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odborná inštalácia zaručuje optimálnu úsporu energie a uspokojivú
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životnosti.
Tieto technické informácie pojednávajú o všetkých témach „týkajúcich sa
termostatických ventilov Danfoss“ a mali by Vám slúžiť ako pomôcka pri
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Programovateľné hlavice
Termostatická hlavica Danfoss Ally™
Programovateľná termostatická hlavica Danfoss Ally™ je určená na domáce
použitie a je napájaná z dvoch AA
baterií / nie nabíjacích / s kompaktným
dizajnom a jednoduchým ovládaním.
Danfoss Ally™ je certifikovaný výrobok
spoločnosťou Zigbee, kompatibilný so
zariadením Danfoss Ally™ Gateway
a s certifikovanými systémami zmluvných partnerov používajúcich technológiu Zigbee.
Termostatická hlavica Danfoss Ally™
sa nainštaluje jednoducho len za
30 sekúnd!

Termostatická hlavica Danfoss Eco™

Adaptéry sú dostupné pre všetky
termostatické ventily vyrobené spoločnosťou Danfoss a pre väčšinu ostatných výrobcov radiátorových ventilov.

Jednoduchá inštalácia

Danfoss Eco™ je samostatná programovateľná radiátorová termostatická
hlavica na použitie v domácnostiach.

Centrálna jednotka Danfoss Ally™ Gateway

Priprav. Nastav. Spáruj. Inštalácia a nastavenie
termostatických radiátorových hlavíc Danfoss Ally™ je ľahké ako 123.
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Inštalácia

Stiahnutie

Plánovanie

Riešenie si jednoducho
nainštalujte si sami

Stiahnite si do svojho
smartfónu aplikáciu
Danfoss Ally™

Naplánujte si vykurovanie
a začnite vykurovať inteligentnou reguláciou.

Programovateľné hlavice

Zariadenie Danfoss Ally™ Gateway je
programovateľný bezdrôtový riadiaci
systém, ktorý pripája všetky zariadenia
Danfoss Ally™ k internetu a inteligentne riadi vaše vykurovanie prostredníctvom bezplatnej aplikácie stiahnuteľnej z Google Play alebo App Store.

jednoduchá inštalácia

Súčasťou dodávky je napájací zdroj
a kábel LAN na pripojenie k internetu
Programovateľné hlavice
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Danfoss Icon™
Termostat Danfoss Icon™ 24V

Riadiaci regulátor Danfoss Icon™

Podomietková montáž

Montáž na stenu

Termostat Danfoss Icon™ 24V sa vyznačuje minimalistickým dizajnom,
ktorý zaručuje, že termostat je úplne
nenápadný, pokiaľ je displej neaktív-

ny. Termostat využíva dátovú komunikáciu cez elektrické rozvody, ktorá
výrazne zjednodušuje inštaláciu.

Danfoss Icon™ je modulárny
vykurovací systém na individuálnu
reguláciu teploty v miestnostiach.
Podľa potreby sa dá nakonfigurovať ako drôtový, bezdrôtový alebo
kombinovaný systém.

Danfoss Icon™ Wireless Dial

Bezdrôtový priestorový termostat
s analógovým ovládaním
Danfoss Icon™ Wireless Dial vám
dáva možnosť umiestniť termostat
na ľubovoľné miesto bez toho, aby
vás obmedzovali káble v stene.
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Danfoss Icon™

Centrom systému je hlavný ovládač
Danfoss Icon™ 24V Master Controller, ktorý konfiguruje a spája systém
do jedného celku.

Danfoss Icon™ Zigbee Modul

Izbový termostat Danfoss Icon™, nástenný bezdrôtový infračervený vám
dáva možnosť umiestniť termostat
na ľubovoľné miesto s možnosťou
infračerveného bezdrôtového merania teploty podlahy.

Danfoss Icon™ Zigbee modul umožňuje Zigbee spárovanie so systémom
Danfoss Icon™ 24V Master Controller.
Modul Zigbee sa pripája pomocou
sieťového kábla (2 m kábel v balení).

Po pripojení k systému Icon™ je
možné komunikovať pomocou
kompatibilnej brány Zigbee.

Danfoss Icon™
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Danfoss Icon™
Modul aplikácie Danfoss Icon™
Obj. číslo
088U1141
088U1142
088U1050
088U1055

Modul aplikácie Danfoss Icon™
slúži na ovládanie podlahového
vykurovania cez Danfoss Icon™
24 V Master Controller prostredníctvom bezdrôtovej Wi-Fi stiahnutej

aplikácie. Modul aplikácie sa pripája
pomocou tieneného sieťového kábla
(2 m kábel v balení). Po pripojení
k smartfónu alebo tabletu je možné
celý systém ovládať dialkovo.

Danfoss Icon™ Rádiový modul

088U1080
088U1081
088U1082
088U1101
088U1100
088U1103
088U1102
088U1110
088U0251
088B1165
088U1130

Danfoss Icon™ Rádiový modul slúži
na vytvorenie bezdrôtového spojenia medzi základným regulátorom a
priestorovými termostatmi
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Danfoss Icon™

Bezdrôtové spojenie so základnými
regulátormi 24 V

088U1131
014G1001

Typ
Danfoss Icon™
MC 10 24V
Danfoss Icon™
MC 15 24V
Danfoss Icon™
RT In-wall
Danfoss Icon™
RT On-wall
Danfoss Icon™
RT Wireless Dial
Danfoss Icon™
RT Wireless
Danfoss Icon™
RT Wireless IR
Danfoss Icon™
App modul
Danfoss Icon™
Exp modul
Danfoss Icon™
Radio modul
Danfoss Icon™
Repeater
Danfoss Icon™
FS
Danfoss Icon™
DPS

Prevedenie
Riadiaci regulátor, 24V, 10 výstupov
Riadiaci regulátor, 24V, 15 výstupov
Priestorový termostat, 24V, podomietková montáž
Priestorový termostat, 24V, montáž na stenu
Priestorový termostat, bezdrôtový s otočným koliečkom, montáž na stenu
Priestorový termostat, bezdrôtový montáž na stenu
Priestorový termostat, bezdrôt. s infračerveným podlahovým snímačom, montáž na stenu
Aplikačný modul
Rozširujúci modul
Rádiový modul
Zosilňovač signálu
Podlahový snímač 47 kΩ , kábel 3 m, IP 67
Snímač rosného bodu

ESM-11

Príložný snímač teploty Pt 1000

Danfoss Icon™
Zigbee modul
Danfoss Zigbee
Repeater

Danfoss Icon™ Zigbee modul k integrácii Zigbee
do systému Icon

Danfoss Eco™
with Bluetooth

Zosilňovacia jednotka signálu pre Danfoss Ally™
Autonómna elektronická programovatelná hlavica
s Bluetooth technológiou a adaptérmi na RA-N
a M30x1,5

Danfoss Icon™
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Ventilové telesá
Výber správneho ventilového telesa
Rad termostatických ventilov RA
2000 ponúka pre každé zariadenie
správne ventilové teleso, a to pre
zariadenia jednorúrkové
i dvojrúrkové.
Dvojrúrkové zariadenia sa dajú
približne rozdeliť podľa množstva
vody obiehajúcej v systéme:
Pre systémy s normálnym
množstvom vody a s tepelným
spádom od 15 do 25 K sú vhodné
ventily radu RA-N s integrovaným,
zvonku umiestneným
prednastavením. Pomocou tohoto
prednastavenia môže byť každý
ventil bez problému odborne
prispôsobený danej aplikácii.
Nastavenie je jednoduché a dá sa
skontrolovať bez náradia.
U zariadení s menším množstvom
vody a vysokým tepelným spádom,
napr. u diaľkového vykurovania, sa
osvedčil ventil RA-UN
s integrovaným presným
prednastvením. RA-UR je
odpovedajúci ventil pre montáž do
vratného potrubia. Ventily RA-G sa
montujú do samospádových
zariadení alebo do zariadení
s veľkým množstvom vody.
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Ventilové telesá

U jednorúrkových zariadení je
zapojený vstup i výstup v jednom
spoločnom okruhu. Potrebné
množstvo vody pre každý radiátor
sa odoberie z okruhu rovnomerne
a po odovzdaní tepla vykurovacou
plochou sa opäť vráti do okruhu.
V praxi sa rozlišujú jednorúrkové
zariadenia s ventilmi so spojkou
(RA-KE) alebo s ventilmi
s ponornou rúrkou (RA 15/6T),
radiátory s ventilmi a systémami
s „jazdeckým“ pripojením
vykurovacích telies (RA-G).

Montáž ventilového telesa
Potrubie je potrebné dôsledne
vypláchnuť, aby sa zo zariadenia
odstránili častice nečistôt, príp. zbytky spájkovacieho alebo zváracieho
materiálu.
Aby sa zabránilo poškodeniu ventilu,
musí byť bezpodmienečne každý
ventil prepláchnutý v smere vyrazenej šípky.

K montáži ventilov sa používa bežné
náradie, ako je plochý kľúč, momentový kľúč, imbusový kľúč, atď.
Takmer všetky ventilové telesá radu
RA sú upravené pre pripojenie zvieracími spojkami.
Pri montáži so zvieracími spojkami je
potrebné rešpektovať údaje výrobcu potrubia. Vo všeobecnosti sa
doporučuje použitie bežných
objímok.

