
Datablad H-blokken type RLV-KS voor radiatoren
 met geïntegreerd kraanwerk voor
 - tweepijpsleidingsystemen
 - en afkoppelen

Toepasssingsgebied

Met behulp van de H-blokken RLV-KS kunnen 
universele radiatoren met een asafstand van 50 mm 
individueel afgesloten worden waardoor het 
overige deel van het systeem, bijvoorbeeld tijdens 
onderhoudswerk-zaamheden, niet afgetapt hoeft 
te worden.

De H-blok van het type RLV-KS bestaat uit ver-
nikkeld messing en is in een rechtse en haakse 
uitvoering beschikbaar.
De H-blok kan direct op radiatoren met een 
uitwendige ¾’’ draad gemonteerd worden.

Met behulp van een adapter en dichting kan deze 
ook direct op een ½’’ inwendige radiatoraansluiting 
gemonteerd worden.

Met behulp van de toebehoren uit onze reeks 
klemkoppelingen is de montage op leidingen uit 
koper, PEX of ALUPEX eenvoudig te realiseren. 
Om het fenomeen aanslag en corrosie in de 
installatie te voorkomen, moet de samenstelling 
van het verwarmingswater voldoen aan de VDI 
2035 voorschriften (Verein Deutscher Ingenieure).

Installatie
Tweepijpsleidingsysteem

Technische
eigenschappen

Toebehoren Product Bestelnr.

Uitwendige ½” adapter met dichting (20 stuk) 003L0297
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Type Versie
Aansluiting Max.

werkdruk Testdruk
Max.

tempe-
ratuur

k
vs

Bestelnr.
Radiator Installatie

RLV-KS

Haaks
G½ G¾

10 bar 16 bar 120 ˚C 1,3 m3/h

003L0222

Recht 003L0220

Haaks
G¾ A G¾

003L0223

Recht 003L0221

RLV-KS recht, aansluiting aan
de radiatorzijde met G ½ en G ¾ A

RLV-KS haaks, aansluiting aan
de radiatorzijde met G ½ en G ¾ A



Opbouw

Afmetingen

1. Radiatorklep
2. Geïntegreerd kraanwerk
3. Zelfdichtende adapter
4. Afsluiting
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Materialen die in direct contact met water

Kleplichamen en andere metalen onderdelen MS 58

Dichtingsring EPDM

20

50

58
69

28

G½A

G¾A 22 50

G¾A

G½A

41

47
36

RLV-KS rechte uitvoering voor een ½” uitgang
met inwendige draadaansluiting

RLV-KS haakse uitvoering voor een ½” uitgang
met inwendige draadaansluiting

20

G¾

G¾A 5028

48

G¾

G¾A

5022
41

26

RLV-KS rechte uitvoering voor een ¾’’ uitgang
met uitwendige draadaansluiting

RLV-KS haakse uitvoering voor een ¾’’ uitgang
met uitwendige draadaansluiting


