Fişă tehnică

Robinete H, tip RLV-K
Pentru radiatoare cu robinete integrate în sisteme cu una sau două conducte
Asigură reglarea pentru ﬁecare radiator, funcţia de închidere şi funcţia de golire

Aplicaţie

RLV-K cot,
legătură radiator G½ şi G¾ A

RLV-K drept,
legătură radiator G½ şi G¾ A
Prin intermediul robinetului H tip RLV-K,
orice radiator cu robinete cu o distanţă între
racorduri de 50 mm poate ﬁ blocat individual,
de exemplu, în scopul efectuării lucrărilor de
întreţinere, fără a afecta alte componente ale
sistemului.

Robinetul RLV-K poate ﬁ modiﬁcat cu
uşurinţă pentru funcţionarea în circuite
monotubulare.

Robinetul H tip RLV-K este nichelat şi este
disponibil în versiunile drept şi de colţ.
Piesele speciale asigură posibilitatea utilizării
robinetului H pentru radiatoare cu ﬁlet intern
G ½ şi pentru radiatoare cu ﬁlet extern G ¾.
Toate niplurile dispun de funcţia de autoetanşare.

Racordarea la conducte de cupru, oţel moale, PEX şi Alupex este realizată prin ﬁtinguri
cu compresie Danfoss. Vezi ﬁşa tehnică
separată.

RLV-K este reglat din fabrică pentru
funcţionarea în circuite cu două conducte.

Sistem

Este disponibil un robinet de umplere şi de
golire ca accesoriu al robinetului RLV-K.

În scopul evitării depunerilor şi a coroziunii, compoziţia apei calde trebuie să
ﬁe conformă cu normele VDI 2035 (Verein
Deutsche Ingenieure – Asociaţia Inginerilor
Germani).

Circuit cu două
conducte

Circuit cu o singură
conductă

Comenzi şi date

Tip

Versiune
Angle

RLV-K

Straight
Angle
Straight

CD-ST

Racord
Radiator

Circuit

G½A

G¾A

Presiune
maximă
de lucru
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G¾A

Temp.
maximă
a apei

Cod reper
003L0282

10 bar
G¾A

Presiune
de test

16 bar

120 ˚C

003L0280
003L0283
003L0281
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Accesorii

Produs
Robinet de umplere şi golire fără strat de nichel, cu ﬁlet
extern de ¾ şi racord pentru furtun
Niplu cu garnitură de etanşare pentru radiator cu robinet cu ﬁlet extern de G ¾ A, pachet de 20 buc.
Racord cu autoetanşare pentru radiator cu robinet cu
ﬁlet intern de G ½ A, pachet de 20 buc.

Capacitate în circuitele
cu două conducte

Robinet

Valoare Kvs ¹⁾
(m³/h)

Valoare Kv ²⁾
(m³/h)

RLV-K

1.4

0.7

003L0152
003L0292
003L0295

1) Valoarea Kvs exprimă debitul (Q) prin robinetul
RLV-K utilizat independent, cu setarea din
fabrică.
2) Valoarea Kvs exprimă debitul (Q) prin robinetul
RLV-K utilizat în combinaţie cu un robinet
încorporat Danfoss RTD-N cu kv = 0,78 m3/h la
Xp = 2 K.

RLV-K este reglat din fabrică pentru funcţionare în
circuite cu două conducte. Aceasta înseamnă că
ponderea radiatorului este de 100%.

Valoarea Kv pentru un radiator cu
robinet încorporat (m3/h)

Valoarea Kv pentru un radiator cu robinet
încorporat şi robinet RLV-K (m3/h)

Numărul total de ture al axului de derivaţie

Reglarea capacităţii şi
a derivaţiei în circuitele
cu o singură conductă

Cod reper

Valoarea Kv pentru un radiator cu
robinet încorporat (m3/h)

Pondere radiator (%)

RLV-K este reglat din fabrică pentru funcţionare în circuite cu două conducte, ceea ce
înseamnă că derivaţia este închisă.

Debitul şi ponderea dorită a radiatorului
sunt reglate prin intermediul axului de
derivaţie.

Comutarea la funcţionarea într-un circuit cu
o singură conductă se realizează prin deschiderea axului de derivaţie. Vezi mai jos.

Exemplu: Reglarea derivaţiei pentru obţinerea
unei ponderi corecte a radiatorului
Date: Valoare Kv pentru radiator cu ventil
termostatic: 0,4 (m3/h).
Pondere dorită a radiatorului: 30%
Soluţie: Diagrama din dreapta indică faptul
că axul trebuie rotit 12/3 ture. Diagrama din
stânga indică kv total pentru radiatorul cu
robinet încorporat şi robinet RLV-K.
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Golirea radiatorului

Pentru golirea radiatorului, deşurubaţi mai întâi
capacele. Apoi închideţi turul şi returul.
Atunci când robinetul de golire este montat,
deschideţi evacuarea robinetului prin rotirea
şurubului imbus conform indicaţiei.
Ştuţul de racordare a furtunului se poate roti în
orice direcţie.

Proiectare

1. Radiator
2. Robinet încorporat
3. Niplu adaptor
4. Element de etanşare
5. Ax de derivaţie
6. Niplu cu autoetanşare
7. Blocare / golire

Materiale care intră în contact cu apa

CD-ST

Corpul robinetului şi alte părţi metalice

Ms 58

Inele de etanşare

EPDM
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Dimensiuni
RLV-K drept, racorduri radiator G ½

RLV-K colţ, racorduri radiator G ½

RLV-K drept, racorduri radiator G ¾

RLV-K colţ, racorduri radiator G ¾

E-mail: danfoss.ro@danfoss.com
www.danfoss.ro
CD-ST
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