
RAE-H - ав то ма тич ний ре гу ля тор тем пе ра ту ри 

пря мої без пе рерв ної дії з ма лою зо ною про-

порційності (Хр), що пра цює без до поміжної енер-

гії.

Силь фон тер мо ста тич но го еле мен та RAE-H за по-

вне ний тер мо ре а гу ю чою ріди ною.

Мо дель RAE-H має функцію за хи с ту теп ло носія від 

за мер зан ня та мож ливість об ме жен ня або фіксу-

ван ня тем пе ра тур ної на строй ки.

RAE-H мон ту ють на ре гу лю вальні кла па ни тер мо-

ре гу ля торів фірми Herz, а та кож на тер мо ста тичні 

кла па ни цьо го ви роб ни ка, що вмон то вані до ком-

пакт них радіаторів.

Колір - RAL 9010 (білий).

Область застосування

Номенклатура та 

коди для оформлення 

замовлень

RAE-H

Термостатичний елемент RAE-H

1) Температури встановлені для Хр = 2 К. Це означає, що клапан закриється повністю, коли температура в 

приміщенні перевищить температуру настройки на 2 °С.

Тип Код № Опис моделі
Діапазон температурної 

настройки 1)

RAE-H 5035 013G5035 З вмонтованим датчиком, для клапанів Herz 8 - 28 °С

Тер мо ста тич ний еле мент ос на ще ний на кид ною 

гай кою, ко т ра за без пе чує надійне з’єднан ня з 

кор пу сом кла па на з різзю М28 х 1,5.

Тер мо ста тич ний еле мент мон ту ють на кор пус 

кла па на за до по мо гою стан дарт но го гай ко во го 

клю ча з відкри тим зівом.

Під час мон та жу тем пе ра тур на на строй ка має бу-

ти вста нов ле на на мак си маль не зна чен ня.

Інструкцію з мон та жу до да ють до кож но го тер мо-

ста тич но го еле мен та.

Для за без пе чен ня пра виль но го функціону ван ня 

тер мо ре гу ля то ра тер мо ста тичні еле мен ти RAE-H 

зав жди по винні бу ти роз та шо ва ни ми го ри зон-

таль но, щоб повітря мог ло вільно цир ку лю ва ти 

на вко ло дат чи ка.

Монтаж

Розміри

15 Нм
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Термостатичний елемент RAE-H
для клапанів терморегуляторів фірми Herz
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