
Кла па ни RA-N за сто со ву ють в дво т руб них на-

сосних си с те мах во дя но го опа лен ня.

RA-N ос на щені вбу до ва ним при строєм по пе ред-

ньої (мон таж ної) на строй ки про пуск ної здатності 

в ме жах та ких діапа зонів:

RA-N 10: kv = 0,04 - 0,56 м3/год.

RA-N 15: kv = 0,04 - 0,73 м3/год.

RA-N 20/25: kv = 0,10 - 1,04 м3/год.

Усі кла па ни RA-N мож на комбіну ва ти з усіма 

термо ста тич ни ми еле мен та ми серії RA, а та кож з 

тер мо елек трич ни ми при во да ми TWA-A.

До вста нов лен ня тер мо ста тич но го еле мен та (під 

час про ве ден ня будівель но-мон таж них робіт) 

тем пе ра ту ру в приміщенні мож на ре гу лю ва ти 

вруч ну за до по мо гою пла с ти ко во го за хис но го 

ко в пач ка.

Ко в па чок не  мож на ви ко ри с то ву ва ти в якості 

запірно го при строю. Для за без пе чен ня гер ме тич-

но го пе ре крит тя слід за сто со ву ва ти спеціаль ну ла-

тун ну ру ко ят ку (код № 013G3300). 

Для лег кої іден тифікації се ред інших кла панів 

серії RA, кла па ни RA-N ком плек ту ють за хис ни ми 

ков пач ка ми чер во но го ко ль о ру.  

Кор пус кла па на ви го тов ля ють з ла туні та по кри-

ва ють зовнішню по верх ню ніке лем.

На тиск ний штифт у саль ни ко во му ущільненні ви-

го тов ле но з не ржавіючої сталі. Штифт не по тре-

бує змаз ки під час всьо го терміну ек с плу а тації 

кла па на. 

Саль ни ко ве ущільнен ня мо же бу ти заміне но без 

зли ву во ди із си с те ми.

Під час проведення водопідготовки слід жорстко 

дотримуватись рекомендацій виробників щодо 

дозування. Також слід уникати потрапляння у те-

плоносій речовин, до складу яких входять нафто-

продукти (мінеральні масла).

Щоб уник ну ти мож ли во го відкла ден ня со лей і 

ко розії, хімічний склад теп ло носія в си с те мах 

опа лен ня, у яких за сто со ву ють кла па ни RA-N, по-

ви нен відповіда ти нор мам «Пра вил технічної ек с-

плу а тації теп ло вих ус та но вок і ме реж».

Загальні дані

Прямий Кутовий Кутовий (для Осьовий З зовнішньою

монтажу з лівого боку радіатора) різзю

Клапани терморегуляторів серії RA 

відповідають усім вимогам Європейської 

норми EN 215. 

Якість Усі радіаторні терморегулятори Danfoss виробля-

ють на підприємствах, що пройшли оцінку Бри-

танським інститутом стандартів (BSI) і отримали 

сертифікати якості ISO 9000 та ISO 14001.
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Технічний опис

Клапани з попередньою настройкою
RA-N для двотрубних систем водяного
опалення



Номенклатура та коди для оформлення замовлень

Клапани RA-N, стандартна модифікація

Клапани RA-N, з зовнішньою різзю на вході G ¾

Тип Код № Модель

З’єднання Попередня настройка

kvs

Максимальний тиск Макс. 

темпер. 

водиВхід Вихід  

Про пуск на здатність кла па на kv
1) з вста нов ле ним 

тер мо ста тич ним еле мен том серії RA 
(м3/год при Δp = 1 бар)

Робочий 
Перепад 

тиску 2)

Випробу-

вальний 

1 2 3 4 5 6 7 N N бар бар бар °С

RA-N 10

013G0011 Кутовий

Rp 3/8 R 3/8 0,04 0,08 0,12 0,19 0,25 0,33 0,38 0,56 0,65

10 0,6 16 120

013G0012 Прямий

013G0151 Осьовий

013G0231
Кутовий 
правий

013G0232
Кутовий 

лівий

RA-N 15

013G0013 Кутовий

Rp ½ R ½ 0,04 0,09 0,16 0,25 0,36 0,43 0,52 0,73 0,90

013G0014 Прямий

013G0153 Осьовий

013G0233
Кутовий 
правий

013G0234
Кутовий 

лівий

RA-N 20

013G0015 Кутовий

Rp ¾ R ¾ 
0,10 0,15 0,17 0,26 0,35 0,46 0,73 1,04 1,40

013G0016 Прямий

013G0155 Осьовий 0,16 0,20 0,25 0,35 0,47 0,60 0,73 0,80 1,00

RA-N 25
013G0037 Кутовий

Rp 1 R 1 0,1 0,15 0,17 0,26 0,35 0,46 0,73 1,04 1,40
013G0038 Прямий

RA-N 15 3)

