
Kątowy
Prosty
UK
Trójosiowy prawy
Trójosiowy lewy
Kątowy
Prosty
UK
Kątowy
Prosty

Nastawa wstępna

Wlot Wlot

Max. ciśnienie

Wartość - kv1)
1

2

3

4

5

kvs

Rp

R

6

7

N

N

3/8

3/8

0,04 0,08 0,12 0,19 0,25 0,33 0,38 0,56 0,65

1/2

1/2

0,04 0,09 0,16 0,25 0,36 0,43 0,52 0,73 0,90

3/4

3/4

0,10 0,15 0,17 0,26 0,35 0,46 0,73 1,04 1,40

3/4
1
1

3/4
1
1

0,16 0,20 0,25 0,35 0,47 0,60 0,73 0,80 1,00
0,10 0,15 0,17 0,26 0,35 0,46 0,73 1,04 1,40
0,10 0,15 0,17 0,26 0,35 0,46 0,73 1,04 1,40

Max.
Ciśnienie
temp.
Numer
różni- próbne wody
katalogowy
robocze
2)
cowe
bar
bar
bar
°C
013G0011
013G3902
013G0151
013G0231
013G0232
013G3903
013G3904
013G0153
10
0,6
16
120
013G0233
013G0234
013G0015
013G0016
013G0155
013G0037
013G0038

Zawory RA-N w wersji wydłużonej
Przyłącze:
ISO 7-1

Typ

RA-N 10
RA-N 15
1)

2)

Wersja

Kątowy
Prosty
Kątowy
Prosty

Nastawa wstępna

Max. ciśnienie

Max.
Ciśnienie
temp.
Numer
różni- próbne wody
Wlot Wlot
Wartość - kv1)
katalogowy
kvs robocze
2)
cowe
Rp
R
1
2
3
4
5
6
7
N
N
bar
bar
bar
°C
013G0031
3/8 3/8 0,04 0,08 0,12 0,19 0,25 0,33 0,38 0,56 0,65
013G3912
10
0,6
16
120
013G3913
1/2 1/2 0,04 0,09 0,16 0,25 0,36 0,43 0,52 0,73 0,90
013G3914

Wartość kv określa przepływ wody (Q) w m3/h przy danym położeniu grzybka oraz spadku ciśnienia (∆p) na zaworze równym 1 bar (kv = Q / √ ∆p). Przy ustawieniu „N” wartośc kv
jest ustalona zgodnie z normą EN-215 dla Xp = 2 K. Przy niższych wartościach ustawień wstępnych Xp jest zmniejszane do nastawy 1, Xp = 0,5. Przy ustawieniach wstępnych w
zakresie od 1 do N, Xp ma wartość w zakresie od 0,5 do 2 K. Xp = 2 K oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2 K od temperatury ustawionej zawór jest zamknięty. Wielkość kvs
oznacza przepływ Q przy maksymalnym wzniosie grzybka, tj. przy całkowicie otwartym zaworze. Przy zastosowanym elemencie do zdalnego ustawiania temperatury pasmo P
rozszerza się o współczynnik 1,1.
Maksymalne ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadawalającą regulację. Tak jak w każdym urządzeniu powodującym spadek
ciśnienia w instalacji, przy pewnych wartościach przepływu/ciśnienia może wystąpić hałas. Zalecana wartość ciśnienia różnicowego powinna być od 0,1 do 0,3 bar. Ciśnienie
różnicowe można zmniejszyć stosując automatyczne zawory podpionowe ASV.

Nastawa wstępna
Zakres nastawy wstępnej

Punkt odniesienia

Obliczona wartość nastawy wstępnej ustawiana
jest bez narzędzi w następujący sposób:
- zdjąć kołpak ochronny (lub głowicę)
podnieść pierścień nastawczy i obrócić go do
momentu pojawienia się wartości nastawy
naprzeciwko znaku odniesienia,

34
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- zwolnić pierścień nastawczy.
Ustawienie wstępne można wybrać z zakresu od
1 do 7, z odstępem 0,5. Przy ustawieniu N zawór
jest całkowicie otwarty.

Arkusz informacyjny

Zawory termostatyczne typu RA-N z nastawą wstępną

Akcesoria

Produkt

Wymiary

Typ zworu

Nr katalogowy

Dławiczka

-

Wszystkie zawory
RA-N

013G0290

Wkład zaworowy

-

RA-N 10/15 kątowe/proste

013G3063

Rp 3/8 x Ø10 mm
Rp 3/8 x Ø12 mm

Złaczki zaciskowe do rur stalowych
i miedzianych

RA-N 10

RA-N 15

013G4112
013G4115

Rp 1/2 x Ø15 mm

Budowa i parametry
techniczne

013G4102
013G4110

Rp 1/2 x Ø10 mm
Rp 1/2 x Ø12 mm

013G4100

1. Dławiczka
2. O-ring
3. Trzpień
4. Uszczelka
5. Sprężyna regulacyjna
6. Przesłona nastawy wstępnej
7. Korpus zaworu
8. Dysza
9. Nypel

Korpus zaworu i inne części
metalowe

mosiądz, Mo 58

Przesłona nastawy wstępnej

PPS

O-ring
Grzybek zaworu
Trzpień i sprężyna
Dysza
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EPDM
NBR

Maks. temperatura otoczenia

60 °C

Maks. temperatura medium

120 °C

Maks. ciśnienie pracy

10 bar

Ciśnienie próbne

16 bar

stal chromowa
PP

35
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Zawory termostatyczne typu RA-N z nastawą wstępną

Wykresy wydajności
RA-N 10

RA-N 15

Przykład
Zapotrzebowanie na ciepło
Schłodzenie
Przepływ
przez grzejnik

20 °C
0.7

Q =                =
0.03 m3/h= 0.0083 l/s
20 x 1.16

Spadek ciśnienia na zaworze
Nastawy

36

0.7 kW

Nastawę można alternatywnie znaleźć bezpośrednio w tabeli "Zamawianie i dane techniczne"

Δp = 0,1 bar

RA-N 10

2

RA-N 15

2

RA-N 20/25

1
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kv =

Q[m3/h]
√∆p [bar]

Arkusz informacyjny

Zawory termostatyczne typu RA-N z nastawą wstępną

Wykresy wydajności c.d.
RA-N 20/25

RA-N 20 UK

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Zawory termostatyczne typu RA-N z nastawą wstępną

Wymiary [mm]

Zawór prosty z głowicą RA 2990

Zawór kątowy z głowicą
termostatyczną RA 2992

Zawór trójosiowy prawy

Zawór UK z głowicą RA 2990
Typ
RA-N 10
RA-N 10 UK
RA-N 15
RA-N 15 UK
RA-N 20
RA-N 20 UK
RA-N 25

Przyłącze ISO 7-1
DN
D
d2
10
Rp 3/8 R 3/8
Rp 3/8 R 3/8
10
Rp 1/2 R 1/2
15
Rp 1/2 R 1/2
15
Rp 3/4 R 3/4
20
Rp 3/4 R 3/4
20
20
Rp 1
R1

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

S1

S2

50

75

24

49

20

55

82

26

53

23

52
51
58
57

22
22
26
27

98

30

63

26

34

66

30

90

125

40

75

34

96
108
96
109
101
100
101

27
26
30
29

65

47
59
47
60
52
61
52

22
22
27
27
32
32
41

27
27
30
30
37
37
46

L2

L3

L4

L5

Wymiary
L6
L7

85
94

27
30

52
57

22
26

47
47

Zawory RA-N w wersji wydłużonej
Typ
RA-N 10
RA-N 15

38

Łącze
D
D2
Rp 3/8 R 3/8
Rp 1/2 R 1/2
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L1
60
67

96
96

L8

L9

L10

S1

S2

22
27

27
30

Arkusz informacyjny

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną
i nyplem samouszczelniającym

Zgodne z
normą EN 215

Zastosowanie

Wersja prosta

Wersja kątowa

Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania. Fabrycznie zawory zabezpieczone są czerwonymi kołpakami
ochronnymi usuwanymi przed montażem głowicy.
Powierzchnia zaworów jest niklowana.
Korpusy zaworów są wyposażone w nypel samouszczelniający z uszczelnieniem typu O-ring.
Zawór RA-N z nyplem samouszczelniającym jest
wyposażony w nastawę wstępną o następującym
zakresie:
RA-N 15:

kv = 0.04 - 0.73 m3/h

Poza długością standardową zawór RA-N z nyplem samouszczelniającym jest dostępny w wersji
wydłużonej, stosowanej głównie przy wymianie
istniejących termostatów ręcznych.
Dane techniczne zaworów RA-N w połączeniu z
głowicami spełniają wymagania Polskiej Normy
PN-EN 215:2005(U); PN-EN 215/A1:2006(U).
Jakość wody obiegowej w systemie grzewczym powinna spełniać wymagania normy PN-93/C-04607.
Przy obniżonej jakości wody należy się liczyć ze
skróconą trwałością zaworu.

Wszystkie głowice serii RA mogą być stosowane
z zaworami RA‑N. Szybkie i trwałe połączenie następuje za pomocą systemu "click".
Do odcinania zaworu nie powinno się używać
kapturka ochronnego. Do tego celu służy pokrętło
odcinające (nr katalogowy 013G5000).

Nastawa wstępna

Obliczona wartość nastawy wstępnej ustawiana
jest bez narzędzi w następujący sposób:
- zdjąć kołpak ochronny (lub głowicę)
podnieść pierścień nastawczy i obrócić go do
momentu pojawienia się wartości nastawy
naprzeciwko znaku odniesienia,
- zwolnić pierścień nastawczy.
Ustawienie wstępne można wybrać z zakresu od
1 do 7, z odstępem 0,5. Przy ustawieniu N zawór
jest całkowicie otwarty.

Zakres nastawy wstępnej

Ustawienie fabryczne

Po wykonaniu nastawy wstępnej, można ją zabezpieczyć za pomocą pierścienia zabezpieczającego
(013G0294).

Punkt odniesienia
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Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zamawianie i dane techniczne
Zawory RA-N w wykonaniu standardowym
Przyłącze:
ISO 7-1

Typ

RA-N 15

Wersja

Kątowy
Prosty

Nastawa wstępna

Max. ciśnienie

Nastawa wstępna

Max. ciśnienie

Max.
Ciśnienie
temp.
Numer
różni- próbne wody
Wlot Wlot
Wartość - kv1)
katalogowy
kvs robocze
cowe 2)
Rp
R
1
2
3
4
5
6
7
N
N
bar
bar
bar
°C
013G3913
1/2 1/2 0,04 0,09 0,16 0,25 0,36 0,43 0,52 0,73 0,90
10
0,6
16
120
013G3914

Zawory RA-N w wersji wydłużonej
Przyłącze:
ISO 7-1
Typ

RA-N 15
1)

2)

Wersja

Kątowy
Prosty

Wlot Wlot
Rp

R

1/2

1/2

Wartość - kv1)
1

2

3

4

5

kvs
6

7

N

N

różnirobocze
cowe 2)
bar
bar

0,04 0,09 0,16 0,25 0,36 0,43 0,52 0,73 0,90

10

Max.
Ciśnienie
temp.
Numer
próbne
wody katalogowy
bar

°C

16

120

0,6

013G3915
013G3916

Wartość kv określa przepływ wody (Q) w m3/h przy danym położeniu grzybka oraz spadku ciśnienia (∆p) na zaworze równym 1 bar (kv = Q / √ ∆p). Przy ustawieniu „N” wartośc kv
jest ustalona zgodnie z normą EN-215 dla Xp = 2 K. Przy niższych wartościach ustawień wstępnych Xp jest zmniejszane do nastawy 1, Xp = 0,5. Przy ustawieniach wstępnych w
zakresie od 1 do N, Xp ma wartość w zakresie od 0,5 do 2 K. Xp = 2 K oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2 K od temperatury ustawionej zawór jest zamknięty. Wielkość kvs
oznacza przepływ Q przy maksymalnym wzniosie grzybka, tj. przy całkowicie otwartym zaworze. Przy zastosowanym elemencie do zdalnego ustawiania temperatury pasmo P
rozszerza się o współczynnik 1,1.
Maksymalne ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadawalającą regulację. Tak jak w każdym urządzeniu powodującym spadek
ciśnienia w instalacji, przy pewnych wartościach przepływu/ciśnienia może wystąpić hałas. Zalecana wartość ciśnienia różnicowego powinna być od 0,1 do 0,3 bar. Ciśnienie
różnicowe można zmniejszyć stosując automatyczne zawory podpionowe ASV.

