
Dwa plastikowe półpierścienie zatrzaśnij wokół nakrętki łączącej 
głowicę termostatyczną z zaworem lub wkładką zaworową w 
grzejniku. Pierścień może być obracany luźno wokół nakrętki, 
uniemożliwiając jej odkręcenie.

Konkretne 
oszczędności!

Zabezpieczenie przed kradzieżą

Zakres nastawy
temp. ˚COpis

Montaža

Omejitev 
temperature

Termostatska radiatorska glava RAS-CK je posebej 
oblikovana za  radiatorje oz. radiatroske ventile s priključkom 
M30x1,5 - Korado, Kermi, Purmo, Radson, DiaNorm itd.

Glava se najlažje 
montira pri nastavitvi 
5 - maksimum.

Glave RAS-CK so opremljene 
s pripomočkom za omejitev 
temperature, ki omogoča nas-
tavitev poljubne maksimalne in 
minimalne vrednosti.

Glavo nataknete na 
ventil in s ključem 
M32 pritrdite navojni 
priključek.

Stejně jako bezkonkurenční cena
Černé na bílém

Danfoss je světově prvním výrobcem termostatických hlavic. Díky dlou- 
holetým zkušenostem nabízíme produkty vysoké kvality a nyní i za velmi 
atraktivní ceny.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

www.cz.danfoss.com

přinášíme komfort
80 let

a efektivitu vytápění 
do vašich domácností

Sety pro radiátory

sipoP.č .jbO Kusů 
v balení

Ceníková* 
cena

     

Termostatické hlavice
Pro radiátory s integrovaným ventilem KORADO, KORAD, PURMO, DIANORM

013G5025 RAS-CK s vestavěným čidlem, 
upevnění převlečnou maticí M30x1,5 139,-

014G0052
living eco, autonomní elektronická 
programovatelná termostatická hlavice 
s adptéry na RA-N a M30x1,5 

1121,-

Další informace žádejte u svého dodavatele.

Danfoss s.r.o.
V Parku 2316/12,  148 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 283 014 111, Fax: +420 283 014 567
E-mail: danfoss.cz@danfoss.com, www.danfoss.cz, www.cz.danfoss.com

* Ceny se mohou měnit dle platnosti aktuálního ceníku Regulační technika pro vytápění.

Sety pro radiátory VK - s integrovaným ventilem
Pro radiátory s integrovaným ventilem KORADO, KORAD, PURMO, DIANORM

013G5090

RAE-K 5034 - termostatická hlavice s upevněním 
maticí M 30x1,5 - obj.č. 013G5034
RLV-KS - rohové šroubení pro otopná tělesa 
s možností plného uzavření; připojení na
soustavu 3/4“ AG připojení na těleso 1/2“ IG - 
obj.č. 003L0222

16

–

–

428,-

013G5091

RAE-K 5034 - termostatická hlavice s upevněním 
maticí M 30x1,5 - obj.č. 013G5034
RLV-KS - přímé šroubení pro otopná tělesa 
s možností plného uzavření; připojení na
soustavu 3/4“ AG připojení na těleso 1/2“ IG- 
obj.č. 003L0220

16 428,-

Sety pro radiátory VK - s integrovaným ventilem
Pro radiátory s integrovaným ventilem Vogel & Noot, Cosmonova, De Longhi, Buderus, Brugman

013G5096

RAE 5054 - termostatická hlavice se západkovým 
upevněním - obj.č. 013G5054
RLV-KS - rohové šroubení pro otopná tělesa 
s možností plného uzavření; připojení na
soustavu 3/4“ AG připojení na těleso 3/4“ AG- 
obj.č. 003L0223

16 428,-

013G5097

RAE 5054 - termostatická hlavice se západkovým 
upevněním - obj.č. 013G5054
RLV-KS - přímé šroubení pro otopná tělesa 
s možností plného uzavření; připojení na
soustavu 3/4“ AG připojení na těleso 3/4“ AG- 
obj.č. 003L0221

16 428,-

Sety pro klasické radiátory
Pro klasické radiátory Korado, Korad, Kermi, Purmo, Dianorm, Vogel & Noot

013G5093

RAE 5054 - termostatická hlavice se západkovým 
upevněním - obj.č. 013G5054
RA-N rohový termostatický radiátorový ventil; 
připojení 1/2“- obj.č. 013G0013

16 462,-

013G5094

RAE 5054 - termostatická hlavice se západkovým 
upevněním - obj.č. 013G5054
RA-N přímý termostatický radiátorový ventil; 
připojení 1/2“- obj.č. 013G0014

16 462,-
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ogrevanje.danfoss.com

Radiatorska 
termostatska 
glava RAS-CK. 
Kataloška cena  
brez DDV.