013G4201 Кутовий

G ¾  R ½ 0,04 0,09 0,16 0,25 0,36 0,43 0,52 0,73 0,90 10 0,6 16 120

013G4202 Прямий

013G4203 Осьовий

013G4204
Кутовий 

правий

013G4205
Кутовий 

лівий

Додаткове приладдя Виріб Код №

Сальникове ущільнення для клапанів серії RA (10 шт. в упаковці) 013G0290

1) Зна чен ня kv відповіда ють ви т раті теп ло носія (G) в м3/год при за да но му підйомі ко ну са кла па на та пе ре паді ти с ку на кла пані (Δp) у розмірі 1 бар. 
kv = G/√Δp. При на стройці кла па на на «N» зна чен ня kv відповідає ви мо гам EN 215 при Хр = 2 К. Це оз на чає, що кла пан тер мо ре гу ля то ра за-
криється повністю, ко ли тем пе ра ту ра в приміщенні на 2 °С пе ре ви щить тем пе ра ту ру, вста нов ле ну на шкалі тер мо ста тич но го еле мен та. При більш 
низь ких зна чен нях по пе ред ньої на строй ки Хр змен шується. Так при на стройці кла па на на «1» Хр = 0,5. У діапа зоні на строй ки кла па на від «1»
до «N» Хр змінюється від 0,5 до 2 К.
Зна чен ня kvs по ка зу ють ви т ра ту теп ло носія че рез повністю відкри тий кла пан при пе ре паді ти с ку на ньо му в 1 бар.

2) Вка за ний мак си маль ний пе ре пад ти с ку є гра нич ним для за без пе чен ня оп ти маль них умов ро бо ти кла па на. На радіатор но му тер мо ре гу ля торі, 
як і на будь-яко му іншо му ре гу лю валь но му кла пані, при пев но му співвідно шенні зна чень ви т ра ти та пе ре па ду ти с ку мо же ви ник ну ти шу м. Для 
за без пе чен ня без шум ної ро бо ти, навіть при част ко во му на ван та женні, пе ре пад ти с ку на кла пані тер мо ре гу ля то ра Danfoss не по ви нен пе ре ви-
щу ва ти 30 - 35 кПа (3 - 3,5 м вод. ст.). Пе ре пад ти с ку в си с темі опа лен ня мо же бу ти змен ше ний за до по мо гою ре гу ля торів пе ре па ду ти с ку ком панії 
Danfoss.

3) Кла па ни з зовнішньою різзю на вході G ¾.

Приклади застосування

Технічний опис Клапани з попередньою настройкою RA-N
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На строй ку на роз ра хун ко ве зна чен ня здійсню-

ють лег ко і точ но без за сто су ван ня будь-якого 

інстру менту:

- зніміть за хис ний ко в па чок або тер мо ста тич ний 

еле мент;

- підніміть кільце на строй ки;

- по верніть кільце на строй ки так, щоб ба жа-

не зна чен ня на шкалі вста но ви ло ся на впро ти 

ус та но воч ної по знач ки, роз та шо ва ної з бо ку 

вихідно го от во ру кла па на (за водська на строй-

ка – «N»);

- опустіть кільце на строй ки.

По пе ре дня на строй ка мо же здійсню ва ти ся в 

діапа зоні від «1» до «7» із кро ком 0,5. У по ло женні 

«N» кла пан повністю відкри тий.

Слід уни ка ти вста нов лен ня на строй ки на за штри-

хо ва ну ча с ти ну шка ли.

Після мон та жу тер мо ста тич но го еле мен та, по пе-

ре дня на строй ка є за хо ва ною і, та ким чи ном, за-

хи ще ною від не санкціоно ва но го втру чан ня.