Akcesoria

Produkt
Dławiczka
Złaczki zaciskowe do rur stalowych
i miedzianych

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013

Typ zworu

Nr katalogowy

-

Wszystkie
zawory RA

013G0290
013G4110

Rp 1/2 x Ø10 mm
Rp 1/2 x Ø12 mm
Rp 1/2 x Ø15 mm

Wszystkie akcesoria są pakowane po 10 sztuk.
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Wymiary

RA-N 15

013G4112
013G4115

Arkusz informacyjny

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Budowa i parametry
techniczne

1. Dławiczka
2. O-ring
3. Trzpień
4. Uszczelka
5. Sprężyna regulacyjna
6. Przesłona nastawy wstępnej
7. Korpus zaworu
8. Dysza
9. Nypel samouszczelniający

Korpus zaworu i inne części
metalowe

mosiądz, Mo 58

Przesłona nastawy wstępnej

PPS

O-ring
Grzybek zaworu
Trzpień i sprężyna
Dysza

EPDM
NBR

Maks. temperatura otoczenia

60 °C

Maks. temperatura medium

120 °C

Maks. ciśnienie pracy

10 bar

Ciśnienie próbne

16 bar

stal chromowa
PP

Zastosowanie

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Arkusz informacyjny

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Wykresy wydajności
RA-N 15

Przykład
Zapotrzebowanie na ciepło
Schłodzenie
Przepływ
przez grzejnik

20 °C
0.7

Q =                =
0.03 m3/h= 0.0083 l/s
20 x 1.16

Spadek ciśnienia na zaworze
Nastawy

42

0.7 kW

Nastawę można alternatywnie znaleźć bezpośrednio w tabeli "Zamawianie i dane techniczne"

Δp = 0,1 bar

RA-N 10

2

RA-N 15

2

RA-N 20/25

1

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013

kv =

Q[m3/h]
√∆p [bar]

Arkusz informacyjny

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Wymiary [mm]

Zawory RA-N z nyplem samouszczelniającym w wykonaniu standardowym
Typ
RA-N 15

Przyłącze ISO 7-1
DN

D

d₂

15

Rp ½

R½

L₁

L₂

L₃

L₄

L₅

L₆

L₇

S₁

S₂

55

82

26

53

23

47

96

27

30

Zawory RA-N z nyplem samouszczelniającym w wersji wydłużonej
Typ
RA-N 15

Łącze

Wymiary

D

D₂

L₁

L₂

L₃

L₄

L₅

L₆

L₇

S₁

S₂

Rp ½

R½

67

94

30

57

26

47

96

27

30

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

44

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013

Arkusz informacyjny

Zawory termostatyczne chromowane
Typ RA-NCX z nastawą wstępną
Typ RLV-CX – zawór odcinający

Zgodne z
normą EN 215

Zastosowanie

RA-NCX
kątowy

RA-NCX
prosty

RA-NCX
trójosiowy

Termostatyczne zawory RA-NCX stosowane są
w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania. Powierzchnia zaworów jest chromowana.
Trójosiowa wersja zaworu może być stosowana
do drabinkowych grzejników łazienkowych. Montowana pod grzejnikiem, z głowicą równoległą do
ściany wewnątrz obrysu grzejnika
RA-NCX wyposażony w nastawę wstępną o
zakresach 0,04 - 0,73m3/h, mogą być stosowane następujące rodzaje głowic: RA 2000, RAW,

Zamawianie
i dane techniczne

Typ

Numer
katalogowy

Wersja

013G4247
013G4248
RA-NCX 153)

Kątowy
Prosty
Trójosiowy
013G4239
prawy
Trójosiowy
013G4240
lewy

1/2

RLV-CX
kątowy

living design® RAX.
Zawory odcinające typu RLV-CX umożliwiają
indywidualne odcinanie grzejnika podczas eksploatacji lub naprawy bez wpływu na pozostałe
grzejniki w instalacji c.o. Zawory RLV-CX dostępne
są w wersji prostej i kątowej. Powierzchnia zaworów jest chromowana.

Przyłącze
Wlot
Wylot
Rp
R

1/2

RLV-CX
prosty

Nastawa wstępna, wartość - kv m3/h1)
1

2

3

4

5

6

7

N

N (kvs)

0,04 0,09 0,16 0,25 0,36 0,43 0,52 0,73 0,90

Dane techniczne: Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar;  Maksymalne ciśnienie różnicowe2) 0,6 bar; Ciśnienie próbne
16 bar; Max temp. wody 120 °C

Typ
RLV-CX 153)

Numer
katalogowy

Wersja

003L0273
003L0273

Kątowy
Prosty

Przyłącze
kv - przepływ (m3/h) dla ilości obrotów
Grzejnik Instalacja
R
Rp
0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
1/2

1/2

0,2

0,4

0,5 0,65 1,0

1,3

1,7

1,9

2,1

2,3

kvs
2,5

Dane techniczne: Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar; Ciśnienie próbne 16 bar; Max temp. wody 120 °C
1)

2)

3)

Wartość kv określa przepływ wody (Q) w m3/h przy danym położeniu grzybka oraz spadku ciśnienia (∆p) na zaworze równym 1 bar
(kv = Q / √ ∆p). Przy ustawieniu „N” wartośc kv jest ustalona zgodnie z normą EN-215 dla Xp = 2 K. Przy niższych wartościach ustawień
wstępnych Xp jest zmniejszane do nastawy 1, Xp = 0,5. Przy ustawieniach wstępnych w zakresie od 1 do N, Xp ma wartość w zakresie
od 0,5 do 2 K. Xp = 2 K oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2 K od temperatury ustawionej zawór jest zamknięty. Wielkość kvs
oznacza przepływ Q przy maksymalnym wzniosie grzybka, tj. przy całkowicie otwartym zaworze. Przy zastosowanym elemencie do
zdalnego ustawiania temperatury pasmo P rozszerza się o współczynnik 1,1.
Maksymalne ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadawalającą regulację. Tak jak w
każdym urządzeniu powodującym spadek ciśnienia w instalacji, przy pewnych wartościach przepływu/ciśnienia może wystąpić
hałas. Zalecana wartość ciśnienia różnicowego powinna być od 0,1 do 0,3 bar. Ciśnienie różnicowe można zmniejszyć stosując
automatyczne zawory podpionowe ASV.
Dostępne złączki zaciskowe do rur z miedzi i tworzywa sztucznego, patrz „Wyposażenie dodatkowe”.

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Arkusz informacyjny

Zawory termostatyczne typu RA-NCX oraz odcinające RLV-CX

Nastawa wstępna

Zakres nastawy wstępnej

Znak odniesienia

RA-NCX
Obliczona wartość nastawy wstępnej ustawiana
jest bez narzędzi w poniższy sposób:
- zdjąć kołpak ochronny (lub głowicę)
- podnieść pierścień nastawczy
- obrócić pierścień nastawczy do momentu aż
wartość nastawy znajdzie się naprzeciwko znaku odniesienia nad wylotem zaworu.
- zwolnić pierścień nastawczy

Ustawienie wstępne można wybrać z zakresu od 1
do 7, z odstępem, co 0,5. Przy ustawieniu N zawór
jest całkowicie otwarty.
Po zamontowaniu głowicy pierścień nastawy
wstępnej staje się niewidoczny, co utrudnia do niej
dostęp przez osoby niepowołane.

RLV-CX
Obliczona wartość nastawy wstępnej ustawiana
jest za pomocą klucza imbusowego w poniższy
sposób:
- zdjąć kołpak ochronny
- wkręcić do oporu prowadnicę
- wykręcić prowadnicę o wymaganą ilość
obrotów

Wymiarowanie

Przykład:
Zapotrzebowanie ciepła: 0,7 kW
Schłodzenie ∆t = 20 °C
Spadek ciśnienia ∆p = 0,1 bar = 10 kPa
Obliczony strumień wody:
Q = 0,7/20x1,16 = 0,03 m3/h = 30 l/h
Spadek ciśnienia na zaworze:
Nastawa zaworu: “2,5”
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Nastawa wstępna obliczana jest w programach
komputerowych wspomagających obliczenie instalacji centralnego ogrzewania, np. Termodanfoss.
Można ją również znaleźć na wykresie wydajności
lub bezpośrednio w tabeli “Zamawianie i dane
techniczne”.
kv=

Q

√ ∆p

Arkusz informacyjny
Wykresy wydajności

Zawory termostatyczne typu RA-NCX oraz odcinające RLV-CX

RA-NCX 15

Wydajność dla wartości Xp od 0,5 do 2 K

RLV-CX 15

[m H2O]

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013

47

Arkusz informacyjny
Budowa

Zawory termostatyczne typu RA-NCX oraz odcinające RLV-CX

RA-NCX
1. Dławiczka
2. O-ring
3. Trzpień
4. Wrzeciono
5. Sprężyna powrotna
6. Przesłona nastawy wstępnej
7. Korpus zaworu
8. Dysza

Materiały stykające się z wodą
Korpus zaworu i inne części metalowe

mosiądz, Mo 58

Trzpień

mosiądz odporny na korozję

Przesłona nastawy wstępnej

PPS

O-ring

EPDM

Grzybek zaworu

NBR

Trzpień w uszczelce dławicy

stal chromowa

Dysza

PP

RLV-CX

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ochronny kołpak
Prowadnica
Grzybek
Korpus zaworu
Nakrętka
Nypel

Materiały stykające się z wodą
Korpus zaworu i inne metalowe części
O-ring
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Ms 58
NBR

Arkusz informacyjny

Zawory termostatyczne typu RA-NCX oraz odcinające RLV-CX

Wymiary [mm]

Głowica
RAX + zawór
RA-NCX
RA-NCX
trójosiowe

DN
15
15

Typ
RLV-CX

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013

Przyłącze
L1
D
d2
Rp 1/2 R 1/2 55

L2

L3

L4

L5

L6

L7

82

26

53

23

47

90

Rp 1/2 R 1/2

D
d2 H1
Rp 1/2 R 1/2 63

90

H2
41

L1
53

L2
80

L3
30

L4
57

L8

30

L5
27

L9

58

S1
27

L10

33

S1

S2

27

30

27

30

S2
30
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Arkusz informacyjny

Zawory termostatyczne typu RA-NCX oraz odcinające RLV-CX
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Arkusz informacyjny

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości

Zgodne z
normą EN 215

Zastosowanie

Wszystkie głowice z serii RA mogą być stosowane
z zaworami RA-G. Szybkie i trwałe połączenie następuje za pomocą systemu "click".
Zawory RA-G są fabrycznie zabezpieczone szarym
kołpakiem ochronnym, usuwanym przed montażem głowicy. Do odcinania zaworu nie stosuje się
kołpaka ochronnego. Do tego celu służy pokrętło
odcinające (013G3300).

Zawory RA-G o zwiększonej przepustowości są
przeznaczone do stosowania w instalacjach jednorurowych, oraz jednorurowych instalacjach
pompowych.

Zgodność z normą

Jakość wody obiegowej w systemie grzewczym
powinna spełniać wymagania normy PN-93/
C-04607 oraz zalecenia VDI 2035. Przy obniżonej
jakości wody należy liczyć się ze skróconą trwałością zaworu.

Wszystkie zawory RA-G są produkowane
zgodnie z najbardziej wymagającymi
normami. Dane techniczne zaworów RA-G
w połączeniu z głowicami spełniają
wymagania Polskiej Normy PN-EN 215-1.

Zastosowanie

Instalacja jednorurowa, napływ górny

Aplikacja z użyciem termostatu temperatury
pomieszczenia. Napęd termiczny TWA montowany
na zaworze RA-G.

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013

Instalacja jednorurowa, napływ dolny

Modernizacja z użyciem
AB-QM i AB-QT
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Arkusz informacyjny

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości

Zamawianie i dane
techniczne
Typ

Nr kat.

Wersja

Przyłącze
ISO 7-1
Wlot Wylot

RA-G 15
RA-G 20
RA-G 25
1)

013G1676 Kątowy
013G1675 Prosty
013G1678 Kątowy
013G1677 Prosty
013G1680 Kątowy
013G1679 Prosty

3)

Akcesoria

52

R½

Rp3/4 R3/4
Rp 1

R1

0,5

1,0

1,5

2,0

kvs

0,54

1,07

1,61

2,06

4,30

0,51

0,94

1,35

1,63

2,30

0,57

1,11

1,16

2,20

5,01

0,54

1,07

1,61

2,06

3,81

0,59

1,27

1,77

2,41

5,50

0,57

1,16

1,71

2,27

4,58

Maks. ciśnienie
Robocze Różn.3) Próbne

Maks.
temp.
wody

bar

bar

bar

˚C

16

0,20

25

120

0,16

Wartość kv określa przepływ wody (Q) w m3/h przy spadku ciśnienia (Δp) w zaworze równym
1 bar.