5,00 EUR 

Danfoss Trata d.o.o.
Ulica Jožeta Jame 16, 1210 Ljubljana - Šentvid
Tel.:  01 582 04 30, 01 582 04 22, Fax:  01 519 23 61
E-mail: danfoss.si@danfoss.com, ogrevanje.danfoss.com

Danfoss je vodilni svetovni proizvajalec in inovator termostatskih radiatorskih 
glav in ventilov. Ponujamo radiatorske glave s tekočinskim (tip RAE) in plinskim 
(tip RA) polnjenjem, kakor tudi najnovejšo generacijo digitalnih (living eco®) 
termostatskih radiatorskih glav.
Zahvaljujoč dolgoletnim izkušnjam in obsegu proizvodnje, ponujamo visoko 
kakovostne izdelke najnovejših tehnologij po atraktivnih cenah.

Črno na belem 
in najširša možnost izbire



Danfoss  termostatske glave za radiatorje z ventilom M30 x 1,5 
Opis Koda artikla Kataloška cena 

(EUR) brez DDV

Z uporabo termostatskih 
radiatorskih glav se dosega  
natančno regulacijo prostorske 
temperature.  
Living eco® je digitalna in 
programabilna termostatska 
glava. Digitalni zaslon omogoča 
serijo nastavitev za čim krajši 
odzivni čas in maksimalno 
natančnost.

RAS-CK termostatska glava s tekočinskim 
polnjenjem. 013G5025 5,00

RAE-K  termostatska glava s tekočinskim 
polnjenjem, možnost popolnega zaprtja 
pretoka in protizamrzovalne zaščite.

013G5134 13,80

living eco® digitalna,  programabilna 
termostatska glava. 014G0051 50,80

Danfoss seti za radiatorje z ventilom M30 x 1,5 
Opis Koda artikla Kataloška cena 

(EUR) brez DDV

Za radiatorje proizvajalcev KORADO, KERMI, PURMO, RADSON, DIANORM itd. in z vgrajenim ventilom M30 x 1,5

RAS-CK – termostatska glava za ventile z 
navojnimi M30 x 1,5 priključki ter 
RLV-KS – zaporni (ravni) ventil z možnostjo 
popolnega zaprtja. Priključek proti napeljavi 
3/4“ ZN, priključek proti ogrevalu 1/2“ ZN.

013G5275 17,00

RAS-CK – termostatska glava za ventile z 
navojnim  M30 x 1,5 priključkom ter
RLV-KS – zaporni (kotni) ventil z možnostjo 
popolnega zaprtja. Priključek proti napeljavi 
3/4“ ZN, priključek proti  ogrevalu 1/2“ ZN.

013G5276 17,00

Cene veljajo do preklica.

Danfoss RA-N radiatorski termostatski ventili s prednastavitvijo

Opis Artikel Koda artikla Kataloška cena 
(EUR) brez DDV

RA-N ponikljani termostatski 
radiatorski  ventili s prednas-
tavitvijo, ki se nastavi ročno, 
brez potrebe po dodatnem 
orodju.
Priključek proti napeljavi  
ima notranji navoj (NN), 
priključek proti ogrevalu pa 
zunanji navoj (ZN).
Za dvocevne ogrevalne 
sisteme.

RA-N 10, kotni 013G0011 11,30

RA-N 10, ravni 013G0012 11,30

RA-N 15, kotni 013G0013 12,60

RA-N 15, ravni 013G0014 12,60

RA-N 20, kotni 013G0015 16,00

RA-N 20, ravni 013G0016 16,00

RA-N 10, kotni desni 013G0231 14,10

RA-N 10, kotni levi 013G0232 14,10

RA-N 15, kotni desni 013G0233 15,70

RA-N 15, kotni levi 013G0234 15,70

Danfoss RLV-S radiatorski zaporni ventili

Opis Artikel Koda artikla Kataloška cena 
(EUR) brez DDV

RLV-S zaporni ventili na 
povratku .
Priključek proti napeljavi  
ima notranji navoj (NN), 
priključek proti ogrevalu pa 
zunanji navoj (ZN).
Za dvocevne ogrevalne 
sisteme.

RLV-S 10, kotni 013L0121 6,00

RLV-S 10, ravni 013L0122 6,00

RLV-S 15, kotni 013L0123 6,50

RLV-S 15, ravni 013L0124 6,50

RLV-S 20, kotni 013L0125 8,40

RLV-S 20, ravni 013L0126 8,40


