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Toepassing

Eigenschappen

EN 215‑ en ISO 9000‑keur

Voeler, balgelement en capillair zijn gevuld met een 
kleine hoeveel heid vloei stof en voor de rest met damp 
van deze vloeistof. De vloei stof con den seert op de 
koudste, dus t.o.v. de warme af slui ter meest ge ïso leer de, 
plaats en dat is de voeler. De dampspanning stijgt en 
daalt met de tem peratuur van de vloe i stof-(spie gel).
Bij dalende ruimte(voeler)temperatuur en damp druk 
worden balg en bedienings stift door de instelveer 
verder naar bin nen bewogen en wordt de regel klep van 
de afslui ter door de inge bouwde veer verder geopend.
Bij stijgende ruimte(voeler)temperatuur en damp druk 
drukt de balg de  bedie nings stift tegen de in stel veer in 
verder naar bui ten en wordt de regelklep van de af slui-
ter tegen de eigen veer in verder geslo ten.
Een beveiligingsveer voor komt beschadiging van de 
klepzitting t.g.v. de bij hoge ruim tetem pera tu ren optre-
dende grote sluitkrachten.
T.g.v. de relatief geringe meetenergie reage ren ele-
menten met vloeistofdamplading snel en nauw keu rig 
op veran de rin gen in de ruimtetempe ratuur.

Constructie en werking 

 1. Ingebouwde voeler
 2. Balgelement                   
 3. Instelknop
 4. Instelveer
 5. Drukstift
 6. Voeler op afstand
 7. Capillair 

Danfoss radiatorthermosta ten type RA 2000 zijn  
ver vaardigd volgens hoge, vol ledig aan de nieuwe 
Europe se standaard EN 215 beant woorden de, pro-
ductie normen in fabrieken en werkplaat sen waarvan 
de beschik bare faciliteiten vol doen aan de ISO 9000 
maat staven.

ingebouwde voeler 
RA 2980 

voeler op afstand 
RA 2982

voeler op afstand

            

ingebouwde voeler

Datablad
 
Radiatorthermostaten RA2000
Regelelementen ‑ standaard model

De standaard regel elementen omvatten uit voe rin gen 
met inge bouwde voeler en met voe ler op afstand.
Een regelele ment uit deze serie kan worden gecombi-
neerd met regelafslui ters:
- met voorinstelbare begrenzing: type RA-N, -UN, UR en 

afsluitercombinatie RA-K
- met vaste maximum doorlaat: type RA-FN, en RA-G
Stan daard regele menten kunnen univer seel wor den 
toege past mits geen gevaar bestaat voor diefstal, 
bescha di ging of onoordeel kundig ge bruik. In dat geval 
het vandaalbestendige mo del toepassen
Voor combinatie met Danfoss regel afsluiters type RAV 
en RAVL dan wel met Hei meier of MNG af slui ters, los of 
als in radiator geïnte greerde inserts, zijn RAV(/L) ver-
vangings- of RAE-K ele menten met aange paste voet en 
bevestiging beschikbaar.

-thermostatisch, zonder hulpenergie, werken de  
ruimtetemperatuurrege laar

-instelbereik te be gre nzen of te blok keren
-hoge regelnauwkeurig heid en lange levens duur 
dankzij uniek balgsysteem en ge smeerde O-ring

-hysterese (dode slag bij omkeren klep bewe ging) 
regelaar+af sluiter slechts 0,38 K(°C)

-stabiel regelgedrag ook bij kleine P-band resp. kleine 
afsluiteropening  

-hoog cv-comfort en optimale benutting van “grat is” 
warmte

-eenvoudig van afstands voeler resp. afstands bediening 
te win den ca pil lair 

-in elk interieur pas send uiterlijk (RAL 9016) 
-uitgebreide keuze bijpassende regelaf slui ters. Alle 
combi naties vol doen aan EN 215-1.

-“click”-be vesti ging met anti-diefstal borgpal.
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 Type Uitvoering1)  Instelbereik2) Instelschaal   Voelertemp. Bestelnummer
 RA 2980 ingebouwde voeler     013G2980
 RA 2982 voeler op afstand 0-2 m     013G2982

5 - 26 °C     1 - 5    max. 60 °C

Regelelementen ‑ standaard model

Technische gegevens en  
bestelnummers

Selectie en montage

Regelelementen met "click"-bevestiging 

1) Het capillair van de uitvoeringen met voeler op afstand en met afstandsbediening is rond de voeler resp. rond het balghuis 
gewonden en kan tot de gewenste lengte worden afgerold.

2) Dit bereik geldt bij een afsluiteropening van kv2, de doorlaat kv bij een ruimte(voeler)temperatuur gelijk aan de ingestelde 
waarde. De afsluiter is pas volledig gesloten bij een ruimte(voe ler)tempe ratuur die 2 graden boven deze ingestelde waarde ligt. 
Met z.g. range displacer (zie “Toebehoren”) kan instelbereik worden verlaagd tot 2-24 °C.

Regelelement met ingebouwde voeler
Afsluiterspindel moet HORIZONTAAL liggen. 

Instellingen            * = vorstbeveiliging

 7  9,5 14 17   20   23 26  28°C

	 l	 	 *	 1	 2	 •	 •	 3	 •	 •	 4	 5	 l

 5  7,5 13 15   18   21 24  26°C

RA 2980 /82         

Toebehoren 

Omschrijving Bestelnummer
Hulpgereedschap voor demontage diefstalbeveiliging 013G1236
Diefstalbeveiliging (20 st.) 013G5245
Temperatuurbegrenzer 013G1215

De van 1 tot 5 lopende instelschaal voor de gewenste 
ruimtetempera tuur geeft, conform Euro norm EN 215-1, 
de voelertemperatuur die nodig is om de regel klep tot 
kv2 (Xp = 2 gra den) te openen. 
De regelklep zal dus pas bij een 2 graden hoge re 
ruimte tempe ra tuur volledig sluiten. 
Bij keuze van de met een * ge merkte instel ling, de vors-
tbe vei li gingsst and, wordt de ruimtetem peratuur op 

een veilig v orst vrij niveau ge handhaafd.
Het in stelbereik kan op een bepaalde mini mum en/
of maximum waarde worden begrensd of op een 
bepaalde vaste instelling worden geblok keerd.

Regelelement met voeler op afstand
Afsluiterspindel mag zowel horizontaal als vertikaal 
liggen.

Regelelement d.m.v. click-verbinding op af sluiter 
bevestigen en desgewenst anti-diefstal borgpal 
indrukken.

De meetomstandigheden in het vertrek zijn maatgevend voor de keuze van de voeleruitvoering en van de plaats 
waar de voeler moet worden aangebracht.
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voeler op afstand type 
RA 2982

Maatschetsen

ingebouwde voeler 
type RA 2980                   

Regelelementen ‑ standaard modelDatablad

Begrenzing en blokkering van 

het instelbereik

Begrenzing van laagste instelling
(Min. begrenzing)
  

Blokkering van instelling

Voorbeeld: Instelling = 3
- De thermostaat op  3 instellen
- Een stift tegenover zowel het  
   vierkante als het driehoekige merkteken  
   aanbrengen

Voorbeeld: Gewenste min. stand = 2
- De thermostaat op 2 instellen
- Plaats de andere stift tegenover het  
   driehoekige merkteken op de handgreep

Voorbeeld: Gewenste max. stand = 4
- De thermostaat op  4 instellen
- Plaats een stift tegenover het vierkante  
   merkteken op de handgreep

Begrenzing van hoogste instelling
(Max. begrenzing)
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Regelelementen ‑ standaard model