2)

Rp ½

wartości kv [m3/h] P-band [K]1)2)

Wartości kvs oznaczają przepływ (Q) przy maksymalnym wzniosie grzybka,

tj. przy całkowicie otwartym zaworze.
W przypadku zastosowania głowic RAW/RAS-C/RAS-C2/RAS-D/RAX/RAE lub elementu do
zdalnego ustawiania temperatury, pasmo proporcjonalności ulega poszerzeniu
o współczynnik 1,6.
Ciśnienie robocze = ciśnienie statyczne + różnicowe. Maksymalne ciśnienie różnicowe jest
maksymalnym ciśnieniem, przy którym zawory zapewniają zadowalającą regulację. Tak jak
w każdym urządzeniu powodującym spadek ciśnienia w instalacji, w pewnych warunkach
przepływu/ciśnienia może występować szum. W celu zapewnienia cichej pracy, maksymalny
spadek ciśnienia nie powinien przekraczać 30 do 35 kPa. Ciśnienie różnicowe można
zmniejszyć przez zastosowanie regulatorów ciśnienia różnicowego Danfoss.

Produkt

Ilość (sztuk)

Nr kat.

Dławiczka

10 szt.

013G0290

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013

Dławiczkę można wymienić, bez opróżniania instalacji grzewczej.

Arkusz informacyjny
Akcesoria cd.

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości
Produkt

Rozmiar

Nr kat.

RTD-CB ogranicznik przepływu zwrotnego

DN 15

013L1925

RTD-CB ogranicznik przepływu zwrotnego

DN 20

013L1926

RTD-CB ogranicznik przepływu zwrotnego

DN 25

013L1927

RTD-BR ogranicznik przepływu bocznego

DN 15/10

013L1915

RTD-BR ogranicznik przepływu bocznego

DN 20/15

013L1916

Wkład zaworowy

DN 15/20

013G1706

Wkład zaworowy

DN 25

013G1707

W celu zabezpieczenia grzejnika przed niepożądaną emisją ciepła, zaleca się zainstalowanie ogranicznika przepływu - dalsze szczegóły znajdują się
na osobnym arkuszu informacyjnym dla ograniczników przepływu.

Wkład zaworowy można wymieniać, tylko po
opróżnieniu instalacji.

Rozwiązanie RA-G
w instalacji jednorurowej

Rys. 1: Krzywa grzewcza dla instalacji
jednorurowej
Ze względu na niską wartość ΔT w grzejniku w instalacji jednorurowej, zakres regulacji emisji ciepła
ma płaską charakterystykę, tak jak pokazano na
rys. nr 1. Oznacza to, że w instalacji jednorurowej
zwiększenie przepływu ponad zakładaną wartość
nie prowadzi do praktycznie żadnego dodatkowego przekazywania ciepła.
Przepływ wynoszący 30% wartości zakładanej
oznacza redukcję emisji ciepła o ~10%.
Redukcja emisji ciepła o ~10% jest pomijalna,
gdyż w praktyce powierzchnie grzewcze grzejników są zawyżone

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013

Rys. 2:

1. Średnica rury bypass powinna być w normalnych warunkach o jeden wymiar mniejsza od
średnicy głównych rur w instalacji.
2. Na wlocie do grzejnika montowany jest zawór
RA-G o rozmiarze takim jak średnica głównych
rur w instalacji.
30% udział przepływu przez grzejnik jest osiągany
dzięki spełnieniu powyższych reguł oraz zastosowaniu zaworów RA-G o wysokiej przepustowości.
W przypadku, gdy średnica rury bypass jest taka
sama jak rury zasilającej grzejnik, zaleca się zastosowanie ograniczników przepływu dla zapewnienia optymalnego przepływu przez grzejnik.
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Arkusz informacyjny

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości

Wykresy wydajności

Wykresy wydajności zaworów RA-G w połączeniu z głowicami termostatycznymi serii RA 2000
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Arkusz informacyjny

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości

Wykresy wydajności cd.

Wykresy wydajności zaworów RA-G w połączeniu z głowicami termostatycznymi serii RA 2000

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Arkusz informacyjny

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości

Wykresy wydajności cd.

Wykresy wydajności zaworów RA-G w połączeniu z głowicami termostatycznymi serii RA 2000

Budowa
1. Dławiczka
2. O-ring
3. Płyta zaworu
4. Gniazdo zaworu
5. Trzpień zaworu
6. Sprężyna regulacyjna
7. Wrzeciono
8. Korpus zaworu
9. Nakrętka łącząca
10. Nypel
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Budowa cd.

Zawory RA-G o wysokiej przepustowości
Materiały pozostające w kontakcie z wodą
Korpus zaworu i inne części metalowe

Mosiądz Ms 58

O-ring

EPDM

Grzybek zaworu

NBR

Trzpień zaworu

Stal chromowa

Wrzeciono

Brąz cynowy

Wymiary

Typ

Przyłącze ISO 7-1

L₁

L₂

L₃

L₄

L₅

DN

D

d₂

RA-G 15

15

Rp ½

R½

68

96

30

58

27

RA-G 20

20

Rp 3/4

R 3/4

74

106

34

66

RA-G 25

25

Rp 1

R1

90

126

42

78
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L₆

L₇

Klucz

S₁

S₁

S₂

52

103

27

30

30

54

103

32

37

34

57

106

41

46

57
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Zawory RA-G o wysokiej przepustowości
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Zestawy przyłączeniowe typu RA-K
z nastawa wstępną

Zastosowanie

Zestawy przyłączeniowe RA-K stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania.
Zestaw jest łatwy w montażu i umożliwia estetyczne
połączenia grzejnika z instalacją, ponieważ przewody są ukryte pod podłogą lub w ścianie.
Zawór termostatyczny fabrycznie jest zabezpieczony czerwonym kołpakiem ochronnym, usuwanym przed połączeniem z głowicą termostatyczną.
Zestaw jest niklowany.
Zestaw przyłączeniowy składa się z kolana połączeniowego, korpusu zaworu termostatycznego
z nastawą wstępną, rurki połączeniowej i zaworu
rozdzielającego.
Wszystkie głowice termostatyczne serii RA 2000,
RAW, living design® RAX, living eco® i living connect®
mogą być łączone z zestawami RA-K.

Przyłącze od podłogi

Przyłącze od ściany

Jakość wody obiegowej w instalacji powinna
spełniać wymagania normy PN-93/C-04607. Przy
niższej jakości wody należy liczyć się ze skróconą
trwałością zestawu.

Połączenie z instalacją

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Zestawy przyłączeniowe typu RA-K

Nastawa wstępna

Obliczona wartość nastawy wstępnej ustawiana
jest bez narzędzi w poniższy sposób:
- zdjąć kołpak ochronny (lub głowicę)
- podnieść pierścień nastawczy
- obrócić pierścień nastawczy do momentu aż
wartość nastawy znajdzie się naprzeciwko znaku
odniesienia nad wylotem zaworu.
- zwolnić pierścień nastawczy
Ustawienie wstępne można wybrać z zakresu od
1 do 7, z odstępem, co 0,5. Przy ustawieniu N zawór
jest całkowicie otwarty.
Po zamontowaniu głowicy pierścień nastawy
wstępnej staje się niewidoczny, co utrudnia do niej
dostęp przez osoby niepowołane.

Zamawianie i dane techniczne
Przyłącze:
ISO 7-1
Numer
katalogowy Wlot Wylot
Rp
R

Opis
Zawór RA-K ze
złączką zaciskową
nakrętką i kolanem
1)

2)

013G3363

1

2

3

4

5

6

7

N

N

bar

bar

bar

°C

10

0,6

16

120

R 1/2 R 1/2 0,02 0,07 0,15 0,23 0,33 0,41 0,50 0,62 0.76

Wartość kv określa przepływ wody (Q) w m3/h przy danym położeniu grzybka oraz spadku ciśnienia (∆p) na zaworze równym 1 bar (kv = Q / √ ∆p). Przy ustawieniu „N” wartośc kv
jest ustalona zgodnie z normą EN-215 dla Xp = 2 K. Przy niższych wartościach ustawień wstępnych Xp jest zmniejszane do nastawy 1, Xp = 0,5. Przy ustawieniach wstępnych w
zakresie od 1 do N, Xp ma wartość w zakresie od 0,5 do 2 K. Xp = 2 K oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2 K od temperatury ustawionej zawór jest zamknięty. Wielkość kvs
oznacza przepływ Q przy maksymalnym wzniosie grzybka, tj. przy całkowicie otwartym zaworze. Przy zastosowanym elemencie do zdalnego ustawiania temperatury pasmo P
rozszerza się o współczynnik 1,1.
Maksymalne ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadawalającą regulację. Tak jak w każdym urządzeniu powodującym spadek
ciśnienia w instalacji, przy pewnych wartościach przepływu/ciśnienia może wystąpić hałas. Zalecana wartość ciśnienia różnicowego powinna być od 0,1 do 0,3 bar. Ciśnienie
różnicowe można zmniejszyć stosując automatyczne zawory podpionowe ASV.

Nr katalogowy

Opis
Zawór rozdzielający ¾”
- przyłącze od podłogi
- odcięcie
- gwint zewnętrzny

1)

Zawór rozdzielający ¾”1)
- przyłącze od ściany
- odcięcie
- gwint zewnętrzny
1)

Max. ciśnienie
CiśMax.
kvs
nienie temp.
różni3
m /h robocze
cowe 2) próbne wody

Nastawa wstępna
Wartość - kv1), m3/h

013G3367

013G3369

Bez złączy zaciskowych do połączenia z instalacją, które należy zamawiać
oddzielnie, patrz „ Akcesoria”
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Opis

Nr katalog.

Rura połączeniowa
- długość: 950 mm
- Ø: 15 mm

013G3377

Rura połączeniowa
- długość: 650 mm
- Ø: 15 mm

013G3378

Arkusz informacyjny

Zestawy przyłączeniowe typu RA-K

Wykres wydajności

Montaż zestawu
przyłączeniowego RA-K

W trakcie prac budowlanych tj. do momentu
montażu głowicy termostatycznej, dopływ ciepła

może być regulowany ręcznie przez dokręcenie
kołpaka zabezpieczającego.

1)

2)

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Zestawy przyłączeniowe typu RA-K

Budowa

1. Korpus zaworu
2. Rura połączeniowa
3. Zawór rozdzielający

Materiały stykające się z wodą

Wymiary [mm]

62
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Trzpień

mosiądz odporny
na korozję

Przesłona nastawy wstępnej

PPS

O-ring

EPDM

Grzybek zaworu

NBR

Trzpień w uszczelce dławicy

stal chromowa

Rura połączeniowa

stal ocynkowana

Korpus zaworu i inne
metalowe części

mosiądz Mo 58

Arkusz informacyjny

Wkładki zaworowe typu RA-N
- z nastawą wstępną są przeznaczone
do zabudowania w grzejnik

Zastosowanie

RA-N 013G7370
RA-N 013G7270*)
*) W zestawie korek do grzejnika

Wkładki zaworowe typu RA-N (013G7370) przeznaczone do zabudowy w grzejnik. Wkładki mogą
być montowane w grzejnikach następujących
producentów

Baufa, Biasi, Brugman, Brötje, Buderus, Cetra, CICH,
DéLonghi (Radel), Finimetal, Hudevad, Korado (od
2000r), Myson, Northor, Rio, Termo Teknik, Veha

Zastosowanie

RA-N 013G7390
Wkładki zaworowe typu RA-N (013G7390) przeznaczone do zabudowy w grzejnik. Wkładki mogą
być montowane w grzejnikach następujących
producentów:

Arbonia, Dianorm, Diatherm, Henrad, Korado (do
2000r), Manaut, Purmo (do 2010 r.), Radson, Rettig,
Starmex, Stelrad, VSZ Korad.

Zastosowanie

RA-N 013G7360
Wkładki zaworowe typu RA-N (013G7360) oraz RA-N
(013G7382) przeznaczone do zabudowy w grzejnik.
Wkładki mogą być montowane w grzejnikach
następujących producentów:

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013

RA-N 013G7382
RA-N 013G1382
013G7360 - VOGEL & NOOT (CosmoNOVA)
013G7382 - KERMI
013G1382 - Instal Projekt (Tubus), Purmo (po 2010 r.)
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Wkładki zaworowe typu RA-N

Wykonanie
i wymiary [mm]

013G7370, 013G7270 *)
Ø18,4x2,7
M 23,5x1,5

18,5 ± 0,1
Ø15,6 -0,10

Ø12,42x1,78

22 +0,5
-0,2
30 +0,5
-0,2
+0,5
33 -0,2
41 ± 0,5
44,2 ± 0,4

013G7390
M 23,5x1,5
Ø18,4x2,7

Ø26,4

Ø18,5 ± 0,1
Ø9,8

Ø8,5x2,5

+0,5

22 -0,2
30 +0,5
-0,2
+0,5
33 -0,2
+0,5
35,8 -0,2

013G7360

013G7382, 013G1382
Ø11,11x1,78

Ø18,4x2,7
M 23,5x1,5

47,8
51

22
30
33

Ø27,7

18,5
Ø15,6

max.Ø18,7
Ø16,7 ± 0,1

Ø12,42x1,78

Ø18,4x2,7
M 23,5x1,5

22 +0,5
-0,2
30 +0,5
-0,2
+0,5
33 -0,2
41 ± 0,5
44,2 ± 0,4

Z wkładkami zaworowymi RA-N mogą być stosowane następujące
głowice termostatyczne:
RA 2994, RA 2992, RA 2996, RA 2920, RA 5060,
RAW 5115, RAW 5116, RAW 5012,
living design® RAX, living eco®, living connect®
*) W zestawie korek do grzejnika
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Wkładki zaworowe typu RA-N

Materiały

Korpus zaworu

Ms 58

Gniazdo zaworu

PPS

Przesłona nastawy wstępnej

PPS

Pierścień nastawy wstępnej

Plastik

O-ring

NBR / EPDM

Wrzeciono zaworu

PPS

Grzybek zaworu

NBR

Popychacz zaworu i sprężyna zaworu

Stal chromowa
PN-93/C-04607. Przy niższej jakość wody należy
liczyć się ze skróconą trwałością zaworu.