До скла ду радіатор но го тер мо ре гу ля то ра вхо-

дять ре гу лю ю чий кла пан RA-N і тер мо ста тич ний 

еле мент серії RA, котрі за мов ля ють ок ре мо.

Саль ни ко ве ущільнен ня кла па на мо же бу ти 

заміне но без зли ву во ди із си с те ми.

Попередня настройка

Конструкція

1. Сальникове ущільнення

2. Кільцеве ущільнення

3. Натискний штифт

4. Ущільнення

5. Регулююча пружина

6. Дросель

7. Корпус клапана

Матеріал деталей, що контактують з водою

Корпус клапана та інші металеві 

деталі
латунь Ms 58

Натискний штифт у сальниковому 

ущільненні 
хромиста сталь

Кільцеве ущільнення EPDM

Конус клапана NBR

Дросель PP

Зовнішня поверхня клапана покрита нікелем.

Максимальна температура навколо 

датчика
60 °С 

Максимальна температура робочого 

середовища
120 °С

Максимальний робочий тиск 10 бар

Випробувальний тиск 16 бар

Технічний опис Клапани з попередньою настройкою RA-N
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Номограми пропускної 

здатності

Приклад підбору клапана:

Зна чен ня по пе ред ньої на строй ки мож на та кож 

підібра ти за до по мо гою на ве де ної ви ще таб лиці 

«Но мен к ла ту ра та ко ди для оформ лен ня за мов-

лень». Для цьо го не обхідно об чис ли ти зна чен ня 

про пуск ної здатності кла па на (kv) за фор му лою:

Необхідна теплова 
потужність

0,7 кВт

Перепад температури 
теплоносія

20 °С

Витрата теплоносія

Перепад тиску
на клапані Δp = 1 м вод. ст.

Настройка 

клапана

RA-N 10 2,5

RA-N 15 2,5

RA-N 20/25 1

kv =         
G (м3/год)

√Δр (бар)

G = = 0,03 м3/год =      

= 0,0083 л/с  

0,7

20 х 1,16

[м вод. ст.] [кПа][бар]

[м вод. ст.]

G [л/год]

[кПа][бар]

RA-N 10

RA-N 15

G [л/год]

Технічний опис Клапани з попередньою настройкою RA-N
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Номограми 

пропускної здатності 

(продовження)

Примітка:
На радіатор но му тер мо ре гу ля торі, як і на будь-яко му іншо му ре гу лю валь но му кла пані, при пев но му співвідно-
шенні зна чень ви т ра ти та пе ре па ду ти с ку мо же ви ник ну ти шу м. Для за без пе чен ня без шум ної ро бо ти, навіть 
при част ко во му на ван та женні, пе ре пад ти с ку на кла пані тер мо ре гу ля то ра Danfoss не по ви нен пе ре ви щу ва ти 
30 - 35 кПа (3 - 3,5 м вод. ст.).

G [л/год]

G [л/год]

[м вод. ст.] [кПа][бар]

[м вод. ст.] [кПа][бар]

RA-N 20 UK (осьовий)

RA-N 20, 25

Технічний опис Клапани з попередньою настройкою RA-N
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Габаритні 

та приєднувальні 

розміри

Прямий клапан з термостатичним 

елементом RA 2991

Кутовий клапан з термостатичним 

елементом RA 2992

Осьовий клапан з термостатичним 

елементом RA 2991

Кутовий клапан для монтажу 

з правого боку радіатора

Тип
З’єднання ISO 7-1

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 S1 S2
DN D d2

RA-N 10 10 Rp 3/8   R 3/8 50 75 24 49 20 47 96 27 52 22 22 27

RA-N 10 UK 10 Rp 3/8   R 3/8 59 108 26 51 22 22 27

RA-N 15 15 Rp ½ R ½ 55 82 26 53 23 47 96 30 58 26 27 30

RA-N 15 UK 15 Rp ½ R ½ 60 109 29 57 27 27 30

RA-N 20 20 Rp ¾ R ¾ 65 98 30 63 26 52 101 32 37

RA-N 20 UK 20 Rp ¾ R ¾ 61 110 34 66 30 32 37

RA-N 25 20 Rp 1 R 1 90 125 40 75 34 52 101 41 46

Технічний опис Клапани з попередньою настройкою RA-N
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