
Data sheet RA-C valves
 for cooling and heating circuits

Products

RA-C 15 cooling valve RA-C 20 cooling valve

Together with Danfoss selfacting and electronic 
controls, RA-C valves make up a perfect combina-
tion for control of cooling and heating circuits.

The RA-C valve is a normally open valve. In an 
application with self-acting sensors type FEK or 
FED it is ensured that the cooling valve opens 
when the room temperature is rising above the 
set temperature.

The RA-C valve has 4 presettings, thus the correct 
quantity of water is ensured for each cooling 
circuit.

The valve has two external threads thus fittings 
for various pipe types may be mounted.

Moreover, Danfoss can also offer a comprehensive 
range of fittings (see back page).

With the valve body type RA-C the calculated 
setting can be set easily and exactly without using 
special tools:
 • remove the protective cap or sensor element,
 • raise the setting ring,
 • turn the scale on the setting ring until the  
  required scale value faces the reference mark,
 • release the setting ring.

The presetting can be set at the values: 1- 2 - 3 
and N. At setting N, the valve is completely open.

A setting in the shaded areas should be avoided. 
When the sensor element is mounted, the pre-
setting is hidden, and is thus protected against 
alteration.

Presetting

Valve Connections
Presettings:

kv-value 1), m3/h k
VS

Max. 
working 
pressure

Max.
differential 
pressure 2)

Test
pressure

Water
temperature Code no.

1 2 3 N

RA-C 15 2 x G ¾ A 0.30 0.55 0.75 0.90 1.20
10 bar 0,6 bar 16 bar 10 - 120 ˚C

013G3094

RA-C 20 2 x G 1 A 0.80 1.10 1.70 2.60 3.30 013G3096

1)  The k
v
-values show the flow (Q) in m3/h at a differential pressure (∆p) of 1 bar through the valve. At presetting N the k

v
-value is shown at Xp = 3 K. 

The Xp-value decreases at lower presettings thus the k
v
-value at presetting 1 is shown at Xp = 1 K.

2) The max. differential pressure specified is the maximum pressure at which the valves give satisfactory regulation. As with any device which 
imposes a pressure drop on the system, noise may occur under certain flow/pressure conditions. A differential pressure between 0.1 and 0.3 
bar across the valves is recommended. The differential pressure can be reduced using Danfoss differential pressure regulators.

Ordering and specifications
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Presetting range
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Fişă tehnică Robinetele RA-C 
pentru controlul circuitelor de răcire şi încălzire

Produse

Robinetul pentru răcire RA-C 15                                                     Robinetul pentru răcire RA-C 20

Împreună cu regulatoarele automate şi 
electronice Danfoss, robinetele RA-C reprezintă 
combinaţia perfectă pentru controlul circuitelor 
de răcire şi încălzire.

În mod normal, robinetele din gama RA-C sunt 
robinete de deschidere. În cazul unei aplicaţii cu 
senzori automaţi de tip FEK sau FED, robinetul 
de răcire deschide când temperatura camerei 
depăşeşte valoarea setată.

Robinetele RA-C au 4 poziţii presetabile pentru 
a asigura un debit de apă adecvat pentru fiecare 
circuit de răcire.

Robinetele sunt prevăzute cu două filete 
exterioare care facilitează instalarea fitingurilor 
pentru diverse conducte.

În plus, Danfoss oferă o gamă extinsă de fitinguri 
de compresie (consultaţi ultima pagină).

Modul de comandare şi specificaţii

Robinet Racorduri
Presetări:

Valoare kv 
1), m3/h

       1            2                3              N
kvs

Presiune
max. de 

lucru

Presiune 
diferenţială

max. 2)

Presiune
de 

verificare

Tempe- 
ratura 
apei

Nr. cod

RA-C 15              2 x G ¾ A 0,30 0,55 0,75 0,90 1,20 10 bar 0,6 bar 16 bar 10 – 120 °C 013G3094
RA-C 20              2 x G 1 A 0,80 1,10 1,70 2,60 3,30 013G3096

1) Valoarea kv indică debitul de apă (Q) în m3/h la o cădere de presiune în robinet (Δp) de 1 bar. La setarea N, valoarea kv este stabilită la Xp = 3 K. 
La setări mai mici, valoarea kv este redusă. Astfel, la setarea 1, valoarea kv este stabilită la Xp = 1 K. 
2) Presiunea maximă diferenţială specificată este presiunea maximă la care robinetele prezintă reglare satisfăcătoare. Ca la fiecare dispozitiv 
introdus în sistem care presupune o cădere de presiune, în anumite condiţii de debit/presiune se produce zgomot. Pentru a asigura o 
funcţionare silenţioasă, căderea de presiune trebuie să fie situată în intervalul 0,1 – 0,3 bar. Presiunea diferenţială poate fi redusă prin utilizarea 
regulatoarelor de presiune diferenţială Danfoss.