Aby zapobiec osadzaniu się osadów wapiennych
lub korozji, jakość wody obiegowej w instalacji
powinna spełniać wymagania normy

Numery katalogowe i dane techniczne

Typ

RA-N

1)

2)

Gwint
Numer
przyłąkatalogowy
czeniowy
013G7360
013G7370
013G7382
013G7390
013G7270
013G7190
013G1382

G 1/2 A

Ustawienie

Ciśn. różnicowe 2)
Maks.
temp. Zalecane
Maks.

kvs

Wartość - kv1)

Ciśnienie
próbne

Ciśnienie
robocze

1

2

3

4

5

6

7

N

N

°C

bar

bar

bar

bar

0,14

0,21

0,26

0,32

0,46

0,59

0,73

0,87

1,05

120

0,05-0,2

0,6 max.

16

10

Wartość kv określa wielkość przepływu wody (Q) w m3/h przy spadku ciśnienia (∆p) na zaworze równym 1 bar kv = Q / √ ∆p). Przy nastawie N wartość kv jest ustalona zgodnie
normą EN 215-1 dla Xp = 2 K. Przy niższych wartościach ustawień wstępnych wartość Xp jest zmniejszana do Xp = 0,5 K przy nastawie 1. Tabela zawiera średnie pomierzone
wartości dla zaworu z grzejnikiem. Współczynnik kvs określa przepływ Q przy maksymalnym wzniosie grzybka tj. przy całkowicie otwartym zaworze. W przypadku elementu do
zdalnego ustawiania temperatury, pasmo proporcjonalności ulega poszerzeniu o czynnik 1,1, a w przypadku RTS o 1,2.
Maksymalne ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadowalającą regulację. Dla większości instalacji dwururowych ta wartość jest
wystarczająca. Tak jak w każdym urządzeniu powodującym spadek ciśnienia w systemie, przy pewnych wartościach przepływu/ciśnienia może nastąpić hałas. Ciśnienie różnicowe
można zmniejszyć przez zastosowanie automatycznych zaworów regulacji podpionowej ASV.

Części zamienne
i wyposażenie
dodatkowe

Produkt
Dławiczka

szt./opakow.

Nr katalogowy

10 szt.

013G0290
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Dławiczka zaworu może być wymieniana pod
ciśnieniem tj. przy pracującej instalacji.
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Wydajności bez
grzejnika i złączek

Wkładki zaworowe typu RA-N

RA-N

[mwg]

Wydajności przy Xp = 2 K podane są dla zaworu z głowicą termostatyczną ale bez grzejnika.
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Wkładki zaworowe typu RA-N

Nastawa fabryczna

Znak odniesienia

Nastawa fabryczna

Zakres ustawienia
wstępnego

Znak odniesienia

Wartość nastawy jest ustawiana bez konieczności
użycia dodatkowego narzędzia.
Fabrycznie jest to wartość: N.
Aby jej dokonać należy:

bez ograniczeń, ale nastawa powinna być wybierana
z zakresu 1 - 7. Wartość N oznacza zawór w pełni
otwarty. Nastaw w obszarze zacienionym należy
unikać.

• Zdjąć kapturek ochronny lub zamontowaną
głowicę termostatyczną.
• Odszukać na korpusie zaworu znak odniesienia.
• Obrócić pierścieniem nastawczym aż wymagana nastawa znajdzie się naprzeciw znaku
odniesienia.

Nastawę N można stosować, jako położenie
płukania, jeśli instalacja wymaga tego ze względu
na zanieczyszczenia.

Położenie znaku odniesienia wynika z montażu
zaworu w grzejniku.
Obrót pierścienieniem nastawczym wykonany jest

Montaż głowicy termostatycznej zabezpiecza
nastawę przed niezamierzoną jej zmianą.
W przypadku głowic termostatycznych RA 2000/
RAW dostępne są dodatkowe zabezpieczenia przed
przypadkową zmianą nastawy lub kradzieżą:
• patrz rozdział "Wyposażenie dodatkowe"

Instrukcja montażu

Montaż zaworu przez producenta grzejników
Wkładka zaworowa, ze względu na obciążenie w strefie
odkształcenia może być w grzejniku montowana tylko
jednorazowo.
• Zamontuj zawór w grzejniku, używając
12-krawędziowego klucza, KW 21.
• Dokręć z momentem 30 Nm + 5 Nm.
• Jeśli jest to wymagane aby jedno ze zgrubień
korpusu znalazło się w górnej pozycji, możliwe jest
dalsze dokręcenie (tylko zgodnie z ruchem wskazówek
zegara). Tolerancja ustawiania ± 5°.

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Wkładki zaworowe typu RA-N

Instrukcja montażu

Demontaż i montaż zaworu
• Przed demontażem zanotuj wartość nastawy.
• Zaznacz położenie zaworu względem obudowy grzejnika.
• Wykręć zawór.
• Montaż: wkręć zawór, dokręcając do porzedniego
położenia.

KW 17

1)

2)

Wymiana dławiczki
Podczas pracy instalacji możliwa jest wymiana dławiczki przy użyciu klucza KW 10. Pierścień nastawczy zablokuj
kluczem nasadowym KW 17.
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Wcisnąć
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X-traTM Collection
Zawory do grzejników łazienkowych
z głowicą termostatyczną living design® RAX

Zastosowanie

Podążając za nowoczesnym wzornictwem grzejników
łazienkowych Danfoss wprowadził nową serię termostatów grzejnikowych X-traTM Collection.
Tradycyjne połączenie zaworu ( nakrętka, nypel) zostało
zastąpione nowym rozwiązaniem, w którym montaż odbywa się za pomocą śruby imbusowej. Takie rozwiązanie
eliminuje możliwość uszkodzenia powierzchni zaworu
podczas montażu.

Zamawianie
- Zestawy

Zamawianie
- Zawory

Zamawianie
- Głowice

Typ

Typ

Typ

W skład zestawu wchodzi głowica living design® RAX umożliwiająca regulację temperatury w pomieszczeniu.
Zestawy X-tra Collection przeznaczone są do grzejników
dekoracyjnych i drabinkowych grzejników łazienkowych.
Montowane są pod grzejnikiem, z głowicą równoległą do
ściany oraz wewnątrz obrysu grzejnika.
Dostępne są zawory chromowane, w kolorze stali satynowanej oraz białym.

Opis

Chrom

Biel RAL
9016

Stal
nierdzewna

INOX

Zestaw w skład którego wchodzą: głowica living design® RAX montowana z prawej strony, zawór termostatyczny i odcinający

013G4003 013G4007 013G4009

Zestaw w skład którego wchodzą: głowica living design® RAX montowana z lewej strony, zawór termostatyczny i odcinający

013G4004 013G4008 013G4010

Opis

Chrom

Biel RAL
9016

Stal
nierdzewna

INOX

RA-URX Termostatyczny zawór kątowy, wersja prawa

013G4030 013G4050 013G4060

RA-URX Termostatyczny zawór kątowy, wersja lewa

013G4031 013G4051 013G4061

RLV-X Zawór powrotny, wersja prawa

013G4032 013G4052 013G4062

RLV-X Zawór powrotny, wersja lewa

013G4033 013G4053 013G4063

Opis

Głowica termostatyczna living design® RAX
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Chrom

Biel RAL
9016

Stal
nierdzewna

INOX

013G6170 013G6070 013G6171
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X-traTM Collection Zawory do grzejników łazienk. z głowicą termostat. living design® RAX

Dane techniczne
Typ

RA-URX

Typ

RLV-X

Przyłącze

Wersja
Kątowy zawór termostatyczny, wersja lewa
Kątowy zawór termostatyczny, wersja prawa

Zawór odcinający, wersja lewa
Zawór odcinający, wersja prawa

kvs

Grzejnik

Instalacja

1

2

3

4

5

6

7

N

N

G 1/2 A

G 1/2

0.03

0.06

0.13

0.17

0.23

0.27

0.29

0.34

0.44

Przyłącze

Wersja

Maks. ciśnienie robocze: 10 bar.

Nastawa wstępna. Wartość kv [m3/h] 1)

Wartość kv [m3/h] przy danej liczbie obrotów

Grzejnik

Instalacja

0.25

0.5

0.75

1

1.5

2

kvs

G 1/2 A

G 1/2

0.18

0.36

0.47

0.52

0.58

0.58

0,60

Maks. ciśnienie różnicowe: 0,6 bar 2).

Ciśnienie próbne 16 bar.

Maks. temperatura wody: 1200C.

1)

Wartość kv określa przepływ wody (Q) w m 3 /h, przy danym położeniu grzybka oraz spadku ciśnienia (Δp) na zaworze równym 1 bar (k v = Q/ √ Δp).
Przy ustawieniu N wartość k vs jest ustalona zgodnie z normą EN-215 dla X p = 2K. Przy niższych wartościach ustawień wstępnych X p jest
zmniejszane, dla nastawy 1 Xp = 0,5. Przy ustawieniach wstępnych w zakresie od 1 do N, Xp ma wartośc od 0,5 do 2K. Xp = 2K oznacza, że przy temperaturze
wyższej o 2K od temperatury ustawionej zawór jest zamknięty. Wartość kvs oznacza przepływ przy maksymalnym wzniosie grzybka, tj. przy całkowicie otwartym zaworze.

2)

Maks. ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadowalającą regulację. Tak jak w każdym urządzeniu powodującym spadek
ciśnienia w instalacji, przy pewnych wartościach ciśnienia/przepływu może wystąpić hałas. Ciśnienie różnicowe można zmniejszyć stosując zawory podpionowe ASV.

Wykres wydajności

[mwg]

Wykres wydajności przy zastosowaniu głowicy living design® RAX dla wartości Xp od 0,5 do 2K

Wymiarowanie

Zapotrzebowanie ciepła: 0,65 kW.
Schłodzenie: 300C. Obliczony strumień wody:
0.65
Q =           =
0,18 m3/h = 0,005 l/s.
30 x 1.16

Spadek ciśnienia na zaworze:
∆p = 0,1 bara = 10 kPa.
Nastawa zaworu: "2"
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Nastawę wstępną można alternatywnie znaleźć bezpośrednio w tabeli "Zamawianie" i "Dane techniczne".

Arkusz informacyjny

X-traTM Collection Zawory do grzejników łazienk. z głowicą termostat. living design® RAX

Nastawa wstępna

Nastawę można łatwo ustawić bez użycia narzędzi
w następujący sposób:
- Zdjąć kapturek ochronny lub głowicę termostatyczną
- Podnieść i obrócić pierścień nastawczy w 		
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 		
zegara tak, aby żądana wartość nastawy 		
znalazła się naprzeciw znaku na korpusie 		
zaworu od strony grzejnika
- Zwolnić pierścień nastawczy
Zawory Danfoss z nastawą wstępną posiadają
pierścień nastawczy ze skalą nastaw od 1 do 7
oraz N.

Ustawienie wstępne można wybrać z zakresu od 1
do 7, z odstępem, co 0,5. Przy nastawie N przesłona
jest całkowicie otwarta (funkcja płukania).

Budowa
6
7
8

1
2
3
4
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kołpak ochronny
Dławica
Trzpień
Sprężyna powrotna
Przesłona nastawy wstępnej
Samouszczelniający nypel
Śruba imbusowa
Korpus zaworu

Materiały stykające się z wodą

Złączki, części
zamienne i akcesoria

Przesłona nastawy wstępnej

PPS

Trzpień

Mosiądz odporny na
korozję

O-ring

EPDM

Grzybek zaworu

NBR

Trzpień w uszczelce dławicy

Stal chromowana

Korpus zaworu

Ms 58

Złączki zaciskowe
Stal/miedź 10 mm
Stal/miedź 12 mm
Stal/miedź 14 mm
Stal/miedź 15 mm
Stal/miedź 16 mm

Nr katalogowy
013G4110
013G4112
013G4114
013G4115
013G4116

1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.
4
5.
6.