Štandardné ventily sa montujú na
vstupnej strane vykurovacieho telesa
(prívod).
Pre špeciálne montážne podmienky
alebo pri zamenení vstupu a výstupu
ponúka Danfoss tiež špeciálne ventily, ktoré sú dimenzované pre prietok
v opačnom smere (je potrebné dať
pozor na smer vyrazenej šípky - dodržať smer prietoku).

Ventilové telesá
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Ventilové telesá RA-DV
RA-DV
RA-DV je tlakovo nezávislé
prednastaviteľné teleso ventilu.
Radiátorový termostatický ventil a
regulátor diferenčného tlaku na jednoduché hydraulické vyregulovanie
a presnú reguláciu teploty miestnosti iba jedným produktom.

Montáž ventilového telesa
Prednastavenie
Hodnoty prednastavenia ventilov
RA-DV je možné nastaviť ľahko
a presne bez použitia nástrojov
(Predvolené nastavenie = N).
Predbežné nastavenie je možné zvoliť v krokoch 1 až 7:
• Zložte ochranný kryt alebo termostatickú hlavicu.
•N
 ájdite referenčnú značku (R).
•O
 táčajte nastavovacím krúžkom,
až sa požadované prednastavenie
nastaví proti referenčnej značke.

Spoľahlivá regulácia prietoku - energeticky úsporná prevádzka zariadenia jednoduchá inštalácia
- Rýchle prednastavenie bez použitia nástrojov
- Podlieha najprísnejšej kontrole z výroby
- Jednoduchá tlaková skúška a optimalizácia čerpadla pomocou nástroja
dP Tool™ (objednávacie číslo: 013G7855)

Pri nastavení na hodnotu N je ventil
úplne otvorený. Toto nastavenie je
možné použiť pri preplachovaní
systému.
Po nainštalovaní termostatickej
hlavice je prednastavenie chránené
proti neúmyselnej zmene.

R
Naskenujte kód a zistite
ako to funguje

Ventilová tělesa
14 Ventilové
telesá

Ventilové
Ventilová telesá
tělesa
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Ventilové telesá
Prednastavenie ventilov pre dvojrúrkové systémy
 Pravouhlé odrezanie a dôsledné
odstránenie nerovností

Prednastavenie ventilov pre dvojrúrkové systémy
Hydraulické problémy môžu nastať
všade, nezáleží na tom, či sa jedná
o priemyselnú budovu, väčšiu obytnú budovu alebo menšie obytné
jednotky.



Kalibrácia



Ohýbanie bez zúženia profilu



Správny polomer ohybu

Takéto problémy prichádzajú do
úvahy nie len v súvislosti
s montážou menších, a tým pádom
úspornejších kotlov. Aj pri prestavbe
vykurovacích systémov s ručnými
ventilmi na systémy s ventilmi termostatickými je potrebné zriadiť
zariadenie tak, aby bezpečne fungovalo.

Pri odbornej montáži rúrok z mäkkého
plechu, príp. medi je potrebné dodržať:
• pravouhlé odrezanie a dôsledné odstránenie nerovností 
• kalibrácia 
• ohnutie rúrky bez zúženia profilu a so
správnym polomerom  + 
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Ventilové telesá

Nevyregulovaný rozvod vody
v sústave bez hydraulického
vyváženia

Aby sa vyhovelo rôznym nárokom
vykurovacej sústavy, doporučuje sa
pre všetky aplikácie použitie ventilových telies s integrovaným, zvonku
umiestneným prednastavením.
Ventilové telesá
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Ventilové telesá

Ako prvý výrobca termostatických
ventilov ponúka Danfoss ventily
s integrovaným prednastavením
štandardne bez navýšenia ceny.

Zriadenie prednastavenia:

Pokyny:
Pri nastavení z výroby N je pred
nastavenie zrušené (možnosť výplachu nečistôt zo sedla)
Je potrebné vyhnúť sa nastaveniu
v oblasti znázornenej šrafovaním!

Zneužitiu prednastavenia je možné
zabrániť osadením poistného krúžku
do prednastavovacieho mechanizmu alebo aktiváciou poistky proti
odcudzeniu hlavice
Priradenie hodnôt nastavenia odpovedajúcim hodnotám prietoku
a tlakovej diferencii rôznym ventilom
nájdete v diagramoch našich údajových listov alebo v našich údajoch
pre samočinnú reguláciu kúrenia.
Ešte jednoduchším spôsobom je
možné získať hodnoty nastavenia
vďaka špeciálnym výpočtovým
programom pre PC.

Značka
pre nastavenie

U ventilov Danfoss
s prednastavením sa môžu nastaviť
vypočítané hodnoty jednoducho
a presne bez akéhokoľvek náradia:

Správne vyregulovaný
rozvod vody
s prednastaviteľnými ventilmi
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Ventilové telesá

Demontuje sa ochranný kryt, resp.
hlavica.
Nadvihne sa nastavovací krúžok.
Nastavovací krúžok sa otočí proti
smeru hodinových ručičiek a podľa vyrytej stupnice sa nastaví na
požadovanú hodnotu. Značka pre
nastavenie ukazuje vždy v smere
pripojenia radiátora.
Nastavovací krúžok sa zasunie.

Značka nastavenia

Prvé nastavenie ventilov je potrebné
vykonať po vypláchnutí a napustení
vykurovacej sústavy.

Ventilové telesá
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Špeciálne ventilové telesá
Ventily so spojkou
Pre jednoduché a racionálne pripojenie vykurovacieho telesa z podlahy
alebo lišty sokla ponúka Danfoss
kompaktné ventily so spojkou.
Ventil so spojkou sa skladá z telesa
spojky, prepojovacej rúrky a ventilového telesa.

Dĺžky prepojovacieho potrubia sa zistia tak, že od vzdialenosti stredov radiátorových pripojení sa odčítajú hodnoty uvedené v tabuľke.

Typ ventilu

Dĺžka prepojovacieho potrubia

RA-KE / KEW

Vzdialenosť stredov mínus 100 mm

RA-K / KE

Vzdialenosť stredov mínus 95 mm

Pre rozdielne montážne situácie sú
na výber rôzne spojky a ventily. Pre
dvojrúrkové systémy sa používajú
typy RA-K s podlahovým pripojením
alebo RA-KW s bočným pripojením.
Do jednorúrkových zariadení sa
montujú typy ventilov RA-KE a RAKEW.
Pripojenie ventilov so spojkou na
strane siete sa robí zvernými spojkami.
Medzi telesom spojky a telesom
ventilu sa prepojovacie rúrky upevňujú zvernými spojkami (sú súčasťou
dodávky).
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Špeciálne ventilové telesá

Špeciálne ventilové telesá
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Špeciálne ventilové telesá
Ventily s ponornou rúrkou
RA 15/6T a RA 15/6TB sú
špeciálne ventily s ponornou
rúrkou, ktoré umožňujú pripojenie vykurovacieho telesa
len v jednom prípojovom
bode, a to podľa voľby z boku
alebo zospodu
Je potrebné upozorniť, že nie
všetky radiátory s ventilom
s ponornou rúrkou dávajú
výkon udaný v katalógu.
O prípadných nižších výkonoch podá informáciu výrobca radiátorov. Na pripojenie
radiátora s ventilom s ponornou rúrkou sú spravidla nutné
špeciálne pripojovacie kusy
alebo vhodné dištančné krúžky. Bližšie informácie podá
aj v tomto prípade výrobca
vykurovacích telies. Jeho
pokyny je v každom prípade
nutné rešpektovať.
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Špeciálne ventilové telesá

Ventily na zmenu smeru toku média
Pri zmene vstupu a výstupu alebo
v prípadoch, kedy má byť ventil
zabudovaný do vratného potrubia,
ponúka Danfoss ventily RA-UR a
špeciálny typ ventilu RA-FN. RA- UR
má integrované presné prednastavenie a je vhodný aj ako náhrada pre
zariadenia, kde sú vykurovacie telesá
vybavené obmedzovačmi teploty
vo vratnom potrubí, a teraz majú
byť len prestavané na termostatické
ventily. Do týchto špeciálnych ventilov, ktoré je potrebné namontovať
do vratného potrubia, prúdi voda

z radiatora (je potrebné dodržať
smer prietoku vykurovacieho média
ventilom - viď. šípka).
Je potrebné upozorniť, že nie všetky
radiátory dosiahnu pri obrátenom
prúdení svoj menovitý výkon.

Výmena ventilov s nenormovanými rozmermi
V starších vykurovacích sústavách sa
často nájdu ventily, ktorých rozmery
ešte nezodpovedajú norme DIN
3841, a tým aj dnešným termostatickým ventilom. Pre vybavenie týchto
vykurovacích systémov modernými
termostatickými ventilmi ponúka
Danfoss rad dĺžkových vykurovacích
vsuviek a redukcií. Tak sa dajú termostatické ventily bez problémov
prispôsobiť odlišným rozmerom
ventilov zabudovaných do vykurovacieho systému.