Presetarea

Interval de setare

Valoarea calculată de ajustare pentru corpurile 
robinetelor RA-C poate fi setată cu uşurinţă 
şi precizie, fără a fi necesară utilizarea unor 
instrumente speciale:

scoateţi capacul de protecţie sau senzorul,•	
ridicaţi inelul de reglare,•	
rotiţi scala de pe inelul de reglare până când •	
valoarea dorită ajunge în dreptul marcajului de 
referinţă,
eliberaţi inelul de reglare.•	

Presetarea poate fi efectuată pentru valorile 1-2-3 
şi N. La setarea N, robinetul este complet deschis.

Efectuaţi setări numai în zonele vizibile. Când 
senzorul este montat, presetarea este ascunsă şi 
deci protejată împotriva modificării neautorizate.



RA-C 15

RA-C 20

RA-C 15

RA-C 20
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Dimensions Materials in contact with water

Valve body and other 
metal parts

Corrosion resistant 
brass

Spindle Corrosion resistant 
brass

Throttle nozzle PPS

O-ring EPDM

Valve cone NBR

Gland seal pressure pin Chrome steel

k
V
-nozzle PP

Design  1. Gland seal
 2. O-ring
 3. Pressure pin
 4. Seal
 5. Regulation spring
 6. Presetting bush
 7. Valve body
 8. k

v
-nozzle

Pressure and noise 
conditions

Special demands are made on the various 
components of the system. This is due to water 
temperature conditions, the chosen pipe types 
and pipe dimensions of both chilled ceilings and 
fancoils/induction units and the structure of the 
cooling circuits.

In chilled ceilings and fancoils/induction-units 
relatively large differential pressure and water 

flow are often used compared to normal heating 
systems. This may lead to noise nuisance.

The RA-C valve has especially been designed to 
correspond to these demands, no matter whether 
selfacting or electronic controls are used.

Fişă tehnică Robinetele RA-C

Condiţii de presiune şi 
de zgomot

Diferitele componente ale sistemului trebuie 
să respecte anumite cerinţe din cauza valorilor 
de temperatură a apei, a tipului de conducte 
utilizate şi a dimensiunilor conductelor 
agregatelor de răcire montate în tavan sau a 
ventilo-convectoarelor dar şi din cauza structurii 
circuitelor de răcire.

În cazul agregatelor de răcire montate în tavan şi 
a ventilo-convectoarelor, sunt înregistrate valori 

relativ ridicate de presiune diferenţială şi debit 
de apă în comparaţie cu sistemele de încălzire 
obişnuite. De aceea, este posibil să se înregistreze 
un nivel de zgomot ridicat.

Robinetul RA-C a fost proiectat special pentru 
a respecta aceste cerinţe, indiferent de tipul de 
regulator automat sau electronic utilizat.

Construcţie 1. Presetupă
2. Garnitură inelară
3. Ac de presiune
4. Garnitură de etanşare
5. Arc de reglaj
6. Şaibă de presetare
7. Corpul robinetului
8. Duză kv

Dimensiuni Materiale în contact cu apa

Corpul robinetului şi 
alte părţi metalice

Alamă rezistentă la coroziune

Ax Alamă rezistentă la coroziune

Ajutaj de reglare PPS

Garnitură inelară EPDM

Conul robinetului NBR

Ac de presiune în 
presetupă

Oţel cromat

Duză kv PP

VD33U346  © Danfoss 03/2009



RA-C 15

RA-C 20
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Capacities

[mwg]

[mwg]

Sizing example, chilled ceiling:

Cooling demand: Φ = 0.55 kW

System temperature rise: ∆t = 2 °C

Differential pressure: ∆p = 0.1 bar

Calculated water quantity: Q =                      = 237 l/h

The setting is found in the capacity diagramme: RA-C 15:  Presetting value 3
RA-C 20:  Presetting value 1

Capacities with P-band between 1 and 3 K

550
2 x 1.16

Data sheet Climate controls: RA-C valvesFişă tehnică Robinetele RA-C

Diagrame de capacitate

Exemplu de dimensionare, agregate de răcire montate în tavan:

Cerere de răcire: Φ = 0,55 kW
Cădere de temperatură în sistem Δt = 2 °C
Presiune diferenţială: Δp = 0,1 bar
Debit de apă calculat 

RA-C 15

RA-C 20
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[mwg]
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System temperature rise: ∆t = 2 °C

Differential pressure: ∆p = 0.1 bar

Calculated water quantity: Q =                      = 237 l/h

The setting is found in the capacity diagramme: RA-C 15:  Presetting value 3
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Setările se găsesc în diagramele de capacitate: RA-C 15: Valoarea presetată 3
     RA-C 20: Valoarea presetată 1
Capacităţi pentru o bandă de proporţionalitate P reglată în intervalul 1 - 3 K
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Accessories:
Compression fittings

For PEX plastic tubing
Connection

Tube
dimension

Max. working 
pressure

Test
pressure

Max. flow
temperature Code no.

G ¾”, internal thread

12 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4152

13 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4153

14 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4154

15 x 2.5 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4155

16 x 1.5 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4157

16 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4156

16 x 2.2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4163

17 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4162

18 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4158

18 x 2.5 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4159

20 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4160

20 x 2.5 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4161

For Alupex tubing
Connection

Tube
dimension

Max. working 
pressure

Test
pressure

Max. flow
temperature Code no.

G ¾”, internal thread

12 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4182

14 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4184

15 x 2.5 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4185

16 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4186

16 x 2.25 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4187

18 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4188

20 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4190

20 x 2.5 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4191

For steel and copper tubing
Connection

Tube
dimension

Max. working 
pressure

Test
pressure

Max. flow
temperature Code no.

G ¾”, internal thread

10 mm 10 bar 16 bar 120 ˚C 013G4120

12 mm 10 bar 16 bar 120 ˚C 013G4122

14 mm 10 bar 16 bar 120 ˚C 013G4124

15 mm 10 bar 16 bar 120 ˚C 013G4125

16 mm 10 bar 16 bar 120 ˚C 013G4126

18 mm 10 bar 16 bar 120 ˚C 013G4128

G 1”
18 mm 10 bar 16 bar 120 ˚C 013U0134

22 mm 10 bar 16 bar 120 ˚C 013U0135

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products 
already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in speci�cations already agreed.
All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.
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Accesorii: 
Fitinguri de compresie Pentru tuburi 

din plastic PEX 
Dimensiunea 

tubului
Presiune max.

de lucru
Presiune de

verificare
Temperatură

max. debit
Nr. cod

G ¾”, Filet  interior

12 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4152
13 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4153
14 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4154

15 x 2,5 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4155
16 x 1,5 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4157
16 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4156

16 x 2,2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4163
17 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4162
18 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4158

18 x 2,5 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4159
20 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4160

20 x 2,5 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4161

Conexiune pentru 
tuburi Alupex 

Dimensiunea 
tubului

Presiune max.
de lucru

Presiune de
verificare

Temperatură
max. debit

Nr. cod

G ¾”, Filet  interior

12 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4182
14 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4184

15 x 2,5 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4185
16 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4186

16 x 2,25 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4187
18 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4188
20 x 2 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4190

20 x 2,5 mm 6 bar 10 bar 95 ˚C 013G4191

Conexiune pentru tuburi 
din oţel şi cupru 

Dimensiunea 
tubului

Presiune max.
de lucru

Presiune de
verificare

Temperatură
max. debit

Nr. cod

G ¾”, Filet  interior

10 mm 10 bar 16 bar 120 ˚C 013G4120
12 mm 10 bar 16 bar 120 ˚C 013G4122
14 mm 10 bar 16 bar 120 ˚C 013G4124
15 mm 10 bar 16 bar 120 ˚C 013G4125
16 mm 10 bar 16 bar 120 ˚C 013G4126
18 mm 10 bar 16 bar 120 ˚C 013G4128

G 1”
18 mm 10 bar 16 bar 120 ˚C 013U0134
22 mm 10 bar 16 bar 120 ˚C 013U0135

Danfoss nu îşi asumă nicio 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 prezente în acest material sunt proprietatea companiilor respective. Danfoss şi emblema Danfoss reprezintă mărci comerciale ale Danfoss A/S. Toate drepturile sunt rezervate.

Danfoss s.r.l. 
Şos. Olteniţei 208, Popeşti-Leordeni, Jud. Ilfov 
Cod poştal 077160, România 
Tel.:  + 40 31 222 21 01 
Fax:  + 40 31 222 21 08 
E-mail:  danfoss.ro@danfoss.com 

http://www.incalzire.danfoss.com/ 
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