Samouszczelniający nypel
Śruba imbusowa
Korpus zaworu
Grzybek zamykający
Trzpień zamykający
Obudowa

Zawór posiada samouszczelniający nypel montowany za pomocą śruby imbusowej.
Dwa O-ringi, na nyplu i w obudowie zaworu
zapewniają właściwe uszczelnienie.
Śruba imbusowa posiada, O-ring, który zapewnia
uszczelnienie zaworu.
W przypadku, gdy złącza grzejnika nie są odpowiednie, aby zastosować uszczelnienie typu O-ring może
być zastosowane tradycyjne uszczelnienie.
Złączki zaciskowe
ALUPEX 14 x 2 mm
ALUPEX 16 x 2 mm
PEX 14 x 2 mm
PEX 15 x 2,5 mm

Nr katalogowy
013G4174
013G4176
013G4144
013G4147

Części zamienne
Dławiczka do zaworu RA-URX

Nr katalogowy
013G0290

Akcesoria
Kurek spustowy
O-ringi do zaworów RA-URX, RLV-X

Nr katalogowy
003L0152
013G4149
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X-traTM Collection Zawory do grzejników łazienk. z głowicą termostat. living design® RAX

Nastawa temperatury
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0 = Całkowite odcięcie zaworu
T = Nastawa zabezpieczająca przed zamarzaniem

living design® RAX Głowica termostatyczna
Skale temperatur ustalone są zgodnie z normami
europejskimi dla Xp = 2 K. Oznacza to, że termo
staty grzejnikowe zamykają się całkowicie przy

temperaturze czujnika wyższej o 2°C od temperatury podanej na dolnej skali.

Montaż

Samouszczelniający nypel należy wkręcić
w grzejnik przy użyciu 17 mm klucza.
Żółty kołpak zaworu termostatycznego może być
używany przez krótki czas do otwierania i zamykania zaworu.
Zawór odcinający umożliwia odcinanie i odwadnianie grzejnika.
O-ringi są wykonane z EPDM, co oznacza, że nie
należy używać mineralnych olejów i smarów.

Zamykanie, napełnianie
i odwadnianie grzejnika

Wymiary [mm]

½"

½"
½"

RLV-X zawór
odcinający
72
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RA-URX zawór termostatyczny
montowany na powrocie

Głowica termostatyczna
living design® RAX

Arkusz informacyjny

X-traTM Collection
Zawory do grzejników łazienkowych
z ogranicznikiem temperatury powrotu RTX

Zastosowanie

Podążając za nowoczesnym wzornictwem grzejników
łazienkowych Danfoss wprowadził nową serię termostatów grzejnikowych X-traTM Collection.
Tradycyjne połączenie zaworu ( nakrętka, nypel) zostało
zastąpione nowym rozwiązaniem, w którym montaż odbywa się za pomocą śruby imbusowej. Takie rozwiązanie
eliminuje możliwość uszkodzenia powierzchni zaworu
podczas montażu.
W skład zestawu wchodzi ogranicznik temperatury
powrotu RTX umożliwiający regulację temperatury

Zamawianie
- Zestawy

Zamawianie
- Zawory

Zamawianie
- Ogranicznik

Typ

Typ

Typ

wody w grzejniku (0 - 50 °C) niezależnie od temperatury
w pomieszczeniu.
X-tra Collection z ogranicznikiem RTX znajduje zastosowanie tam gdzie grzejnik łazienkowy nie jest zasadniczym
źródłem ciepła (np.: jest nim ogrzewanie podłogowe) i jest
głównie używany jako suszarka do ręczników. Montowane
są pod grzejnikiem, z głowicą równoległą do ściany oraz
wewnątrz obrysu grzejnika.
Dostępne są zawory chromowane, w kolorze stali satynowanej oraz białym.

Opis

Chrom

Biel RAL
9016

Stal
nierdzewna

INOX

Zestaw, w skład którego wchodzą: ogranicznik RTX montowany
z prawej strony, zawór termostatyczny i odcinający

013G4132 013G4136 013G4138

Zestaw, w skład którego wchodzą: ogranicznik RTX montowany
z lewej strony, zawór termostatyczny i odcinający

013G4133 013G4137 013G4139

Opis

Chrom

Biel RAL
9016

Stal
nierdzewna

INOX

RA-URX Termostatyczny zawór kątowy, wersja prawa

013G4030 013G4050 013G4060

RA-URX Termostatyczny zawór kątowy, wersja lewa

013G4031 013G4051 013G4061

RLV-X Zawór powrotny, wersja prawa

013G4032 013G4052 013G4062

RLV-X Zawór powrotny, wersja lewa

013G4033 013G4053 013G4063

Opis

Ogranicznik temperatury powrotu RTX

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013

Chrom

Biel RAL
9016

Stal
nierdzewna

INOX

013G6190 013G6090 013G6191
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X-traTM Collection Zawory do grzejników łazienkowych z ogranicz. temp. powrotu RTX

Dane techniczne
Typ

RA-URX

Przyłącze

Wersja
Kątowy zawór termostatyczny, wersja lewa
Kątowy zawór termostatyczny, wersja prawa

Typ

RLV-X

Instalacja

G 1/2 A

G 1/2

Zawór odcinający, wersja lewa
Zawór odcinający, wersja prawa

kvs

1

2

3

4

5

6

7

N

2K

0,03

0,07

0,12

0,16

0,19

0,21

0,22

0,23

5K

0,03

0,07

0,13

0,18

0,24

0,27

0,29

0,33

Przyłącze

Wersja

Maks. ciśnienie robocze: 10 bar.

Grzejnik

Wartość kv [m3/h] dla nastaw, praca z RTX 1)

Zakres proporcjonalności P

N
0,56

Wartość kv [m3/h] przy danej liczbie obrotów

Grzejnik

Instalacja

0.25

0.5

0.75

1

1.5

2

kvs

G 1/2 A

G 1/2

0.18

0.36

0.47

0.52

0.58

0.58

0,60

Maks. ciśnienie różnicowe: 0,6 bar 2).

Ciśnienie próbne 16 bar.

Maks. temperatura wody: 1200C.

1)

Wartość kv określa przepływ wody (Q) w m3/h, przy danym położeniu grzybka oraz spadku ciśnienia (Δp) na zaworze równym 1 bar (kv = Q/√ Δp). Wartość kvs oznacza
przepływ przy maksymalnym wzniosie grzybka, tj. przy całkowicie otwartym zaworze i nastawie N.

2)

Maks. ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadowalającą regulację. Tak jak w każdym urządzeniu powodującym spadek
ciśnienia w instalacji, przy pewnych wartościach ciśnienia/przepływu może wystąpić hałas. Ciśnienie różnicowe można zmniejszyć stosując zawory podpionowe ASV.
RTX ze względu na charakter pracy ma bardzo mały wpływ na równoważenie instalacji. Zmiana nastawy z „N” (ustawienie fabryczne) jest wymagana bardzo rzadko.

Budowa

RA-URX z adapterem do RTX

RLV-X
5
6

1
2
3
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adapter
Trzpień
Sprężyna powrotna
Przesłona nastawy wstępnej
Samouszczelniający nypel
Śruba imbusowa
Korpus zaworu

Materiały stykające się z wodą
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1
2
3
4
5
6

7

Przesłona nastawy wstępnej

PPS

Trzpień

Mosiądz odporny na
korozję

O-ring

EPDM

Grzybek zaworu

NBR

Trzpień w uszczelce dławicy

Stal chromowana

Korpus zaworu

Ms 58
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1.
2.
3.
4
5.
6.

Samouszczelniający nypel
Śruba imbusowa
Korpus zaworu
Grzybek zamykający
Trzpień zamykający
Obudowa

Zawór posiada samouszczelniający nypel montowany za pomocą śruby imbusowej.
Dwa O-ringi, na nyplu i w obudowie zaworu
zapewniają właściwe uszczelnienie.
Śruba imbusowa posiada, O-ring, który zapewnia
uszczelnienie zaworu.
W przypadku, gdy złącza grzejnika nie są odpowiednie, aby zastosować uszczelnienie typu O-ring może
być zastosowane tradycyjne uszczelnienie.

Arkusz informacyjny

X-traTM Collection Zawory do grzejników łazienkowych z ogranicz. temp. powrotu RTX

Nastawa temperatury
Min. 20 30 40 50
0

1

2

3

°C

4

Temperaturę wody powracającej z systemu należy
ustawić przez obrót pokrętła głowicy. Powyższa
skala obrazuje zakres dostępnych nastaw. Pozycja
„0” – całkowite odcięcie grzejnika.

Ogranicznik temperatury
powrotu RTX

Montaż

Samouszczelniający nypel należy wkręcić w
grzejnik przy użyciu 17 mm klucza.
Żółty kołpak zaworu termostatycznego może być
używany przez krótki czas do otwierania i zamykania zaworu.
Zawór odcinający umożliwia odcinanie i odwadnianie grzejnika.
O-ringi są wykonane z EPDM, co oznacza, że nie
należy używać mineralnych olejów i smarów.

Zamykanie, napełnianie
i odwadnianie grzejnika

Wymiary [mm]

½"

½"
½"

RLV-X zawór
odcinający
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RA-URX zawór termostatyczny
montowany na powrocie

Ogranicznik temperatury
powrotu RTX
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X-traTM Collection Zawory do grzejników łazienkowych z ogranicz. temp. powrotu RTX
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Zestawy przyłączeniowe VHX z głowicą
termostatyczną living design® RAX
do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych

Zastosowanie

VHX podłączenie od podłogi

VHX podłączenie od ściany

Zestawy przyłączeniowe VHX zostały specjalnie zaprojektowane do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych
z połączeniem dolnym i króćcami o rozstawie 50 mm
z gwintem ½”.
W skład zestawu wchodzi głowica living design® RAX
umożliwiająca regulację temperatury w pomieszczeniu.
Zawory VHX regulują przepływ wody wypływającej                       
z grzejnika i posiadają następujące cechy:
• możliwość zmiany pozycji montażu (głowica z lewej lub
prawej strony)

Połączenie z instalacją

Zestaw VHX
Zestaw VHX-DUO z głowicą living design®
RAX regulującą przepływ na powrocie
Zestaw VHX-MONO z głowicą living design®
RAX regulującą przepływ na powrocie
Złączki zaciskowe

Do rur Alupex

Do rur Pex

• wersje z podłączeniem od podłogi lub ściany
• wbudowana funkcja odcięcia
• cztery różne kolory umożliwiające dopasowanie do większości grzejników na rynku
Zestawy stanowią doskonałe dopełnienie dla drabinkowych grzejników łazienkowych. Estetyczna i kompaktowa
konstrukcja pozwala na montaż pod grzejnikiem z głowicą
równoległą do ściany, wewnątrz obrysu grzejnika, co za
bezpiecza ją przed przypadkowym uszkodzeniem.

Kolor
Chrom
Biel (RAL 9016)
Chrom
Biel (RAL 9016)
Rozmiar rury
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
14 x 2 mm
16 x 2 mm
12 x 1.1 mm
14 x 2 mm
15 x 2.5 mm
16 x 2 mm

Nr katalogowy
Wersja prosta
013G4276
013G4278
013G4282
013G4284

Nr katalogowy
Wersja kątowa
013G4279
013G4281
013G4285
013G4287

Nr katalogowy
Niklowane
013G4110
013G4112
013G4114
013G4115
013G4116
013G4174
013G4176
013G4143
013G4144
013G4147
-

Nr katalogowy
Chromowane
013G4192
013G4193
013G4194
013G4195
013G4196
013G4200
013G4199
013G4198

Akcesoria
Grzałka elektryczna – 40cm – 150W – 1,2m
Grzałka elektryczna – 47cm – 300W – 1,2m
Grzałka elektryczna – 70cm – 600W – 1,2m
Adapter do grzałki elektrycznej (standardowo dostarczany z grzałką)
Komplet O-ringów do zaworów VHX MONO I VHX DUO w wersji kątowej
Komplet O-ringów do zaworów VHX DUO w wersji prostej
Komplet O- ringów do zaworów VHX MONO w wersji prostej

Nr katalogowy
013G4167
013G4168
013G4169
013G4166
013G4179
013G4180
013G4181

Grzałki elektryczne wykonane zgodnie ze standardem UNEL 47168/68-CEE (7) xvll

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Zestawy przyłączeniowe VHX z głowicą termostatyczną living design® RAX

Dane techniczne

Typ
VHX-DUO
VHX-MONO

Połączenia
Grzejnik Instalacja
G½A

G½

kv- przepływ [m3/h] z głowicą RAX dla nastawy wstępnej 1)
1
2
3
4
5
6
7
N N(kvs)
0.12

0.15

0.20

0.25

0.30

0.36

0.42

0.49

0.56

0.12

0.15

0.20

0.25

0.30

0.34

0.38

0.40

0.45

2)

Maks. ciśnienie próbne: 10 bar, Maks. ciśnienie różnicowe : 0,6 bar, Ciśnienie próbne 16 bar, Maks. temperatura wody: 120 °C
1)

Wykresy wydajności

78

Wartość kv określa przepływ wody (Q) w m3/h, przy danym
położeniu grzybka oraz spadku ciśnienia (Δp) na zaworze
równym 1 bar (kv = Q/√ Δp). Przy ustawieniu N wartość kv jest
ustalona zgodnie z normą EN 215, dla XP = 2K.
Przy niższych wartościach ustawień wstępnych XP jest
zmniejszane, dla nastawy 1 X P = 0,5. Przy ustawieniach
wstępnych w zakresie od 1 do N, XP ma wartość od w zakresie od 0,5 do 2 K. XP = 2K oznacza, że przy temperaturze wyższej o 2K od temperatury ustawionej zawór jest zamknięty.