Špeciálne ventilové telesá
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Špeciálne ventilové telesá
Príslušenstvo pre špeciálne ventily

Vstavané ventily

Skrátené šróbenie
Obj. číslo

Menovitý rozmer

Skrátené o

R3/8"
013L0443		

6,0 mm

R1/2"
013L0445		

7,0 mm

R3/4"
013L0447		

4,0 mm

Dlhé šróbenie
Obj. číslo

Menovitý rozmer

Celková dĺžka

192H0187		
R3/8"

65 mm

192H0188		
R1/2"

65 mm

192H0189		
R3/4"

65 mm

Vstavané ventily Danfoss sa už veľa rokov vyrábajú pre rôznych výrobcov
radiátorov a stále sa prispôsobujú ich požiadavkám a stavu techniky. Pre
servisné účely sa dajú náhradné vstavané ventily odoberať v odborných veľkoobchodoch alebo u výrobcu vykurovacích telies.

Vstavané ventily radu „3“
Rovnako ako ventily montované na
potrubie patria aj vstavané ventily
radu „3“ k radu RA.
Sú taktiež štandardne vybavené
zvonku umiestneným prednastavením, ktoré umožňuje inštalačnej
firme bez špeciálneho náradia vyhovieť požiadavkám na hydraulické
vyváženie.
Vstavané ventily Danfoss radu „3“
sa dodávajú v dvoch prevedeniach:
• v štandardnom prevedení ako
N ventil
• v špeciálnom prevedení ako
U ventil s malými hodnotami kv.
N ventily majú červenú zriaďovaciu
korunku, zatiaľ čo U ventily žltú.
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Špeciálne ventilové telesá
Montáž / demontáž vstavaných ventilov radu „3“
Montáž / demontáž vstavaných ventilov radu „3“ sa vykonáva momentovým kľúčom veľ. 21, ktorý sa nasadí
na k tomu prispôsobené ozubenie
s 12-timi výstupkami.

Je potrebné dávať pozor na to, aby
sa pri montáži dodržal minimálny
uťahovací moment 30 Nm. Aby bola
zaistená zvislá poloha hlavice, otočí
sa vstavaný ventil v smere hodinových ručičiek tak ďaleko, aby bol
jeden z 12tich výstupkov v polohe
hore. K výmene upchávky (kľúč veľ.
10) je potrebné, aby sa zriaďovacia
korunka pridržala očkovým kľúčom
veľ. 17.

Prednastavenie vstavaných ventilov radu „3“
Prednastavenie sa vykonáva na základe vypočítaných hodnôt nastavenia
otáčaním zriaďovacej korunky proti
smeru hodinových ručičiek

Pri nastavení N sa prednastavenie
zruší. Toto nastavenie je možné použiť
aj pre výplach.

  Pokyn k prednastaveniu:
Priradenie hodnôt nastavenia
k príslušným hodnotám prietoku
a tlakovej diferencii nájdete
v diagramoch dátových listov.
Základná značka
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Vstavané ventily radu „2“
Sú určené pre vykurovacie telesá
s ventilmi staršieho druhu so skrutkovým závitom M22 x 1,0. Aj tento
rad sa dodáva v dvoch prevedeniach:
• v štandardnom prevedení ako
ventil N
• v špeciálnom prevedení ako U ventil s malými hodnotami kv.
N ventily majú strieborný otočný
poistný krúžok, zatiaľ čo U ventily
čierny.

Montáž / demontáž vstavaných ventilov radu „2“
Montáž / demontáž vstavaných ventilov radu „2“ sa vykonáva násuvným
kľúčom veľ. 17, ktorý sa nasadí na
zriaďovaciu korunku. Je potrebné
dávať pozor na to, aby pri montáži
otočný poistný krúžok dosadol do
drážky pre neho určenej v hornej
časti sady. Výmena upchávky sa
vykonáva plochým alebo očkovým
kľúčom veľkosti 10.

Prednastavenie vstavaných ventilov radu „2“

Prednastavenie sa vykonáva na
základe vypočítaných hodnôt
nastavenia otáčaním zriaďovacej
korunky proti smeru hodinových
ručičiek. K tomu je potrebné odstrániť ochranný kryt, zdvihnúť vyrytú
stupnicu na požadovanú hodnotu
nastavenia. Značka nastavenia v rozsahu 360° je pred otočným poistným
krúžkom. Po nastavení sa zriaďovací
krúžok usadí.
Špeciálne ventilové telesá
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Špeciálne ventilové telesá
Príslušenstvo a náhradné diely pre vstavané ventily

Obj. číslo
Typ
		

kv-pri xp 0,5-2 K
(bez vykur. telesa)

Skrutkový závit/
Pripevnenie

Vstavané ventily radu „3“ pre vykurovacie telesá s ventilom so skrutkovým závitom G1/2'' ISO228 pre vykurovacie telesá s ventilmi firiem Ocean, Univa, Buderus,
Brötje, Brugman, DeLonghi (Radel), Ocean a Schäfer (bez pribalených upchávok).
013G7370

RA-N

0,14-0,87

1/2" AG

013G7371

RA-U

0,04-0,34

1/2" AG

Integrované ventily bez pribalených zátok pre univerzálne telesá firiem Buderus (od roku
2001), Vasco (od roku 2006), Viadrus
013G7380

RA-N

0,14-0,87

1/2" AG

013G7381

RA-U

0,04-0,34

1/2" AG

Prípojná armatúra VHS
VHS je multifunkčná prípojná armatúra pre radiátory so spodným
pripojením alebo pre univerzálne
a kúpeľňové vykurovacie telesá
(rebríky). Armatúra ja kombináciou
integrovaného prednastavenia ventilu a prípojného skrutkovania s uzáverom. Ako príslušenstvo sa dodáva
aj napúšťacia a vypúšťacia armatúra,
rovnako ako plastový kryt, ktorý
odpovedá narastajúcim nárokom
na estetiku a dizajn a ventil s rúrkou
decentne ukrýva.

Vstavané ventily ako hore, ale pre vykurovacie telesá firmy Vogel & Noot (Cosmo Profil, Cosmo-Nova)
013G7360

RA-N

0,14-0,87

1/2" AG

013G7361

RA-U

0,04-0,34

1/2" AG

Vstavané ventily ako hore, ale pre vykurovacie telesá firmy Diatherm a HM-Galant
013G7390

RA-N

0,14-0,87

1/2" AG

013G7391

RA-U

0,04-0,34

1/2" AG

Vstavaný ventil radu „2“ pre vykurovacie telesá s ventilmi starších typov so
skrutkovým závitom M22* x 10 pre vykurovacie telesá firiem Agis, Brötje, Buderus,
Brugman, DeLonghi, Finimetal, Demitherm, Northor, Ocean, Rio, Stelrad, Schäfer a
Vogel & Noot
013G0270

RA-N

0,14-0,87

M 22 x 1,0

013G0271

RA-U

0,04-0,34

M 22 x 1,0

* Vložky pre vykurovacie telesá
firiem Dia-Norm, Ferroli, Kaimann,
Korado, Purmo, Radson a Stelrad
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na vyžiadanie

Montáž
Armatúra VHS je určená k montáži
na radiátory s rozostupom vstupu
a výstupu 50 mm. Armatúra je k dispozícii pre pripojenie vykurovacích
telies R 1/2 IG a G 3/4 AG. Jej rozsah
využiteľných prietokov je prispôsobený dnes bežným výkonom
vykurovacích telies. U vykurovacích
telies s pripojením R 1/2 je nutné
priložené pripojovacie kusy vskrutkovať imbusovým kľúčom veľ. 12
hlboko do súpravy telesa. U radiátorov s pripojením G 3/4 sa použijú
zároveň dodané kužeľové objímky.
Teraz sa VHS nasadí a obe prevlečné
matice sa pevne utiahnu (asi 30 Nm).

Montáž potrubia sa vykonáva zvernými spojkami, ktoré má Danfoss vo
výrobnom programe pre najrôznejšie materiály potrubia, napr. meď,
mäkká oceľ, kombinácia hliníkového
a plastového potrubia VPE. Armatúra
môže byť po namontovaní vybavená
obložením alebo krytom, ktorý sa
cez ňu jednoducho položí a zasunie.
Prednastavenie prebieha podľa popisu na stranách 10/11.

Špeciálne ventilové telesá
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Špeciálne ventilové telesá
Tvarové kryty pre estetické dokonãenie montáÏe
K dispozícii sú dva kryty: jedno plastové obloÏenie pre kúpeºÀové
radiatory, ktoré armatúru prikr˘va úplne, alebo plastov˘ kryt v rohovom
a priamom prevedení, ktor˘ armatúru prikr˘va spredu a smerom k stene
je otvoren˘.

Uzatvorenie a vypú‰Èanie vykurovacieho telesa
Keì je zariadenie pod tlakom, musí
byÈ hlavica z bezpeãnostn˘ch
dôvodov prechodne nahradená
ruãn˘m kolieskom. K vypusteniu sa
odskrutkuje kryt armatúry a uzavrie
sa vratné potrubie. Potom, ão sa
odskrutkuje vypú‰Èacia armatúra,
otvorí sa otoãením ‰tvorhranu
doºava. Prívodná stupaãka vo
vykurovacom telese sa môÏe tieÏ
vyprázdniÈ povolením vnútornej
‰esÈhrannej skrutky. Objímka
hadice dodávaná so zariadením je
voºne otoãiteºná do v‰etk˘ch strán.

