
Запірні кла па ни RLV-S за сто со ву ють, як пра ви ло, 

у дво т руб них насосних си с те мах во дя но го опа-

лен ня для відклю чен ня ок ре мо го опа лю валь но го 

при ла ду з ме тою йо го технічно го об слу го ву ван ня 

або де мон та жу без зли ван ня всієї си с те ми.

RLV-S мон ту ють на виході опа лю валь но го при ла ду.

RLV-S ви пу с ка ють у двох мо дифікаціях: пря ма та 

ку то ва з внутрішньою або зовнішньою різзю.

Кла па ни RLV-S ма ють функцію по пе ред ньої на-

строй ки про пуск ної спро мож ності. Про пуск на 

здатність повністю відкри тих кла панів RLV-S:

RLV-S 10: kvs = 1,5 м3/год.

RLV-S 15/20: kvs = 2,2 м3/год. 

З за во ду кла па ни по ста ча ють повністю відкри ти ми. 

Розміри RLV-S відповіда ють стан дар ту DIN 3842-1.

Щоб уник ну ти мож ли во го відкла дан ня со лей і 

ко розії, хімічний склад теп ло носія в си с те мах 

опа лен ня, у яких за сто со ву ють кла па ни RLV-S, по-

ви нен відповіда ти нор мам “Пра вил технічної ек с-

плу а тації теп ло вих ус та но вок і ме реж”.

Область застосування

Номенклатура та коди для оформлення замовлень

RLV-S кутовий RLV-S прямий RLV-S кутовий RLV-S прямий

 з внутрішньою різзю із зовнішньою різзю

Тип DN Код №
З’єднання ISO 7-1 Обмеження витрати: kv (м3/год) при кількості обертів Макс. 

робочий 

тиск

Ви п ро-

буваль-

ний тиск

Макс. 

темпер. 

водиРадіатор Система 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 kvs

RLV-S кутовий
10

003L0121
R 3/8 G 3/8 0,15 0,30 0,45 0,55 0,75 0,9 1,0 1,15 1,25 1,35 1,50

10 бар 16 бар 120 °С

RLV-S прямий 003L0122

RLV-S кутовий

15

003L0123

R ½ 

G ½

0,20 0,40 0,60 0,80 1,05 1,25 1,40 1,55 1,70 1,80 2,20

RLV-S прямий 003L0124

RLV-S кутовий 003L0353
G ¾ A

RLV-S прямий 003L0354

RLV-S кутовий
20

003L0125
R ¾ G ¾

RLV-S прямий 003L0126

До клапана RLV-S можуть бути приєднані полімерні, металополімерні, стальні  або мідні трубопроводи за допомогою компресійних фітингів (див. 

розділ “Приладдя. Компресійні фітинги”).

Приладдя Виріб Код №

Запірна рукоятка з латуні: встановлюють замість термостатичного елемента 

серії RA під час дренажу води з опалювального приладу 
013G3300

Система

Конструкція

1. Ущільнювальне кільце

2. Кришка

3. Запірний конус

4. Корпус клапана

5. З’єднувальна гайка

6. Ніпель

Матеріал деталей, що контактують з водою

Корпус клапана та інші металеві 

деталі
латунь Ms 58

Ущільнювальні кільця EPDM

Технічний опис

VKJPA319  Данфосс ТОВ 2018 57

Запірні клапани RLV-S з попередньою
настройкою пропускної спроможності



Ус та нов ка не обхідної про пуск ної спро мож ності:

- за крий те кла пан за до по мо гою ше с ти г ран но го 

клю ча:

 DN 10 = 6 мм; DN 15/20 = 8 мм.

- відкри ва ю чи кла пан, вста новіть не обхідну про-

пуск ну спро можність. 

Діаг ра ми для до бо ру про пуск ної спро мож ності 

кла па на відо бра жа ють за лежність ви т ра ти во ди 

че рез кла пан від сту пеня йо го відкрит тя в діапа-

зоні від ¼ до 4 обертів, а та кож ви т ра ту че рез пов-

ністю відкри тий кла пан (kvs).

Діаграми пропускної спроможності

Настроювання і 

регулювання

kvs kvs

[м вод. ст.]

G [л/год]

[кПа][бар] [м вод. ст.]

G [л/год]

[кПа][бар]

Розміри

Тип D d2 H1 H2 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2

RLV-S 10 G 3/8 R 3/8 42 26 51 75 27 51 23 22 27

RLV-S 15 G ½ R ½ 52 28 53 80 30 57 27 27 30

RLV-S 20 G ¾   R ¾ 52 28 61 92 34 65 30 32 37
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