2)

Wartość kvs oznacza przepływ przy maksymalnym wzniosie
grzybka, tj. przy całkowicie otwartym zaworze.
Maks. ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy
którym zawory zapewniają zadowalającą regulację. Tak jak
w każdym urządzeniu powodującym spadek ciśnienia w
instalacji, przy pewnych wartościach ciśnienia/przepływu
może wystąpić hałas. Ciśnienie różnicowe można zmniejszyć
stosując zawory podpionowe ASV firmy Danfoss.2)

VHX-DUO
(nastawa
wstępna)

VHX-DUO z living design® RAX

VHX-MONO
(nastawa
wstępna)

VHX-MONO z living design® RAX

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Nastawa temperatury

Zestawy przyłączeniowe VHX z głowicą termostatyczną living design® RAX

living design® RAX - głowica termostatyczna
0 = Całkowite odcięcie zaworu
 = Nastawa zabezpieczająca przed zamarzaniem
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Nastawa wstępna
Zawory Danfoss z nastawą wstępną posiadają pierścień nastawczy ze
skalą nastaw od 1 do 7 oraz N.
Odpowiednią nastawę można łatwo uzyskać bez użycia narzędzi w
następujący sposób:
• Zdjąć kapturek ochronny lub głowicę termostatyczną.
• Obrócić pierścień nastawczy na żądaną wartość nastawy.
Ustawienie wstępne można wybrać z zakresu od 1 do 7, z odstępem,
co 0,5. Przy nastawie N przesłona nastawy wstępnej jest całkowicie
otwarta (funkcja płukania).

Montaż

VHX-DUO
połączenie
od podłogi

VHX-MONO
połączenie
od podłogi

Możliwość zmiany
pozycji montażu
(głowica z lewej
lub prawej strony).
Króciec powrotny
z grzejnika zawsze
po stronie głowicy
termostatycznej

Możliwość zmiany
pozycji montażu
(głowica z lewej
lub prawej strony).
Króciec powrotny
z grzejnika zawsze
po stronie głowicy
termostatycznej

VHX-DUO
połączenie
od ściany

VHX-MONO
połączenie
od ściany

Możliwość zmiany
pozycji montażu
(głowica z lewej
lub prawej strony).
Króciec powrotny
z grzejnika zawsze
po stronie głowicy
termostatycznej

Możliwość zmiany
pozycji montażu
(głowica z lewej
lub prawej strony).
Króciec powrotny
z grzejnika zawsze
po stronie głowicy
termostatycznej.

living design®
RAX - głowica
Montowana
bezpośrednio
na zaworze za
pomocą kluczyka
imbusowego
(kluczyk dostarczany w zestawie).
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Zestawy przyłączeniowe VHX z głowicą termostatyczną living design® RAX

Grzałka elektryczna

Grzałki elektryczne firmy Danfoss mogą być montowane w grzejniku bezpośrednio przez zawór
VHX-DUO w wersji kątowej. Montaż grzałki innego
producenta przez zawór jest możliwy po zastosowaniu specjalnego adaptera 013G4166.

Jeżeli z grzejnikiem ma być zastosowana grzałka
elektryczna oraz inny zawór niż VHX-DUO w wersji
kątowej wtedy grzałkę montujemy bezpośrednio
w kolektorze grzejnika.

Przykłady montażu grzałki elektrycznej

Danfoss

Wymiary [mm]

Standard

Standard

G½A

G½A

35,5

43
46

20

46

43

80

G½

19

32,8

50

18,5

80

35

26

32

45,1

G½
34,8

50

45

16

38

21

Ø 11 x 205 mm

43
46

20

43
46
35,5

G½A

Ø 11 x 205 mm

G½A

19

G½
80

25

44

38

G½

26

32

80

45,1
35

44

34,8
45

25

45

VHX-DUO podłączenie od ściany

VHX-DUO podłączenie od podłogi

16

21

50

45

21

45

VHX-MONO podłączenie od podłogi
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44

21
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Zestaw przyłączeniowy VHX
z ogranicznikiem RTX do grzejników
dekoracyjnych i łazienkowych

Zastosowanie

VHX podłączenie od podłogi

VHX podłączenie od ściany

Zestawy przyłączeniowe VHX zostały specjalnie zaprojektowane do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych z
połączeniem dolnym i króćcami o rozstawie 50 mm z
gwintem ½”.
W skład zestawu wchodzi ogranicznik temperatury powrotu
RTX umożliwiający regulację temperatury wody w grzejniku
(0 - 50 °C) niezależnie od temperatury w pomieszczeniu.
Zawory VHX regulują przepływ wody wypływającej z
grzejnika i posiadają następujące cechy:
• możliwość zmiany pozycji montażu (głowica z lewej lub

Zamawianie

Zestaw VHX
Zestaw VHX-DUO z ogranicznikiem
temperatury powrotu RTX
Zestaw VHX-MONO z ogranicznikiem
temperatury powrotu RTX
Złączki zaciskowe

Do rur Alupex

Do rur Pex

prawej strony)
• wersje z podłączeniem od podłogi lub ściany
• wbudowana funkcja odcięcia
• cztery różne kolory umożliwiające dopasowanie do większości grzejników na rynku
Zestawy stanowią doskonałe dopełnienie dla drabinkowych grzejników łazienkowych. Estetyczna i kompaktowa
konstrukcja pozwala na montaż pod grzejnikiem z głowicą
równoległą do ściany, wewnątrz obrysu grzejnika, co zabezpiecza ją przed przypadkowym uszkodzeniem.

Kolor
Chrom
Biel (RAL 9016)
Chrom
Biel (RAL 9016)
Rozmiar rury
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
14 x 2 mm
16 x 2 mm
12 x 1.1 mm
14 x 2 mm
15 x 2.5 mm
16 x 2 mm

Nr katalogowy
Wersja prosta
013G4376
013G4378
013G4382
013G4384

Nr katalogowy
Wersja kątowa
013G4379
013G4381
013G4385
013G4387

Nr katalogowy
Niklowane
013G4110
013G4112
013G4114
013G4115
013G4116
013G4174
013G4176
013G4143
013G4144
013G4147
-

Nr katalogowy
Chromowane
013G4192
013G4193
013G4194
013G4195
013G4196
013G4200
013G4199
013G4198

Akcesoria
Grzałka elektryczna – 40cm – 150W – 1,2m
Grzałka elektryczna – 47cm – 300W – 1,2m
Grzałka elektryczna – 70cm – 600W – 1,2m
Adapter do grzałki elektrycznej (standardowo dostarczany z grzałką)
Komplet O-ringów do zaworów VHX MONO I VHX DUO w wersji kątowej
Komplet O-ringów do zaworów VHX DUO w wersji prostej
Komplet O- ringów do zaworów VHX MONO w wersji prostej

Nr katalogowy
013G4167
013G4168
013G4169
013G4166
013G4179
013G4180
013G4181

Grzałki elektryczne wykonane zgodnie ze standardem UNEL 47168/68-CEE (7) xvll

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Zestaw przyłączeniowy VHX z ogranicznikiem RTX

Dane techniczne

Typ

3
1)
Połączenia
Zakres pro- kv- przepływ [m /h] z ogranicznikiem RTX dla nastawy wstępnej
Grzejnik Instalacja porcjonal. P 1
2
3
4
5
6
7
N N(kvs)

VHX-DUO
G½A
VHX-MONO

G½

2K

0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21

5K

0.16 0.19 0.22 0.25 0.29 0.33 0.37 0.41

2K

0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21

5K

0.16 0.19 0.22 0.25 0.29 0.33 0.37 0.41

0.56
0.45

Maks. ciśnienie próbne: 10 bar, Maks. ciśnienie różnicowe2): 0,6 bar, Ciśnienie próbne 16 bar, Maks. temperatura wody: 120 °C
1)

1) Wartość kv określa przepływ wody (Q) w m3/h, przy danym położeniu grzybka oraz spadku ciśnienia (Δp) na zaworze równym
1 bar (kv = Q/√ Δp). Wartość kvs oznacza przepływ przy maksymalnym wzniosie grzybka, tj. przy całkowicie otwartym zaworze
i nastawie N.

2)

Maks. ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadowalającą regulację. Tak jak
w każdym urządzeniu powodującym spadek ciśnienia w instalacji, przy pewnych wartościach ciśnienia/przepływu może
wystąpić hałas. Ciśnienie różnicowe można zmniejszyć stosując zawory podpionowe ASV.

RTX ze względu na charakter pracy ma bardzo mały wpływ na równoważenie instalacji, dlatego zmiana nastawy z „N” (ustawienie
fabryczne) jest wymagana bardzo rzadko.

Nastawa temperatury

RTX – ogranicznik temperatury powrotu

Xp = 0 K

0
Xp = 5 K

min.

20

30

40

50

max.

I�
�

1

2

3

4

�I

min.

15

25

35

45

max.

°C

°C

W pozycji „0” zawór jest całkowicie zamknięty, zabezpieczenie przed zamarzaniem jest wyłączone

Nastawa wstępna
Zawory Danfoss z nastawą wstępną posiadają pierścień nastawczy ze
skalą nastaw od 1 do 7 oraz N.
Odpowiednią nastawę można łatwo uzyskać bez użycia narzędzi w
następujący sposób:
• Zdjąć kapturek ochronny lub głowicę termostatyczną.
• Obrócić pierścień nastawczy na żądaną wartość nastawy.
Ustawienie wstępne można wybrać z zakresu od 1 do 7, z odstępem,
co 0,5. Przy nastawie N przesłona nastawy wstępnej jest całkowicie
otwarta (funkcja płukania).
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Montaż

Zestaw przyłączeniowy VHX z ogranicznikiem RTX

VHX-DUO
połączenie
od podłogi

VHX-MONO
połączenie
od podłogi

Możliwość zmiany
pozycji montażu
(głowica z lewej
lub prawej strony).
Króciec powrotny
z grzejnika zawsze
po stronie głowicy
termostatycznej

Możliwość zmiany
pozycji montażu
(głowica z lewej
lub prawej strony).
Króciec powrotny
z grzejnika zawsze
po stronie głowicy
termostatycznej

VHX-DUO
połączenie
od ściany

VHX-MONO
połączenie
od ściany

Możliwość zmiany
pozycji montażu
(głowica z lewej
lub prawej strony).
Króciec powrotny
z grzejnika zawsze
po stronie głowicy
termostatycznej

Możliwość zmiany
pozycji montażu
(głowica z lewej
lub prawej strony).
Króciec powrotny
z grzejnika zawsze
po stronie głowicy
termostatycznej.

Ogranicznik
RTX
Zastępujemy
dławicę zaworu
specjalną dławicą
RTX. Ogranicznik
montujemy za
pomocą kluczyka
imbusowego (kluczyk dostarczany
w zestawie).

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Zestaw przyłączeniowy VHX z ogranicznikiem RTX

Grzałka elektryczna

Grzałki elektryczne firmy Danfoss mogą być montowane w grzejniku bezpośrednio przez zawór
VHX-DUO w wersji kątowej. Montaż grzałki innego
producenta przez zawór jest możliwy po zastosowaniu specjalnego adaptera 013G4166.

Jeżeli z grzejnikiem ma być zastosowana grzałka
elektryczna oraz inny zawór niż VHX-DUO w wersji
kątowej wtedy grzałkę montujemy bezpośrednio
w kolektorze grzejnika.