Radiatorové ventily a skrutkovanie URX
V tomto typovom rade sú ponúkané
radiátorové ventily s prednastavením
RA-URX , radiátorové skrutkovanie
s moÏnosÈou prednastavenia uzatvorenia
a vypú‰Èania RLV-X a termostatické
hlavice s rovnakou povrchovou úpravou
ako ventil a skrutkovanie RAS-D.
Tradiãná matica a skrutkovanie bolo
nahradené u t˘chto armatúrovým
spôsobom pripojenia pomocou vsuvky
s imbusovou skrutkou, ktorá umoÏÀuje
montáÏ a zabraÀuje prípadnému
po‰kodeniu armatúr pri montáÏi.
Ventilové telesá RA-URX sú urãené pre
montáÏ do spiatoãky, skrutkovanie RLVX pre montáÏ do prívodu. Obe armatúry
sa dodávajú v ºavom i pravom prevedení
a v prevedení chrómovom.

Armatúry radu URX sú vhodn˘m
doplnkom ‰t˘lov˘ch vykurovacích telies
osaden˘ch v interiéroch modern˘ch
bytov.

Ventil FHV pre podlahové kúrenie
Ventil FHV pre podlahové kúrenie sa
môÏe podºa svojho prevedenia pouÏiÈ
• k regulácii podlahového kúrenia
jednotliv˘ch miestností spoloãne so
snímaãmi Danfoss RA 2000 (FHV-A),
• alebo k temperovaniu podlahy
spoloãne s obmedzovaãom teploty
spiatoãky Danfoss FJVR (FHV-R).
• Na oba typy ventilov je moÏné osadiÈ
predlÏovací nástavec na predæÏenie
hlavice. PredæÏenie sa pouÏije
v prípade hlboko osadenej krabice
ventilu.

Zvlá‰tne upozornenie

Pri pouÏití ventilu pre podlahové kúrenie na temperovanie podlahy s FJVR by nemala
plocha podlahy, ktorá sa má regulovaÈ, prekroãiÈ 10 m2. Pri pouÏití FHV-A na
podlahové vykurovanie alebo FHV-R na temperovanie podlahy re‰pektujte
maximálnu prívodnú teplotu na vstupe, závislú na materiále.
30

Špeciálne ventilové telesá

Špeciálne ventilové telesá

31

Špeciálne ventilové telesá
MontáÏ

Radiátorové ventily a šróbenia RA-URX

Pre zabudovanie ventilu FHV na
podlahové vykurovanie existuje
‰peciálna vstavaná krabica do
steny, ktorá sa vloÏí do vyhæbenia
a následne upevní. Krabica
(∅ 142 mm) sa dá vìaka svojej
malej vstavanej hæbke jednoducho
upevniÈ do steny alebo ºahkej kon‰
trukcie.

Armatúry sú ponúkané s povrchovou
úpravou v odtieňoch bielej a v pre
vedení chrómovom a nerezovom.
Armatúry rady URX sú vhodným
doplnkom štýlových vykurovacích

telies osadených v interiéroch
moderných bytov. Ventilové teleso
RA-URX musí byť vždy namontované
do spiatočky.

Pripojenie rúrky na ventilové teleso
sa vykoná pomocou zvern˘ch
spojok. Integrovan˘m
prednastavením sa môÏe r˘chlo
a jednoducho previesÈ hydraulické
vyváÏenie podºa pokynov na
stranách 10 a 11 tejto príruãky.
Následne sa môÏe namontovaÈ
snímaã a nasadiÈ predn˘ kryt.

Potrebné vyhæbenie sa dá ºahko
a presne vyv⁄taÈ dut˘m vrtákom.
Pre jednoduch‰iu montáÏ je moÏné
pouÏiÈ vodováhu (k dispozícii ako
príslu‰enstvo), na ktorej sa dá tieÏ
nastaviÈ hrúbka obkladu stien,
ktor˘ je e‰te potrebné naniesÈ.

Termostatická hlavica RAX
Kód 013G6070

Termostatická hlavica RTX
obmedzovač spiatočky
Kód 013G6090
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Obsluha a údržba
V˘mena ventilovej vloÏky

V˘mena upchávky
Termostatické ventily Danfoss
nevyÏadujú v podstate údrÏbu.
Upchávka je jedin˘ diel, u ktorého
môÏe prípadne dôjsÈ k opotrebovaniu. Upchávka sa po demontáÏi snímaãa poãas prevádzky
zariadenia vyskrutkuje kºúãom veº.
10 a nahradí sa novou.

tesní v priebehu tohoto postupu
tak, aby voda nevytiekla, pokiaº nie
sú pohyblivé diely vloÏky ventilu
zovreté. K zachyteniu prípadn˘ch
vodn˘ch kvapiek si z opatrnosti
pripravte nádobu alebo kus textilu.
Po montáÏi novej upchávky je
potrebné niekoºkokrát ruãne
pohnúÈ kolíkom upchávky, aby sa
odplavili prípadné usadeniny na
kuÏeºke ventilu a na nosn˘ch
kolíkoch (zatlaãiÈ, nie ÈahaÈ za
kolík).

Aby sa pri servise mohla vymeniÈ
ventilová vloÏka, napr. pri silno
zneãistenom ventile od zvárania,
existujú tieto moÏnosti:
• systém vypustiÈ
• po demontáÏi hlavice nasadiÈ na
ventil montáÏnu maticu (obj. ã.
003L0213) a vloÏku ventilu
kºúãom veº. 24 vyskrutkovaÈ.
Teraz sa môÏe sedlo ventilu vyãistiÈ
textilom a naskrutkovaÈ nová
vloÏka ventilu.
Existuje tieÏ moÏnosÈ vymeniÈ
vloÏku ventilu pomocou
demontáÏneho náradia, aj keì je
zariadenie pod tlakom, bez toho,
aby sa muselo vypú‰ÈaÈ.
Predpokladom je v‰ak, Ïe
pohyblivé diely vloÏky ventilu nie
sú vo ventile spojené.

SW 10
6
1/
x.
ma

Najskôr sa demontuje upchávka
a nahradí sa záslepkou, ktorú je
nutné ruãne utiahnuÈ. Potom sa
ventilová vloÏka montáÏnou
maticou o nieão povolí a na ventil
sa upevní drÏiak montáÏneho
bloku.

Nová upchávka sa ruãne
utiahne a dotiahne sa kºúãom
veº. 10 maximálne o 1/6 otoãenia.
Nie je bezpodmieneãne nutné
vypú‰ÈaÈ vodu. KuÏeºka ventilu
34
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Teraz sa upchávka a tesnenie vloÏí
do drÏiaku, demontáÏny prístroj sa
naskrutkuje na vonkaj‰í závit
drÏiaku a dotiahne sa. Teraz sa
posunie vreteno so záslepkou do
záberu.

Vreteno je v zábere, keì je
predná znaãiaca dráÏka prekrytá
zadn˘m okrajom náradia.
Vretenom sa otáãa doºava tak
dlho, k˘m je závit vloÏky ventilu
uvoºnen˘.

Potom sa vreteno s vytoãenou
ventilovou vloÏkou stiahne dozadu,
guºov˘ kohút náradia sa zatvorí
a vreteno s vloÏkou sa vyskrutkuje.
Teraz sa demontovaná ventilová
vloÏka stiahne z vretena.

Záslepka
Tesnenie
Upchávka

DrÏiak
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Predná
znaãiaca dráÏka

Záslepka sa vyskrutkuje a potom
zaskrutkuje do novej ventilovej
vloÏky a nasadí sa na vreteno.
Vreteno sa s novou ventilovou
vloÏkou zaskrutkuje do náradia,
guºov˘ kohút sa otvorí a vreteno sa
zatlaãí dopredu. Pri tom sa

ventilová vloÏka vskrutkuje smerom
doprava do telesa aÏ k zaráÏke.
Odvzdu‰Àovacia skrutka na
demontáÏnom náradí sa otvorí,
a uÏ po niekoºk˘ch sekundách
nebude vytekaÈ Ïiadna voda. (Ak aj
napriek tomu vyteká, nie je
ventilová vloÏka do telesa správne
naskrutkovaná a postup sa musí
opakovaÈ).

Obsluha a údržba
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Hlavice / Hľadiská výberu
Voľba správnej hlavice so snímačom
Pri montáÏi termostatick˘ch hlavíc
je potrebné si dávaÈ pozor na to,
aby boli teplotné snímaãe voºne
obtekané vzduchom z miestnosti.
Danfoss ponúka rôzne druhy hlavíc
pre v‰etky moÏné montáÏne
situácie. V‰eobecne platí:
Pre normálne montáÏne situácie sa
môÏe pouÏiÈ hlavica so vstavan˘m
snímaãom.

Potom sa odstráni demontáÏne
náradie, vloÏka ventilu sa pevne
dotiahne (25 Nm), záslepka sa
vyskrutkuje a namontuje sa nová
upchávka.

Pokiaº je vykurovacie teleso
vystavené prievanu alebo sa
nachádza v mieste hromadenia
tepla, napr. pod v˘klenkom alebo
za záclonou, je potrebné pouÏiÈ
oddelen˘ snímaã.

