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Senzori termostatici tip RA 2000

Aplicaţie

RA 2990

RA 2992

Gama RA reprezintă un program cuprinzător
pentru termostate de radiator care acoperă
toată gama de sisteme centrale şi de termoficare.
Senzorul RA este un regulator proporţional
cu acţionare automată şi cu bandă P îngustă.
Gama de senzori RA include:
▪ RA 2990: senzor încorporat cu protecţie
împotriva îngheţului, domeniul de temperatură între 5 °C şi 26 °C, facilităţi de
limitare şi blocare a punctului de referinţă a temperaturii. O eficienţă energetică notabilă. Senzorii RA 2990 şi 2992
sunt echipaţi cu un mecanism de fixare
cu clic care asigură o montare rapidă,
stabilă şi de lungă durată a senzorului.
▪ RA 2992: Senzor la distanţă cu protecţie
împotriva îngheţului, domeniul de temperatură între 5 °C şi 26 °C, facilităţi de
limitare şi blocare a punctului de referinţă a temperaturii.
▪ RA 2920: Model inviolabil cu senzor încorporat, protecţie împotriva îngheţului, domeniul de temperatură între 5 °C
şi 26 °C, facilităţi de limitare şi blocare a
punctului de referinţă a temperaturii.
▪ RA 2922: Model inviolabil cu senzor încorporat, protecţie împotriva îngheţului, domeniul de temperatură între 5 °C
şi 26 °C, facilităţi de limitare şi blocare a
punctului de referinţă a temperaturii.

RA 2920

RA 5060

▪ Seria RA 5060: regulator de temperatură la
distanţă cu protecţie împotriva îngheţului.
Domeniul de temperatură între 8 °C şi 28 °C,
facilităţi de limitare şi blocare a punctului de
referinţă a temperaturii.
▪ RA 5062: lungimea tubului capilar 2 m
▪ RA 5065: lungimea tubului capilar 5 m
▪ RA 5068: lungimea tubului capilar 8 m
Senzorii cu fixare cu clic sunt uşor de montat şi nu
necesită utilizarea unor unelte. Senzorul se montează pe robinet prin aplicarea unei presiuni uşoare. Când senzorul se află în poziţia corespunzătoare, mecanismul de prindere cu clic se activează şi
senzorul este montat corect.
Dacă operaţiunile de montare şi demontare sunt
efectuate din nou, mecanismul trebuie strâns manual, prin rotirea inelului de strângere.
Toţi senzorii termostatici pot fi combinaţi cu toate
corpurile de robinete RA 2000.
Datele tehnice pentru combinaţiile corpurilor de
robinete RA în combinaţie cu senzorii RA sunt conforme cu norma europeană EN 215.

Modelele RA 2992 şi 2922 sunt echipate cu
un tub capilar ultrasubţire de 2 m, rulat în interiorul carcasei senzorului la distanţă. După
montarea senzorului, tubul capilar este tras
în afară la lungimea dorită.

Aprobat conform EN 215
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Senzorii termostatici tip RA 2000 sunt fabricaţi
după cele mai înalte standarde şi sunt aprobaţi
conform standardului european EN 215.
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Modul de comandă şi specificaţiile

Senzori termostatici tip RA 2000

Tip

Model

RA 2990 Standard, senzor încorporat
RA 2992 Standard, senzor la distanţă
RA 2920 inviolabil, senzor încorporat
RA 2922 Inviolabil, senzor la distanţă
RA 5062 Regulator de temperatură la distanţă
RA 5065 Regulator de temperatură la distanţă
RA 5068 Regulator de temperatură la distanţă
1)
2)

Tub capilar Domeniu temperatură 2)
Cod
5 - 26 °C
013G2990
1)
5
26
°C
013G2992
0-2m
0 - 2 m 1)
2m
5m
8m

5 - 26 °C
5 - 26 °C

013G2920
013G2922

8 - 28 °C
8 - 28 °C
8 - 28 °C

013G5062
013G5065
013G5068

Senzorul la distanţă este furnizat cu tot tubul capilar rulat în interiorul senzorului. Când se montează senzorul, numai tubul capilar necesar va fi desfăşurat.
Temperaturile sunt stabilite pentru Xp = 2K, ceea ce înseamnă că robinetul este închis la o temperatură cu 2 °C mai mare decât temperatura camerei.

Etichetă de eficienţă termică

Manufacturer:
Model:
Registration number:

Danfoss
RA 2990
10557-20141015

Information: www.tell-online.eu

A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

Accesorii

2

Produs
Buton de setare manuală pentru robinetele RA, din plastic
Buton de setare manuală pentru robinetele RA, din alamă
Ştifturi limitatoare pentru RA 2990/92 (30 buc.)
Ştifturi limitatoare pentru RA 2920/22 (30 buc.)
Dopuri anti-furt pentru RA 2990/92 (20 buc.)
Capac scală pentru RA 2920/22 (20 buc.)
Trusă de instrumente, cheie Allen şi instrument pentru ştiftul de blocare
Adaptor compact pentru RA 5062/65/68 la robinete RA 2000
Adaptor pentru RA 5062/65/68 la robinete RA 2000
Adaptor pentru RA 5062/65/68 la robinetele M30x1.5
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Cod
013G5002
013G3300
013G1215
013G1237
013G5245
013G1672
013G1236
013G5190
013G5191
013G5194
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Senzori termostatici tip RA 2000

Setarea temperaturii

Temperatura necesară a camerei se setează prin
rotirea cadranului. Scalele de temperatură arată
corelaţia dintre valorile din scală şi cele ale temperaturii camerei. Valorile stabilite ale temperaturii sunt numai orientative, deoarece temperatura
obţinută în cameră va fi adesea influenţată de
condiţiile de instalare.