Przykłady montażu grzałki elektrycznej

Danfoss

Wymiary [mm]

Standard

Standard

G½A

G½A

35,5

43
46

20

46

43

80

G½

19

32,8

50

18,5

80

35

26

32

45,1

G½
34,8

50

45

16

38

21

Ø 11 x 205 mm

43
46

20

43
46
35,5

G½A

Ø 11 x 205 mm

G½A

19

G½
80

25

44

38

G½

26

32

80

45,1
35

44

34,8
45

25

45

VHX-DUO podłączenie od ściany

VHX-DUO podłączenie od podłogi

16

21

50

45

21

45

VHX-MONO podłączenie od podłogi
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25
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21
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Zawór odcinający typu RLV
z możliwością spustu wody

Zastosowanie

Zawór RLV prosty

Zawór RLV kątowy

Zawór odcinający RLV umożliwia indywidualne
odcinanie każdego grzejnika podczas eksploatacji
lub naprawy bez wpływu na pozostałe grzejniki
w instalacji.
Zawór odcinający RLV jest dostępny w wersji prostej
i kątowej. Wykończenie powierzchni: niklowanie.
Wydajności:
RLV 10:		
RLV 15:		
RLV 20:		

Końcówka spustowa

Do końcówki załączony jest króciec na wąż.
Obrotowa konstrukcja pozwala na jej obracanie w
celu ustawienia wylotu w wymaganym kierunku.
Jakość wody obiegowej w instalacji powinna
spełniać wymagania normy PN-93/C-04607. Przy
niższej jakości wody należy liczyć się ze skrócona
trwałością zaworu.

kvs = 1,8 m3/h
kvs = 2,5 m3/h
kvs = 3,0 m3/h

Połączenie z instalacją

W ustawieniu fabrycznym zawór jest w pełni otwarty.
Wymiary są zgodne z DIN 3842-1.
Końcówka spustowa jest wyposażeniem dodatkowym. Końcówka służy do opróżniania
i napełniania grzejnika wodą. W celu opróż
nienia grzejnika należy zdjąć ochronny kołpak
z zaworu odcinającego a następnie zamknąć
zawór. Po zamontowaniu końcówki spustowej
można ją otworzyć przez przekręcenie kluczem
czworokątnym w lewo.

Zamawianie
i dane techniczne

Typ
RLV kątowy
RLV prosty
RLV kątowy
RLV prosty
RLV kątowy
RLV prosty

DN

10
15
20

Przyłącze ISO 7-1

Numer
katalogowy

kvs

Instalacja

Grzejnik

3/8

3/8

1,8

1/2

1/2

2,5

3/4

3/4

3,0

003L0141
003L0142
003L0143
003L0144
003L0145
003L0146

Max.
ciśnienie
robocze

Ciśnienie
próbne

Maks.
temp.
wody

bar

bar

°C

10

16

120

Przyłącze od strony instalacji przygotowane jest do połączenia ze złączką zaciskową, patrz „Wyposażenie dodatkowe”.

Wypasażenie dodatkowe

Końcówka spustowa
Nazwa produktu
Końcówka spustowa z króćcem na wąż ¾”

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013

Numer katalogowy
003L0152
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Zawór odcinający typu RLV

Budowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ochronny kołpak
Prowadnica
Grzybek
Korpus zaworu
Nakrętka
Nypel

Materiały stykające się z wodą
Korpus zaworu i inne metalowe części
O-ring

Ms 58
NBR

Montaż

RLV
Zawór jest przeznaczony do montażu na powrotnej
rurze przyłącznej do grzejnika. W celu ułatwienia
spustu wody zalecany jest taki montaż, aby kołpak
był skierowany do przodu.
Końcówka spustowa
Montaż i obsługę końcówki spustowej należy
przeprowadzić w następujący sposób:

1. Zamknąć zawór na zasilającej rurze przyłącznej
do grzejnika. W tym celu zalecane jest zastosowanie w miejsce głowicy termostatycznej
pokrętła (013G3305).
2. Zdjąć kołpak ochronny i zamknąć zawór
3. Zamontować końcówkę spustową i ustawić w
wymaganym kierunku obrotowy króciec na
wąż.
4. Za pomocą wrzeciona końcówki otworzyć zawór
do spustu wody.

Wymiary [mm]

Typ
RLV 10
RLV 15
RLV 20

D
Rp 3/8
Rp 1/2
Rp 3/4

d2
R 3/8
R 1/2
R 3/4

H1
57
63
63

H2
40
41
40

Nastawa wstępna

Obliczona wartość nastawy wstępnej ustawiana
jest za pomocą klucza imbusowego w poniższy
sposób:
- zdjąć kołpak ochronny,
- wkręcić do oporu prowadnicę,
- wykręcić prowadnicę o wymaganą ilość
obrotów.
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L1
51
53
61

L2
75
80
92

L3
27
30
34

L4
51
57
65

L5
23
27
30

S1
22
27
32

S2
27
30
37
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Zawór odcinający typu RLV

Wykresy wydajności

[m H 2 O]

[m H 2 O]

[m H 2 O]
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Zawór odcinający typu RLV

88

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013

Arkusz informacyjny

Zawór odcinający typu RLV-S

Zastosowanie

Zawór RLV-S prosty

Zawór RLV-S kątowy

Zawór odcinający typu RLV-S umożliwia indy
widualne odcinanie każdego grzejnika podczas
eksploatacji lub naprawy bez wpływu na pozostałe
grzejniki w instalacji c.o.
Zawór RLV-S dostępny jest w wersji prostej i
kątowej. Wykończenie: mosiądz niklowany powierzchniowo.

jest przetestowane i zatwierdzone do ciśnienia
różnicowego 10 bar.
Jakość wody grzewczej w systemie grzewczym
powinna spełniać wymagania normy PN-93/C04607. Przy niższej jakości wody należy liczyć się
ze skróconą trwałością zaworu.
Połączenie z instalacją

Zawory RLV-S dostępne są w następujących wymiarach:
RLV-S 10:
kvs = 1,5 m3/h
RLV-S 15/20:
kvs = 2,2 m3/h
W ustawieniu fabrycznym zawór jest w pełni otwarty.
Wymiary zgodne z normą DIN 3842‑1.

RLV-S

Zawory RLV-S należy montować na powrocie wody
z grzejnika.
Wyposażenie dodatkowe do zaworów RLV-S:
mosiężne pokrętło stosowane przy zdejmowaniu
grzejników w instalacjach z zaworami RLV. Pokrętło

Zamówienia i dane techniczne
Typ
DN 10 kątowy
DN 10 prosty
DN 15 kątowy
DN 15 prosty
DN 20 kątowy
DN 20 prosty
1)

Numer
katalogowy

Przyłącze ISO 7-1

Instalacja
003L0121
G 3/8
003L0122
003L0123
G 1/2
003L0124
003L0125
G 3/4
003L0126

Współczynnik kv (m3/h) jako liczba obrotów

Grzejnik

0,25

0,5

0,75

1

1,5

2

R 3/8

0,15 0,30 0,45 0,55 0,75 0,9

2,5

3

3,5

4

kvs

1,0

1,15 1,25 1,35 1,50

R 1/2

Maks.
ciśnienie
robocze
bar

Ciśnienie
próbne
bar

Maks.
temp.
wody
°C

10

16

120

0,20 0,40 0,60 0,80 1,05 1,25 1,40 1,55 1,70 1,80 2,20
R 3/4

Zawór RLV-S może być podłączony do rur PEX, Alupex, stalowych i miedzianych za pomocą złączek Danfoss.

Nastawianie i regulacja

Nastawianie obliczonego przepływu:
- Dobierz odpowiedni klucz imbusowy
(DN10 = 6 mm, DN 15/20 = 8 mm).
- Nastaw przepływ poprzez ustawienie odpowiedniej liczby (1/4- 4) obrotów (patrz wykres z
następnej strony).
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Zawór odcinający typu RLV-S

Budowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

O-ring
Pokrywa
Trzpień odcinający
Korpus zaworu
Nakrętka
Końcówka gwintowana

Materiały w kontakcie z wodą
Korpus i inne części metalowe
O-ring

Ms 58
EPDM

Wymiary [mm]

Typ
RLV-S 10
RLV-S 15
RLV-S 20

D
G 3/8
G 1/2
G 3/4

d2
R 3/8
R 1/2
R 3/4

Wykresy wydajności

[m H 2 O]

90
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H1
42
52
52

H2
26
28
28

L1
51
53
61

L2
75
80
92

L3
27
30
34

L4
51
57
65

L5
23
27
30

S1
22
27
32

S2
27
30
37
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Zawór odcinający RLV-S z nyplem
samouszczelniającym

Zastosowanie

Zawór RLV-S prosty

Zawór RLV-S kątowy

Zawór odcinający typu RLV-S umożliwia indywidualne odcinanie każdego grzejnika podczas eksploatacji lub naprawy bez wpływu na pozostałe
grzejniki w instalacji.
Zawór RLV-S należy montować na powrocie z
grzejnika.
Zawór RLV-S z nyplem samouszczelniającym jest
dostępny w wersji prostej i kątowej.
Zawór ma możliwość przydławienia maksymalnego przepływu wody. W ustawieniu fabrycznym
jest całkowicie otwarty.
Wymiary zgodnie z normą DIN 3842-1.
Jakość wody grzewczej w systemie centralnego
ogrzewania powinna spełniać wymagania normy
PN-93/C-04607. Przy niższej jakości wody należy
się liczyć ze skróconą trwałością zaworu.

Połączenie z instalacją

RLV-S

Zamówienia i dane techniczne
Typ

Numer
katalogowy

DN 15 kątowy

003L0345

DN 15 prosty

003L0346

Przyłącze ISO 7-1

Współczynnik kv (m3/h) jako liczba obrotów

Instalacja

Grzejnik

0,25

0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

kvs

G½

R½

0,20

0,40

0,60

0,80

1,05

1,25

1,40

1,55

1,70

1,80

2,20

Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar;   Ciśnienie próbne 16 bar;   Maksymalna temperatura wody 120 °C

Nastawianie i regulacja

Nastawianie obliczonego przepływu:
- Dobierz odpowiedni klucz imbusowy
(DN10 = 6 mm, DN 15/20 = 8 mm).
- Nastaw przepływ poprzez ustawienie odpowiedniej liczby (1/4 - 4) obrotów (patrz wykres z
następnej strony).

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013

RLV-S

91

Arkusz informacyjny

Zawór odcinający RLV-S z nyplem samouszczelniającym

Budowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

O-ring
Pokrywa
Trzpień odcinający
Korpus zaworu
Nakrętka
Nypel samouszczelniający

Materiały w kontakcie z wodą
Korpus i inne części metalowe
O-ring

Ms 58
EPDM

Wymiary [mm]

Typ

D

d₂

H₁

H₂

L₁

L₂

L₃

L₄

L₅

S₁

S₂

RLV-S 15

G½

R½

52

28

53

80

30

57

27

27

30

Wykresy wydajności

mWg

Q [ l/h ]
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Zawór odcinający typu RLV-KS do
grzejników z wbudowanym zaworem
- do instalacji dwururowych
- z zamknięciem

RLV-KS prosty.
Połączenia do grzejnika G 1/2 i G 3/4

Zastosowanie

RLV-KS kątowy.
Połączenia do grzejnika G 1/2 i G 3/4

Dla każdego grzejnika o odległości pomiędzy
podłączeniami 50 mm zawór typu RLV-KS umożliwia
indywidualne odcinanie podczas eksploatacji lub
naprawy bez wpływu na pozostałe grzejniki w
instalacji c.o.
Zawór RLV-KS dostępny jest w wersji prostej jak i
kątowej. Wykonanie: mosiądz niklowany. Króćce
redukcyjne umożliwiają połączenie z grzejnikami
z gwintem wewnętrznym G 1/2 (z wykorzystaniem

Połączenie z instalacją

Zamówienia i dane
techniczne

Zawór RLV-KS może być podłączony do rur PEX,
Alupex, stalowych i miedzianych za pomocą złączek
Danfoss.
Jakość wody grzewczej w systemie grzewczym
powinna spełniać wymagania normy PN-93/C04607. Przy niższej jakości wody należy liczyć się
ze skróconą trwałością zaworu.

Instalacja dwururowa

Typ

Wersja
Kątowa

RLV-KS

Prosta
Kątowa
Prosta

Wyposażenie dodatkowe

samouszczelniającego adaptera) i zewnętrznym
G 3/4.

Połączenie
Grzejnik

Instalacja

G 1/2 A

G 3/4 A

kvs
m3/h

Ciśnienie
próbne

Maks.
temp.
wody

Nr katalogowy
003L0222

1,3
G 3/4

Maks. ciśnienie
pracy

G 3/4 A

Produkt
Samouszczelniający nypel do grzejników
z gwintem wewnętrznym G 1/2.

10 bar

16 bar

120°C

003L0220
003L0223
003L0221

Nr katalogowy
003L0297

Zawór RLV-KS może być podłączony do rur PEX,
Alupex, stalowych i miedzianych za pomocą złączek
Danfoss.

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Zawór odcinający typu RLV-KS

Budowa
1.
2.
3.
4.

Grzejnik z wbudowanym zaworem.
Zawór (wbudowany).
Adapter (króciec redukcyjny).
Trzpień odcinający.