Pokiaº nie je moÏné nastavenie
teploty miestnosti z dôvodu
obloÏenia vykurovacieho telesa
alebo konvektoru pod podlahou, je
potrebné pouÏiÈ diaºkové
nastavenie, viì. strana 52.
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Vstavan˘ snímaã

RAE

RA 2000

RAE

RA 2000

Oddelen˘
snímaã

Diaºkové nastavenie

Hlavice / Hľadiská výberu
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Hlavice / Hľadiská výberu
Pravidlá rozhodovania

Pravidlá rozhodovania

Pravidlá rozhodovania k uľahčeniu výberu snímača
Je vykurovacie
teleso umiestnené
na plochej stene, tj.
nie je ani vo
v˘klenku, ani pod
parapetom okna?

Je vzdialenosÈ
medzi parapetom
okna a vykurovacím
telesom men‰ia ako
10cm?

NIE

NIE

ÁNO

ÁNO

Je vzdialenosÈ od
stredu pripojenia
vykurovacieho telesa
(vstup) k vonkaj‰iemu
prednému okraju
telesa väã‰ia ako 8cm?

Je ‰írka okenného
parapetu men‰ia
ako 22cm?

NIE

NIE

ÁNO

Je vzdialenosÈ medzi
parapetom okna
a vykurovacím telesom
väã‰ia ako 20cm?

ÁNO

Je teleso termostatu
namontovaného
zvislo nahor alebo
napr. prikryté
záclonami?
ÁNO

NIE
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ÁNO

Pri pochybnostiach
pouÏite vÏdy
oddelen˘ snímaã!
Hlavice / Hľadiská výberu
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Hlavice / Špeciálne podmienky inštalácie

Hlavice RA 2000, RAE
MontáÏ hlavic

Obmedzené priestorové pomery
Rohov˘ nástavec pre ‰peciálne montáÏne podmienky
Pre obmedzen˘ priestor alebo pre
pravouhlé pripojenie termostatu
k radiátoru má Danfoss vo
v˘robnom programe praktick˘
rohov˘ nástavec v dvojakom
prevedení:

• s pripojením k ventilovému telesu
typu RA, je preto vhodná hlavica
RA 2000, alebo RAE s klip
upevnením
• so závitov˘m pripojením M 30
x 1,5 k ventilovému telesu, je
vhodn˘ pre hlavice RA 2000,
alebo RAE s klip upevnením
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·tandardné hlavice RA 2000 a RAE
majú patentované upevnenie
pomocou západky a dajú sa
namontovaÈ baz náradia. Hlavica sa
najjednoduch‰ie zabuduje v polohe
nastavenia max. teploty, tj. ãíslice 5
sa nachádza na ‰pici trojuholníka
nad logom Danfoss.

Po odstránení ochranného krytu
ventilového telesa sa hlavica
nasunie na ventil a zatlaãí sa
smerom dozadu. Pri narazení sa
mechanizmus západky automaticky
uvoºní a hlavica pevne sedí na
ventile.

Upínacia objímka

Pokiaº hlavica nedolieha správne na
dosadaciu plochu ventilu, je
potrebné ho z ventilu demontovaÈ,
mechanizmus západky sa otoãením
upínacej objímky aÏ na doraz proti
smeru hodinov˘ch ruãiãiek uvolní,
a potom je moÏné montáÏny
postup zopakovaÈ. Predt˘m overte,
ãi u ventilov s prednastavením
správne sedí zriaìovací krúÏok.
Po montáÏi sa eventuálne môÏe
upínacia objímka o kúsok ruãne
pootoãiÈ v smere hodinov˘ch
ruãiãiek.

Hlavice RA 2000, RAE
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Hlavice RA 2000, RAE
MontáÏ kapiláry

MontáÏ snímaãa
U oddeleného snímaãa je navinutá
v kazete snímaãa. K upevneniu
snímaãa sa pouÏije konzolka, ktorá
je súãasÈou dodávky a upevní sa na
stenu pomocou skrutiek
a hmoÏdiniek.

Kazeta so snímaãom
a kapilárou

Vyrovnanie snímaãa (zvislo /
vodorovne) je ºubovoºne voliteºné.
Snímaã sa opatrne zasunie do
konzolky. Pri tom sa z kazety
automaticky odvíja kapilára.

Kapilára sa môÏe upevniÈ pomocou
dodávan˘ch úchytiek alebo
‰peciálneho uchytenia. Nesmie sa
zalomiÈ.

kryt snímaãa

Konzolka

DemontáÏ hlavice
K demontáÏi hlavice je potrebné
otoãiÈ upínaciu objímku aÏ na doraz
proti smeru hodinov˘ch ruãiãiek.
Mechanizmus západky sa opäÈ
uvoºní a hlavica sa dá ºahko
z ventilu stiahnuÈ.

Pokiaº sa odvinie príli‰ dlhá ãasÈ
kapiláry, je moÏné mal˘m
skrutkovaãom otvoriÈ kryt snímaãa
a navinúÈ prebytoãnú ãasÈ kapiláry
späÈ. Potom sa kryt snímaãa natlaãí
opät na konzolku, aÏ do nej
zapadne.
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Hlavice RA 2000, RAE

Hlavice RA 2000, RAE
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Hlavice RA 2000, RAE
Obmedzenie / Zablokovanie
nastavenia teploty

Poistka proti demontáÏi
Poistka proti demontáži je
v činnosti, ak je západka zatlačená v
objímke. Pri aktivovanej poistke je
možné ešte čidlo namontovať,
ale upínacia objímka sa potom
nemôže uvolniť a hlavica preto
nejde demontovať. Poistku proti
demontáži je možné odstrániť.
Poistná západka je pre jednorázové
použitie, pre ďalšie zaistenie je
možné objednať západku novú
(20 ks v balení pod obj. č. 013G5245).

V zásade existuje moÏnosÈ obmedziÈ regulaãn˘ rozsah ão sa t˘ka
maximálneho a minimálneho nastavenia, popr. vykonaÈ zablokovanie
zvolenej teploty, aby sa napr. vo voºne prístupn˘ch oblastiach zabránilo
vy‰‰ej spotrebe energie v dôsledku neÏiadúcich zmien poÏadovaného
nastavenia.

Obmedzenie / Zablokovanie
nastavenia teploty u RA 2000
PoÏadovaná teplota miestnosti sa dá nastaviÈ otáãaním bielej zriaìovacej
rukoväte hlavice. MoÏné nastavenie u RA 2000 sú tieto:
l
7 °C
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·peciálne u ekvitermnej regulácie teploty na prívode sú vy‰‰ie teploty miestnosti
dosiahnuteºné len vo v˘nimoãn˘ch prípadoch.

Pozor:
U vykurovacích telies, kde po
montáÏi uÏ nie je upínacia
objímka hlavice prístupná, napr.
u vykurovacích telies s predn˘m
pripojením, nie je montáÏ poistky
moÏná.
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Hlavice RA 2000, RAE

Hlavice RA 2000 sú vybavené
z v˘roby dvoma obmedzovacími
kolíãkami na zadnej strane ruãného
koleãka.

K nastaveniu obmedzenia (napr. na
polohu 3, viì obrázok) sa jeden
z kolíãkov vysunie pomocou malého
skrutkovaãa.

T˘mito obmedzovacími kolíãkami sa
pri demontovanej hlavici dá
obmedziÈ a zablokovaÈ regulaãn˘
rozsah. Na zadnom krúÏku stupnice
je ãerven˘ a ãierny trojuholník.
âerven˘ trojuholník predstavuje
obmedzenie maximálnej hodnoty,
ãierny obmedzenie minima.
Hlavice RA 2000, RAE
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Hlavice RA 2000, RAE
Obmedzenie / Blokovanie
nastavenia teploty u hlavice RAE
Potom sa hlavica nastaví do polohy
3. Aby sa snímaã obmedzil na
maximálnu hodnotu, zasunie sa
kolíãek na doraz do zárezu za
ãerven˘m trojuholníkom.
Pre obmedzenie minimálnej
hodnoty sa kolíãek zatlaãí do zárezu
za ãiernym trojuholníkom.

Umiestnenie kolíãkov po oboch
stranách poÏadovaného nastavenia
zablokuje rozsah nastavenia na
zvolenej hodnote.
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Hlavice RA 2000, RAE

Obmedzenie / Blokovanie
nastavenia teploty u hlavice RAE
PoÏadovaná teplota miestnosti sa dá nastaviÈ otáãaním bielej zriaìovacej
rukoväte. MoÏné nastavenia u RAE sú tieto:
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·peciálne u ekvitermnej regulácie teploty na prívode sú vy‰‰ie teploty miestnosti
dosiahnuteºné len vo v˘nimoãn˘ch prípadoch.

Hlavice RAE sú vybavené
obmedzovacím zariadením, ktoré
umoÏÀuje obmedziÈ rozsah
ºubovoºnou voºbou minimálnej
a maximálnej hodnoty. Pomocou
dvoch zabudovan˘ch
obmedzovacích tlaãidiel sa
jednoducho vykoná nasledujúci
postup:

Pre obmedzenie maximálnej
hodnoty sa termostat nastaví do
maximálnej polohy. Potom sa
tlaãidlo podrÏí stlaãené napravo od
zriaìovacej znaãky, zriaìovacia
rukoväÈ sa otoãí do poÏadovanej
polohy a tlaãidlo sa následne
uvoºní.