Blocarea şi limitarea valorii de referinţă maxime/
minime pentru regulatorul de temperatură la distanţă tip RA5060 se realizează cu ajutorul limitatoarelor. Limitatoarele vor fi acoperite de cadranul de setare.
Procedura este descrisă în cadrul instrucţiunilor
de utilizare.

Scalele de temperatură sunt stabilite conform
standardelor europene la Xp = 2 °C. Aceasta înseamnă că termostatul de radiator este închis la o
temperatură cu 2 °C mai mare decât scala de
temperatură.
Blocarea şi limitarea valorii de referinţă a temperaturii pentru senzorii RA se realizează cu ajutorul
ştifturilor limitatoare amplasate pe partea din
spate a senzorului.

T= Protecţie împotriva îngheţului
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RA 5062, RA 5065, RA 5068

Montare
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Alegerea senzorului adecvat

Senzori termostatici tip RA 2000

Senzorul termostatic trebuie selectat pe baza
următoarelor criterii:
Senzorul trebuie să poate avea în permanenţă
posibilitatea de a înregistra temperatura din aer.
Termostatele de radiator cu senzori încorporaţi
Aceste termostate trebuie montate întotdeauna
în poziţie orizontală, astfel încât aerul ambiant să
poată circula liber peste senzor.
Danfoss nu recomandă montarea senzorilor încorporaţi în poziţie verticală, deoarece efectul de
încălzire de la corpul robinetului şi, posibil, de la
suprafaţa conductelor va determina funcţionarea
incorectă a termostatului.
Termostatele de radiator cu senzor la distanţă
Aceste termostate trebuie utilizate în momentul
în care:
▪ Există draperii care acoperă senzorul
▪ Senzorul este afectat de conductele aparente
▪ Senzorul este afectat de lipsa umidităţii din
aer
▪ Este necesară montarea senzorului în poziţie
verticală din cauza unor obstacole adiacente.
Senzorul la distanţă trebuie montat pe un perete,
departe de draperii sau pe placa de acoperire din
partea inferioară a radiatorului, dacă nu există
conducte aparente. Toţi senzorii la distanţă sunt
furnizaţi în prezent cu tuburi capilare ultrasubţiri.
Trebuie doar să desfăşuraţi lungimea de tub necesară (maximum 2 m) şi să o fixaţi cu ajutorul
clemelor furnizate sau cu ajutorul unui pistol special de fixare.
Robinete de radiator cu reglare la distanţă
Regulatorul de temperatură la distanţă este utilizat pentru radiatoarele sau convectoarele amplasate în dulapuri sau în alte locuri inaccesibile utilizatorului. În plus, dispozitivul de reglare a temperaturii camerei este utilizat în prize integrate şi
conducte de instalaţie. Senzorul şi modulul de reglare a unităţii de reglare la distanţă sunt integrate.
Regulatorul de temperatură la distanţă este amplasat într-un loc uşor accesibil, în care aerul ambiant poate circula liber peste senzor. Este o amplasare ideală în cazul în care robinetul este inaccesibil utilizatorului.
Regulatorul de temperatură trebuie montat la o
distanţă cuprinsă între 1,2 m şi 1,6 m deasupra
podelei.
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Principiul de funcţionare a
senzorului

Senzori termostatici tip RA 2000

1

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

Servomotor
Burduf
Scală de reglaj
Arc de reglaj
Ax
Senzor la distanţă
Tub capilar

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

Servomotor
Piesă pentru reglare
Burduf pentru reglare
Burduf pentru operare
Adaptor pentru robinet
Tub capilar rulat

Temperatura ambiantă maximă pentru senzor: 60 °C.

Dimensiuni
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Model standard RA 2990

Model inviolabil RA 2920

Model cu senzor la distanţă RA 2992

regulator de temperatură la distanţă RA 5060
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Senzori termostatici tip RA 2000
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Senzori termostatici tip RA 2000

Danfoss s.r.l.
Jud. Ilfov
Sos. Oltenitei 208
077160 Popesti-Leordeni,
Bucharest
www.danfoss.ro
danfoss.ro@danfoss.com

Firma Danfoss nu îši asumă nici o responsabilitate pentru posibilele erori din cataloage, broşuri şi alte materiale tipărite. Danfoss îşi rezervă dreptul de a modifica produsele sale fără notificare. Aceasta se
aplică de asemenea produselor care au fost deja comandate cu condiţia ca modificările să nu afecteze în mod substanţial specificaţiile deja convenite. Toate mărcile comerciale sunt proprietatea companiilor respective. Danfoss Heating Solutions şi emblema Danfoss Heating Solutions reprezintă mărci comerciale ale Danfoss A/S. Toate drepturile sunt rezervate.
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