Materiały w kontakcie z wodą
Korpus i inne części metalowe

Ms 58

O-ring

EPDM

Wymiary [mm]

94

RLV-KS prosty. Połączenia do grzejnika G 1/2 A

RLV-KS kątowy. Połączenia do grzejnika G 1/2 A

RLV-KS prosty. Połączenia do grzejnika G 3/4

RLV-KS kątowy. Połączenia do grzejnika G 3/4
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Wyposażenie dodatkowe - Akcesoria

Zabezpieczenie
przed kradzieżą - I

Zabezpieczenie przed demontażem głowicy z
połaczeniem "click" przez niepowołaną osobę.
Zabezpieczenie możemy zastosować do następujących głowic: RA 2994, RA 2992, RA 2996, RAW
5115, RAW 5012, RAW 5116.
Nr
katalogowy
013G5245

Zabezpieczenie
przed kradzieżą - II

013L3177
013G5389
013G35287

Opis
Pierścienie zabezpieczające
kolor biały RAL 9010
Pierścienie zabezpieczające
kolor biały RAL 9010
Pierścienie zabezpieczające
kolor biały RAL 9016

Ilość szt.
w opakowaniu
500
10
10

Zabezpieczenie stosowane z następującymi rodzajami głowic: RA 2920, living design® RAX, RTX,
living eco®, living connect®
Zabezpieczenie przed kradzieżą jest elementem wypełniającym otwór sześciokątny śruby
imbusowej służącej do mocowania głowicy na
zaworze.
Wypełniacz uniemożliwia zastosowanie klucza
imbusowego do odkręcenia głowicy przez osobę
nieupoważnioną.
Nr
katalogowy
013G1232

Kołki ograniczające
zakres regulacji

Bolce zabezpieczające

Ilość szt.
w opakowaniu
20

Zabezpieczenie stosowane z następującymi rodzajami głowic: RAW-K, living design® RAX-K
i głowicami RAVIS i VERSA z połączeniem RTD.
Dwa plastikowe półpierścienie zatrzaskiwane są
wokół nakrętki łączącej głowicę termostatyczną
z zaworem termostatycznym. Pierścień może być
obracany luźno wokół nakrętki uniemożliwiając jej
odkręcenie. Na pierścień naklejana jest plomba.
UWAGA: Pierścienie nie są symetryczne.
Nr
katalogowy

Zabezpieczenie
przed kradzieżą - III

Opis

Opis
Zabezpieczenie przed kradzieżą
do głowicy RA 2920, RAX, RTX

Ilość szt.
w opakowaniu
50

Kołki ograniczające umożliwiają ograniczenie
górnego i dolnego zakresu regulacji głowicy termostatycznej, jak również zablokowanie ustawienia
głowicy. W celu ograniczenia dolnego i gónego
należy zastosować 2 kołki.
Nr
katalogowy
013G1246
013G1237

Opis
do głowic RA 2994/92
do głowic RA 2920

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013

Ilość szt.
w opakowaniu
10
30
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Wyposażenie dodatkowe - Akcesoria

Akcesoria do zaworów
RA-N

Dławiczka
Jeżeli występują oznaki przecieków na dławiczce
zaworu, można ją wymienić bez opróżniania instalacji.
Numer katalogowy: 013G0290

Głowiczka zaworu i wkład dławiący

1

Głowiczka zaworu wymieniana jest przy uszkodzeniu pierścienia nastawy wstępnej lub innym
mechanicznym uszkodzeniu. Przy podejrzeniu
uszkodzenia części zaworu mających bezpośredni
kontakt z wodą wskazane jest wymienić wkład
dławiący.
Uwaga: W skład głowiczki zaworu wchodzi również
dławiczka

2
3

4

5

Zabezpieczenie nastawy wstępnej
W celu zabezpieczenia zaworów RA-N przed zmianą nastawy wstępnej proponujemy zastosowanie
plastikowego pierścienia. Pierścień należy wcisnąć
pomiędzy ruchomy pierścień nastawy wstępnej a
dławiczkę zaworu.
UWAGA: Próba demontażu pierścienia powoduje
jego uszkodzenie. Zmiana nastawy wstępnej wymaga założenia nowego pierścienia.
Nr katalogowy: 013G0294

1 - dławiczka
2 - głowiczka zaworu
3 - wkład dławiący

4 - nakrętka
5 - nypel

Demoblok z kompletem kluczy i walizką
Urządzenie umożliwia demontaż, wymianę lub
czyszczenie wkładu dławiącego we wszystkich
zaworach typu RA-N przy czynnej instalacji centralnego ogrzewania.
Nr katalogowy: 013G3085

Adapter RTD do demobloku do wszystkich
zaworów termostatycznych typu RTD-N
Nr katologowy: 013G3082

Nakrętka demontażowa
Nakrętka umożliwia wykręcenie głowiczki zaworu
i wymianę wkładu dławiącego w zaworach typu
RA-N przy pracującej instalacji.
Nr katologowy: 003L0213

Mosiężne pokrętło

Mosiężne pokrętło jest stosowane w celu zamknięcia
przepływu przez zawór termostatyczny w instalacjach z zaworami RLV przy zdejmowaniu grzejników.
Pokrętło jest przetestowane i zatwierdzone do
ciśnienia różnicowego 10 bar.
Numer katalogowy: 013G3300

Zamawianie i dane
techniczne

Typ

Numer katalogowy części, które można wymienić
Głowiczka zaworu i wkład dławiący

RA-N 10
RA-N 15
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013G3063

Nypel

Nakrętka

013G3181

013G3182

013G3183

013G3184
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Wyposażenie dodatkowe - Akcesoria
Adapter kątowy
Adapter kątowy umożliwia montaż głowicy w
sytuacjach gdy konieczna jest zmiana położenia
głowicy termostatycznej w celu ułatwienia do niej
dostępu lub z powodu braku miejsca we wnęce
grzejnikowej.
Adapter łączy się z głowicami z połaczeniem RA.
Adapter może być bezpośrednio montowany do
grzejników z wkładkami zaworowymi typu:
Danfoss RA 1):
Nr kat. 013G1350
Heimeier M30 x 1,5 2)
Nr kat. 013G1360
1)

2)

013G1350

013G1360

Grzejniki m.in. następujących producentów: Brugman, Buderus,
De Longhi, Jaga, Potterton Mysson, Schäfer, Vogel & Noot.
Grzejniki m.in. następujących producentów: Rettig, Radson,
Korado.

Akcesoria dla głowicy RA2920
Zestaw składający się ze śrubokręta z końcówką
gwintowaną M3x0,5 do ograniczania i blokowania
zakresu regulacji głowicy RA 2920 oraz śrubokręta
typu imbus 2mm do mocowania głowicy na zaworze.
Nr katalogowy: 013G1236

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
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Wyposażenie dodatkowe
Złączki zaciskowe

Złączki zaciskowe
do rur z tworzyw
sztucznych PEX

Gwint zewnętrzny

Gwint wewnętrzny

Złączki zaciskowe przeznaczone są do połączenia
tylko z zaworami Danfoss instalacji centralnego
ogrzewania wykonanej z rur tworzyw sztucznych
PEX (DIN 16892/16893).
Maksymalne ciśnienie robocze i temperatura
Złączka
zaciskowa
G 1/2" A,
gwint zewnętrzny

G 3/4",
gwint wewnętrzny

Rozmiar
rury
14x2 mm
15x2,5 mm
12x2 mm
14x2 mm
15x2,5 mm
16x1,5 mm
16x2 mm
16x2,2 mm
17x2 mm
18x2 mm
18x2,5 mm
20x2 mm
20x2,5 mm

Numer
katalogowy
013G4144
013G4147
013G4152
013G4154
013G4155
013G4157
013G4156
013G4163
013G4162
013G4158
013G4159
013G4160
013G4161

podane są przez producenta rur, lecz wartość
6 bar i 95°C nie mogą być przekroczone. Komplet
składa się z jednego pierścienia zaciskowego, tulei
i nakrętki.

Maks. ciśnienie robocze

Ciśnienie
próbne

Maks. temp.
wody

Typ zaworu:
RA-N 15,
RLV 15, RLV-S 15

RA-K zestaw
przyłączeniowy,
RLV-KD,
RLV-KS

Złączki zaciskowe
do rur Alupex

Gwint zewnętrzny

Gwint wewnętrzny

Złączki zaciskowe przeznaczone są do połączenia
tylko z zaworami Danfoss instalacji centralnego
ogrzewania wykonanej z rur Alupex.
Maksymalne ciśnienie robocze i temperatura
podane są przez producenta rur, lecz wartość
Rozmiar
Numer
rury
katalogowy
14x2 mm
013G4174
G 1/2" A,
gwint zewnętrzny
16X2 mm
013G4176
14x2 mm
013G4184
16x2 mm
013G4186
16x2,25 mm 013G4187
G 3/4",
gwint wewnętrzny 18x2 mm
013G4188
20x2 mm
013G4190
20x2,5 mm 013G4191
Złączka
zaciskowa

VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013

6 bar i 95 °C nie mogą być przekroczone. Komplet
składa się z jednego pierścienia zaciskowego, tulei,
podkładki i nakrętki.

Maks. ciśnienie robocze

Ciśnienie
próbne

Maks. temp.
wody

Typ zaworu:
RA-N 15,
RLV 15, RLV-S 15

6 bar

10 bar

95°C

RA-K zestaw
przyłączeniowy,
RLV-KD,
RLV-KS
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Wyposażenie dodatkowe - Złączki zaciskowe

Złączki zaciskowe do rur
miedzianych i stalowych

Gwint zewnętrzny

Gwint wewnętrzny

Złączki zaciskowe przeznaczone są do połączenia
tylko z zaworami Danfoss instalacji centralnego
ogrzewania wykonanej z rur stalowych i miedzianych (DIN 1786/2391).
Maksymalne ciśnienie robocze i temperatura poZłączka
zaciskowa
G 3/8" A,
gwint zewnętrzny

G 1/2" A,
gwint zewnętrzny

G 3/4",
gwint wewnętrzny

100

Rozmiar
rury
10 mm
12 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
18 mm
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Numer
katalogowy
013G4100
013G4102
013G4110
013G4112
013G4114
013G4115
013G4116
013G4120
013G4122
013G4124
013G4125
013G4126
013G4128

dane są przez producenta rur, lecz wartość 6 bar i
95°C nie mogą być przekroczone. Komplet składa się
z jednego pierścienia zaciskowego i nakrętki. Dla rur
miękkich należy stosować dodatkowo tuleję.

Maks. ciśnienie robocze

Ciśnienie
próbne

Maks. temp.
wody

Typ zaworu:
RA-N 10,
RLV 10, RLV-S 10

RA-N 15,
RLV 15,
RLV-S 15
10 bar

16 bar

120°C

RA-K zestaw
przyłączeniowy,
RLV-KD,
RLV-KS

KONTAKTY
informacja techniczna
– ogrzewnictwo

22 755 06 00

• informacja techniczna
– ogrzewanie elektryczne

• informacja techniczna
– pompy ciepła

22 755 06 43

22 755 09 00

• informacja techniczna
– rekuperacja

• zamówienia

• zamówienia
– faks

22 755 06 98 22 755 09 21

• zgłoszenia
serwisowe

22 755 09 22 22 755 07 81

Nasi przedstawiciele handlowi w całej Polsce:

armatura grzejnikowa, zawory równoważące, system
c.w.u., elektroniczne regulatory temperatury

Menadżer regionu zachodniego

Cezary Pytko
Menadżer regionu centralnego

Tomasz Perek
603 880 945

Andrzej Siemieniuk
603 880 138

Szczecin

Rafał Groblewski

Agata Syropolska
603 880 101

Marek Kołodziejski
601 294 990

Marcin Biedrzycki
603 880 144

Wkpl.

Gerard Cempel
603 880 113

Warszawa

Karina Sznurczak
603 880 155

Menadżer regionu południowego

Przemysław Morawski
603 888 557

Lublin

603 880 112
Kielce
Opole
Katowice

Iwona Dobrowolska-Syc
603 880 125

Rzeszów

Kraków

Kazimierz Trojniar
603 880 124

elektryczne systemy grzewcze

pompy ciepła, systemy ogrzewania
podłogowego, rekuperacja
Adam Cyganowicz
603 880 103

Dawid Kacperski
603 888 036

Michał Kołaciński

603 176 778
Szymon Nowak

Marianna Stępień

Menadżer regionu
zachodniego

603 880 120

Szczecin

Wkpl.

Szczecin

Cezary Pytko

Wkpl.
Warszawa

Menadżer regionu
centralnego

Warszawa

603 880 131
Lublin

Lublin

Kielce

Kielce

Opole

Opole

Jacek Pluciński

Katowice
Kraków

Rzeszów

Katowice
Kraków

Rzeszów

Andrzej Händel
Wojciech Czempik
603 176 779

603 881 370
Informacja techniczna o innych produktach
Danfoss:
Capgemini
Klienci Grodzisk Maz.

Kontakty
Automatykaksięgowość:
ciepłownicza
58 512 91 25

Napędy elektryczne
Armatura przemysłowa
12 634 67 07

22 755 07 87

Menadżer regionu
południowego

603 880 137

Capgemini Klienci Tuchom

Chłodnictwo
12 631 67
30
22 755 06 65
22 755 06 06

Danfoss Poland Sp. z o.o. , ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
tel. (22) 755 0 700, faks (22) 755 0 701
VK.SX.B4.49 © Danfoss 01/2013
e-mail: info@danfoss.com

Komponenty automatyki przemysłowej

22 755 06 07