Hlavice RA 2000, RAE
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Hlavice RA 2000, RAE
Obmedzenie / Blokovanie
nastavenia teploty u hlavice RAE
Pre obmedzenie minima prebieha
tento postup analogicky
z východzej minimálnej polohy
s tým rozdielom, že tlačidlo sa nachádza vľavo od zriaďovacej značky.
Rozsah nastavenia sa môže zablokovať súčasným obmedzením minima
a maxima v požadovanej polohe.
Túto blokáciu je možné kedykoľvek
bez náradia zmeniť.

Príslu‰enstvo a náhradné diely
Príslušenstvo a náhradné diely pre čidlá so západkou
Obj. č.

Označenie

013G5245

Poistka proti demontáži biela pre hlavicu so západkou (20 ks)

Tento ‰peciálny nástroj sa
naskrutkuje do kolíãkov a tie sa
vytiahnu.
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Hlavice RA 2000, RAE

Hlavice RA 2000, RAE
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Hlavice RA 2000 / prevedenie pre verejné

budovy so zosilnenou objímkou
MontáÏ snímaãa

Prevedenie pre verejné budovy so zosilnenou objímkou sa pouÏíva vo
verejne prístupn˘ch priestoroch. Model je vybaven˘ ochrann˘m ko‰íãkom
a k tomu môÏe byÈ e‰te vybaven˘ krytom stupnice.

Potom sa kryt snímaãa natlaãí opäÈ
na konzolku, aÏ do nej zapadne.
Kapilára sa môÏe upevniÈ pomocou

dodávan˘ch úchytiek alebo
‰peciálneho uchytenia. Kapilára
sa nesmie zlomiÈ.

MontáÏ hlavice

Poistka proti demontáÏi

K montáži tohoto modelu pre
verejné budovy je potrebné nasadiť
hlavicu na teleso ventilu a utiahnuť
poistnú skrutku.

Poistná skrutka tohoto modelu pre
verejné budovy môÏe byÈ
dodatoãne zaistená proti
neoprávnenej demontáÏi plastovou
vloÏkou (obj. ã. 013G1232), ktorá
sa vtláãa do vnútorného ‰esÈhranu
skrutky.

ktorá sa upevní na stenu pomocou
skrutiek a hmoÏdiniek. Poloha
snímaãa (zvislá / vodorovná) je tu
voliteºná. Snímaã sa opatrne
zasunie do konzolky. Pri tom sa
z kazety automaticky odvíja
kapilára.

Obmedzenie / Zablokovanie nastavenia teploty
u RA 2000 (model pre verejné budovy)
PoÏadovaná teplota miestnosti sa dá nastaviÈ otáãaním bielej zriaìovacej
rukoväte. MoÏné nastavenia u RA 2000 pre verejné miestnosti sú tieto:
l

U oddeleného snímaãa je kapilára
navinutá v kazete snímaãa.
K in‰talácii hlavice je potrebné
pouÏiÈ k tomu dodávanú konzolku,
52

Hlavica typu RA 2000

Pokiaº sa odvinie príli‰ dlhá ãasÈ
kapiláry, môÏe sa mal˘m
skrutkovaãom otvoriÈ kryt ventilu
a prebytoãná ãasÈ kapiláry sa
navinie späÈ.

7 °C
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·peciálne u ekvitermnej regulácie teploty na prívode sú vy‰‰ie teploty miestnosti
dosiahnuteºné len vo v˘nimoãn˘ch prípadoch.

Hlavica typu RA 2000
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Hlavice RA 2000 / prevedenie pre verejné

budovy so zosilnenou objímkou

Obmedzenie / Blokovanie nastavenia teploty
u RA 2000 (model pre verejné budovy)

Príslu‰enstvo a náhradné diely pre snímaãe bez západky /
model pre verejné budovy so zosilnenou objímkou

Tento model pre verejné budovy
je vybaven˘ z v˘roby dvoma
obmedzovacími kolíãkami na
zadnej strane ruãného kolieska.
Aby sa napr. nastavilo
obmedzenie na polohu 3, ktorá
odpovedá teplote 20°C, vytiahne
sa jeden z t˘chto kolíãkov.
Poistka proti demontáži
(5x10 ks/balenie) - obj. č.
013G1232
Potom sa hlavica nastaví na polohu
3. Na zadnej strane ochranného
ko‰íãka sú vyrazené hodnoty
nastavenia. Obmedzovací kolíãek
sa zasunie do zárezu na hodnotu
3. K obmedzeniu minima sa
kolíãek posunie z tejto polohy
o 2 miesta doºava.
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Hlavica typu RA 2000

Príslu‰enstvo a náhradné diely

Obj. ã.

Umiestnenie kolíãkov z oboch strán
poÏadovaného nastavenia blokuje
rozsah nastavenia na zvolenej
hodnote.

Oznaãenie

192H2492

Kºúã s vnútorn˘m ‰esÈhranom
k upevneniu snímaãov bez západky

013G1231

Závitov˘ kºúã k montáÏi obmedzovacích kolíãkov

013G1232

Poistka proti demontáÏi (5 x 10 ks/balenie)

013G1233

Kryt stupnice pre RA 2020 / 2022 (20 ks/balenie)

Hlavica typu RA 2000
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Hlavice / Diaľkové nastavenie
MontáÏ
Diaºkové nastavenie
môÏe byÈ
namontované na
stene, vo vstavanej
krabici alebo na
parapete. MontáÏne
otvory na základovej
do‰tiãke diaºkového
nastavenia sú
prispôsobené beÏn˘m
rozmerom vstavan˘ch krabíc.

Pred montáÏou diaºkového
nastavenia sa odstráni kryt.

MontáÏ

Po upevnení diaºkového nastavenia
sa opäÈ kryt nasadí.

Pri in‰talácii na stenu sa kapilára
môÏe upevniÈ pomocou
dodávan˘ch mal˘ch príchytiek.
Kapilára sa nesmie zalomiÈ. Pri
in‰talácii kapiláry do elektrikárskej
rúrky sa môÏe nástavec
jednoducho oddeliÈ od
nastavovacej ãasti bajonetovou
objímkou.

Nástavec sa nasunie na ventil
a imbusov˘m kºúãom 2 mm sa
pritiahnu spojné skrutky.

SW 2

Rúrka musí maÈ priemer 23 mm
a polomer ohybu nesmie byÈ men‰í
ako 25 cm.

Potrebná ãasÈ kapiláry sa
jednoducho odvinie
z ovládacej ãasti.
Nepotrebná kapilára
zostane navinutá
v ovládacej ãasti.
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Hlavice / Diaľkové nastavenie

Hlavice / Diaľkové nastavenie
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Hlavice / Diaľkové nastavenie
Obmedzenie / Zablokovanie
nastavenia teploty

Príslu‰enstvo a náhradné diely

Nastavenie
PoÏadovaná teplota miestnosti sa dá nastaviÈ otáãaním bielej zriaìovacej
rukoväte. MoÏné hodnoty u diaºkového nastavenia sú tieto:
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Príslu‰enstvo a náhradné diely pre diaºkové nastavenie
Obj. ã.
192H2492

Kºúã s vnútorn˘m ‰esÈhranom k upevneniu nástavca

013G5190

Kompaktn˘ nástavec s krátkou dæÏkou, ‰peciálne pre
montáÏ v stiesnen˘ch podmienkach alebo ako
estetické rie‰enie u ‰pec. interiérov.

013G5191

Nástavec pre diaºkové nastavenie u RA

013G5191

Nástavec pre diaºkové nastavenie na ventil so závitom
M 30 x 1,5

·peciálne u ekvitermnej regulácie teploty na prívode sú vy‰‰ie teploty miestnosti
dosiahnuteºné len vo v˘nimoãn˘ch prípadoch.

Obmedzenia / Zablokovanie
Aj prvky diaºkového nastavenia
ponúkajú jednoduchú moÏnosÈ
obmedzenia rozsahu. Po stiahnutí
konzolky snímaãa sa termostat pre
maximálne obmedzenie nastaví do
polohy maxima. Potom sa tlaãidlo
podrÏí stlaãené napravo od
nastavovacej znaãky,
nastavovacia rukoväÈ sa otoãí
do poÏadovanej polohy
a tlaãidlo sa následne uvoºní.

Oznaãenie

Nastaviteºn˘ rozsah sa môÏe
zablokovaÈ súãasn˘m obmedzením
minima a maxima v poÏadovanej
polohe. Tlaãidlá sa nakoniec skryjú
pod konzolku.

Pre obmedzenie minima
prebieha tento postup
analogicky z v˘chodzej
minimálnej polohy s t˘m, Ïe
tlaãidlo sa nachádza vºavo od
nastavovacej znaãky.
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Hlavice / Diaľkové nastavenie

Hlavice / Diaľkové nastavenie
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Hlavice RAE-K, pre pripojenie M30 x 1,5
MontáÏ
Hlavica RAE-K zodpovedá svojím
vzhºadom a funkciou hlaviciam
RAE. Je vhodná bez nástavca na
vykurovacie telesá so závitov˘m
pripojením snímaãa M30 x 1,5.

MontáÏ snímaãa
U oddeleného snímaãa je kapilára
navinutá na kazete. K upevneniu
snímaãa sa pouÏije konzolka,
ktorá sa dodáva spoloãne s ním.
Tá sa upevní na stenu pomocou
skrutiek a hmoÏdiniek.

Vyrovnanie snímaãa (zvisle /
vodorovne) je moÏné ºubovoºne
zvoliÈ. Snímaã sa opatrne zasunie
do konzolky. Pri tom sa z kazety
automaticky odvíja kapilára. Pokiaº
sa odvinie príli‰ dlhá ãasÈ kapiláry,
je moÏné mal˘m skrutkovaãom
otvoriÈ kryt ventilu a navinúÈ
prebytoãnú ãasÈ späÈ. Potom sa

kryt natlaãí opäÈ na konzolku, aÏ
do nej zapadne. Kapilára sa môÏe
upevniÈ pomocou dodávan˘ch
úchytiek alebo ‰peciálneho
uchytenia. Nesmie sa zlomiÈ.

Poistka proti demontáÏi

Hlavica sa nejjednoduch‰ie
namontuje v polohe maxima.
Hlavica sa na ventil
nasadí a utiahne
sa prevleãná
matica (veº. 32).
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Hlavice RAE-K, pre pripojenie M30 x 1,5

Hlavice RAE-K môÏu byÈ vo väã‰ine
prípadov zaistené proti demontáÏi
bez pomoci náradia:
Je potrebné len priloÏiÈ na
prevlečnú maticu dvojdielnu sponu
(obj. ã. 013G5389) a stlaãiÈ, aÏ
zapadne. DemontáÏ hlavice je
moÏná len násiln˘m zniãením
spony.

Hlavice RAE-K, pre pripojenie M30 x 1,5
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Hlavice RAE-K, pre pripojenie M30 x 1,5

a hlavice RAE-H, pre pripojenie M28 x 1

Obmedzenie / Zablokovanie
nastavenia teploty
Nastavenie
PoÏadovaná teplota miestnosti sa dá nastaviÈ otáãaním bielej zriaìovacej
rukoväte. MoÏné nastavenia u RAE-K a RAE-H sú tieto:
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maxima a minima v poÏadovanej
polohe. Toto zablokovanie je moÏné
kedykoºvek zmeniÈ bez náradia.

·peciálne u ekvitermnej regulácie teploty na prívode sú vy‰‰ie teploty miestnosti
dosiahnuteºné len vo v˘nimoãn˘ch prípadoch.

Obmedzenie / Zablokovanie
Hlavice RAE-K a RAE-H sú vybavené
zariadením na obmedzenie teploty,
ktoré umoÏÀuje obmedziÈ rozsah
nastavenia ºubovoºne zvolen˘mi
hodnotami maxima a minima.
Pomocou dvoch vstavan˘ch tlaãidiel
sa ºahko postupuje nasledujúcim
spôsobom:
Pre maximálne obmedzenie sa
termostat nastaví do polohy
maxima. Potom sa tlaãidlo podrÏí

stlaãené napravo od zriaìovacej
znaãky, zriaìovacia rukoväÈ sa otoãí
do poÏadovanej polohy a tlaãidlo sa
následne uvoºní.
Pre obmedzenie minima prebieha
tento postup analogicky z v˘chodzej
polohy s t˘m, Ïe tlaãidlo sa
nachádza vºavo od zriaìovacej
znaãky.
Nastaviteºn˘ rozsah sa môÏe
zablokovaÈ súãasn˘m obmedzením

Príslu‰enstvo a náhradné diely
Príslu‰enstvo a náhradné diely pre hlavice RAE-K
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Hlavice RAE-K, pre pripojenie M30 x 1,5

Obj. ã.

Popis

013G5389

Poistka proti demontáÏi

Hlavice RAE-H, pre pripojenie M28 x 1
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Závitový prípoj RLV

pre vratné potrubie a RLV-S
Vypú‰tanie a napú‰tanie RLV

Pomocou závitového prípoja RLV pre vratné potrubie a univerzálneho
prípoja pre vykurovacie telesá RLV-K môÏe byÈ kaÏdé vykurovacie teleso
samostatne uzavreté a vypú‰Èané, aby mohli byÈ bez problémov a bez
obmedzenia ostatn˘ch vykurovacích telies v systéme vykonané napr.
údrÏbárske alebo renovaãné práce. Prípoje RLV-S a RLV-KS umoÏÀuje
uzavretie vykurovacieho telesa a prednastavenie prietoku telesom.
NeumoÏÀujú v‰ak jeho vypú‰Èanie.

MontáÏ RLV a RLV-S
Prípoj RLV je urãené pre montáÏ
do vratného potrubia radiátora
a umoÏÀuje uzavretie, reguláciu
a vypú‰Èanie, popr. napú‰Èanie.
Aby sa zjednodu‰ilo neskor‰ie
vypú‰Èanie radiatora, musí byÈ
prípoj namontovan˘ s krytom

smerujúcim dopredu. RLV 10 a 15
sú pripravené k pripojeniu na
potrubie pomocou zvern˘ch spojok
Danfoss.

Pre montáÏ a obsluhu vypú‰Èacej
armatúry sa doporuãuje nasledujúci
postup:
• UzatvoriÈ termostatick˘ ventil.
Z bezpeãnostn˘ch dôvodov musí
byÈ hlavica prechodne nahradená
ruãn˘m uzáverom. Pre vy‰‰ie
tlaky v systéme je nutné pouÏiÈ
ruãn˘ uzáver obj.ã. 013G3300.
Okrem toho sa doporuãuje pri
prípadnom odstavení
vykurovacieho telesa
naskrutkovaÈ na závit ventilu
záslepku, aby sa zabránilo
po‰kodeniu, pokiaº by sa
nedopatrením otoãilo ruãn˘m
uzáverom.

• OdskrutkovaÈ kryt s RLV
a zatvoriÈ ich pomocou
imbusového kºúãa 6 mm.
• NaskrutkovaÈ vypú‰Èaciu
armatúru a vyváÏiÈ. Dodávaná
objímka hadice je voºne
otoãiteºná do v‰etk˘ch strán.
• OtvoriÈ vypú‰Èaciu armatúru
pomocou ‰tvorhranného kºúãa
veº.9.

Nezabudnite:
Otvorte odvzdu‰Àovaciu skrutku
na radiátore.

Regulacia RLV a RLV-S
Pred vlastnou reguláciou musí byÈ
prípoj do vratného potrubia
uzavret˘ 6 mm imbusov˘m
kºúãom. Regulácia poÏadovaného
mnoÏstva vody prebieha plynul˘m
otváraním prípoja pomocou
imbusového kºúãa. V prietokov˘ch
diagramoch (viì údajové listy) je

64

moÏné nájsÈ, aké nastavenie je
nutné, aby pretekalo práve
poÏadované mnoÏstvo vody.
Z v˘roby je nastavené úplné
otvorenie.

Závitový prípoj RLV pre vratné potrubie a RLV-S

Pomocou vypú‰Èacej armatúry je
moÏné vykurovacie teleso aj
napustiÈ. Pred odskrutkovaním
musí byÈ vypú‰Èacia armatúra
uzatvorená. Po odstránení
armatúry sa skrutkovanie vratného
potrubia opäÈ otvorí 6 mm
imbusov˘m kºúãom a naskrutkuje
sa kryt.
Závitový prípoj RLV pre vratné potrubie a RLV-S
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Univerzálne radiátorové prípoje

RLV-K / RLV-KS

RLV-K (s moÏnosÈou vypú‰Èania) je
urãen˘ k montáÏi na radiátor
s ventilmi s rozpätím vstupu
a v˘stupu 50 mm l 1,5 mm.
Vzhºadom k integrovanému obtoku
sa dá RLV-K pouÏiÈ ako pre
jednorúrkové, tak pre dvojrúrkové
systémy s moÏnosÈou plynulého
nastavenia podielu zatekania
radiátora. RLV-KS (bez moÏnosti
vypú‰Èania) sa pouÏíva
v dvojrúrkových systémoch. Pre
pripojenie radiátorov sa dodávajú
prípoje G 3/4" a R 1/2 .
U vykurovacích telies s pripojením
R @ sa musia priloÏené pripojovacie
kusy naskrutkovaÈ imbusov˘m
kºúãom veº.12 hlboko do
vykurovacieho telesa. U telies

s pripojením G 3/4" sa pouÏijú
priloÏené kuÏeºové objímky. Teraz
sa nasadí RLV-K / RLV-KS a obe
prevleãné matice sa pevne
dotiahnu (cca 30 Nm). Prípoje sú
urãené pre pripojenie meden˘ch
a plastov˘ch rúrok a rúrok
z mäkkej ocele zo zvern˘mi
spojkami Danfoss.

Upozornenie:
Pri montáÏi potrubia je potrebné
daÈ pozor na paraleln˘ prívod
a správne pripojenie prívodnej
a vratnej vetvy potrubia
k radiátoru!

prietok vykurovacím telesom

MontáÏ RLV-K a RLV-KS

poãet otáãok vretena obtoku

Nastavenie obtoku RLV-K
Z v˘roby je prípoj RLV-K nastaven˘
na dvojrúrkov˘ systém. Prestavba
na jednorúrkov˘ systém sa vykoná
otvorením obtoku, otáãaním
vretena proti smeru hodinov˘ch
ruãiãiek (6 mm imbusov˘m
kºúãom).
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ZávislosÈ medzi prietokom
a poãtom otáãok vretena vypl˘va
z diagramu.

Závitový prípoj RLV pre vratné potrubie a RLV-S

Závitový prípoj RLV pre vratné potrubie a RLV-S
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Univerzálne radiátorové prípoje

RLV-K / RLV-KS

Vypú‰Èanie
a napú‰Èanie u RLV-K

PouÏitie ako záslepka

Doporuãuje sa nasledujúci postup
napú‰Èania a vypú‰Èania:
1. Kryt je nutné odskrutkovaÈ.
Pomocou 6 mm imbusového
kºúãa sa uzatvorí vstup i v˘stup.
2. Vypú‰Èacia armatúra sa
naskrutkuje na vratné potrubie
a vyváÏi sa. Dodávaná objímka
hadice je voºne otoãiteºná do
v‰etk˘ch strán.
3. Vypú‰Èacia armatúra sa otvorí
‰tvorhranom (veº.9).
Nezabudnite:
Otvorte odvzdu‰Àovaciu skrutku
radiátora.
Po napustení sa vypú‰Èacia
armatúra zatvorí a odskrutkuje,
vstup a v˘stup sa opäÈ otvorí
imbusov˘m kºúãom 6 mm
a naskrutkujú sa kryty.
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Univerzálne radiátorové prípoje RLV-K / RLV-KS

RLV-K sa taktieÏ môÏe pouÏiÈ ako
záslepka, napr. pri uvedení siete do
prevádzky bez vykurovacích telies.
K tomu je nutné zavrieÈ prívodné
a vratné potrubie, ako bolo
popísané a úplne otvoriÈ obtok.

Príslu‰enstvo a náhradné diely

RLV-K

Príslušenstvo a náhradné diely pre radiatorové prípoje RLV a RLV-K
Obj. ã.

Oznaãenie

003L0152

Napúšťacia a vypúšťacia armatúra s pripojením AG ¾“ (neponiklovaná)
a objímka hadice vhodná pre všetky modely RLV a RLV-K

003L0294

Pripojovací kus pre RLV-K vrátane tesnenia pre radiátor
s pripojením G 3/4“

003L0295

Samotesniaci pripojovací kus pre RLV-K vrátane tesnenia pre
radiátor s pripojením R 1/2 IG

192H0161

Dvojitá rozeta (biele PVC) pre priemer potrubia 12 až 24 mm,
rozostup 50 mm

013G3300

Špeciálny ručný uzáver pre vysoké tlaky v systéme

Univerzálne radiátorové prípoje RLV-K / RLV-KS
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Ventilové telesá Press fit

s lisovaným pripojením

Typ RA-N určené pre dvojrúrové sústavy
Ventilové telesá s lisovaným
pripojením sú používané vo
vykurovacích sústavách zostavených
z nerezového alebo medeného
potrubia. K pripojeniu je nutné
použiť na trhu dostupné lisovacie
náradie.
K lisovaniu použijete lisovacie kliešte
týchto výrobcov.
MaPress: M; REMS: V, M; Rothenberger: V, M; SANHA: SA; Viega: V

5. Rúrky odrežte
na požadovanú dĺžku.

6. Začistite konce rúrok.

7. Vizuálne prekontrolujte, či je
0-krúžok správne založený vnútri
vybranej lisovacej časti armatúry.

8. Dovnútra ventilu zasuňte na doraz
rúrky o priemere 22 mm a na rúrke
si urobte značku.

Návod
Inštalácia radiátorových ventilov RA-N a uzatvárateľných radiátorových
šróbení RLV s lisovaným pripojením
1. Najprv si overte, že
máte po ruke všetko
potrebné náradie
a pomôcky

2. Uistite sa, či je na
mieste inštalácie
potrebný voľný
inštalačný priestor,
ktorý je predpísaný
výrobcom lisovacieho
náradia.

9. Na stred lisovacej časti
armatúry nasaďte
lisovacie čeľuste.

10. Vizuálne na rúrke skontrolujte
vytvorenú značku,
aby pri lisovaní spojov
medzi armatúrou a rúrkou
nedošlo k situácii, že rúrka
nebude správne vlisovaná
do spoja.

3. Nainštalujte šróbenie, ktoré utesníte
pomocou teflónového alebo iného
vhodného tesnenia.

4. N ainštalujte šróbenie,
ktoré utesníte pomocou
teflónového alebo iného
vhodného tesnenia. .

11. Prednastavte ventily
na požadovanú hodnotu.

12. Nainštalujte termostatickú hlavicu.

Radiátorový ventil RA-N
musí byť inštalovaný
na vstup do radiátora.

Radiátorové šróbenie
RLV musí byť inštalované
na výstup radiátora..
DKCD
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Ventilové telesá Press fit s lisovaným pripojením

Ventilové telesá Press fit s lisovaným pripojením
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Prehľad termostatických hlavíc a šróbení
šróbenie
rohové / priame 3/4“ s vypúšťaním

RLV-K
003L0283, 003L0281

šróbenie
rohové / priame 3/4“ bez vypúšťania

RLV-KS
003L0222, 003L0220

šróbenie
rohové / priame 1/2“ bez vypúšťania

RLV-KS
003L0222

šróbenie rohové 1/2“ s vypúšťaním

RLV-K
003L0282

šróbenie priame 1/2“ s vypúšťaním

RLV-K
003L0280

ručná hlavica s maticou M30 x 1,5

RA 5003
013G5003

termostatická hlavica so zabudov. snímačom

RAE-K
013G5034

chróm. termostatická hlavica so zabudovaným snímačom

RAX-K
013G6180

ručná hlavica, západkové upevnenie

RA 5002
013G5002

chróm. termostatická hlavica so zabudov.
snímačom

RAX
013G6170

termostatická hlavica so zabudov. snímačom

RAE 5054
013G5054

termostatická hlavica so zabudov. snímačom

RA2944
013G2944

autonómna programovateľná termostatická
hlavica

Danfoss Eco™
014G1001

bezdrôtová programovateľná termostatická
hlavica

Danfoss Ally™
014G2420
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Výro bc a v yku rova c íc h te l ie s

Pomôcka na priradenie termostatických hlavíc
a šróbení Danfoss k vykurovacím telesám s integrovaným ventilom rôznych výrobcov.

Prehľad termostatických hlavíc a šróbení

Prehľad termostatických hlavíc a šróbení
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Zoznam hesiel
Danfoss Ally™
Danfoss Eco™
Danfoss Icon™
Diaľkové nastavenie
Demontáž hlavice
Dvojrúrkové systémy
Hlavica RA 2000
Hlavica RAE
Hlavica RAE-K
Hlavica so vstavaným
snímačom
Hydraulické vyváženie
Jednorúrkové systémy
Kritériá voľby hlavice
Model pre verejné
budovy
Montáž hlavice
Montážna matica
Nastavenie teploty
Obtok - nastavenie
Oddelený snímač
Obmedzenie
Poistka pri demontáži
Pomoc pri demontáži
hlavice
Prednastavenie
Prehľad termostatických
hlavíc a šróbení
Prípojná armatúra VHS
Regulácia
Rohový nástavec
Závitový prípoj RLV do
vratného potrubia
Teleso ventilu RA-G
Teleso ventilu RA-N
Teleso ventilu - RA-UR
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Zoznam hesiel

Poznámky
6
7
8, 9, 10
37, 54
45
17
43
43
60
39, 40
17
12
39
52, 53

43, 48, 56, 58
35
47, 53, 58
66
39, 40
47, 48, 53, 58, 62
46, 53, 61
35
17
72

Upchávka
34
Univerzálne skrutkovanie
66
RLV-K, prestaviteľné (pre
radiátory s ventilom)
Univerzálne skrutkovanie
RLV-KS pre dvojrúrkové
66
systémy (pre radiátory s
ventilom)
Ventily s nenormovanými
23
rozmermi
Ventily s ponornou
12, 22
rúrkou RA 15/6T
Ventily s ponornou
22
rúrkou RA 15/6TB
70
Ventilové telesá Press Fit
Ventily so spojkou
20
Ventily so spojkou
20, 21
RA-K
Vstavané ventily
25
Výmena ventilovej
35
vložky
Vypúšťanie a
65
napúšťanie
47, 48, 53, 58, 62
Zablokovanie
Zmena vstupu a
13
výstupu
Záslepka
69

23
63
35
64
12
12
12, 23

Poznámky
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Poznámky
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Poznámky

Poznámky

Poznámky
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Poznámky
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Poznámky

Poznámky

Poznámky
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Poznámky

80 Poznámky

Danfoss spol. s.r.o
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
Tel.: +421 232 441 888
E-mail: zakaznickyservis@danfoss.com
www.danfoss.sk
Danfoss nezodpovedá za možné chyby v katalógoch, brožúrach a iných tlačených
materiáloch. Danfoss si vyhradzuje právo prevádzať zmeny na svojich výrobkoch
bez predošlého upozornenia. To platí tiež pre výrobky už objednané, za predpokladu, že tieto úpravy je možné spraviť bez nutnosti dodatočných zmien už dohod-
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nutých technických podmienok. Všetky obchodné značky v tomto prospekte sú
majetkom príslušných firiem. Danfoss logotyp Danfoss sú chránenými obchodnými značkami Danfoss A/S. Všetky práva vyhradené.

