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Uporaba

Tehnični opis 

Termostatska glava RA 2990
Termostatska glava z zaskočnim priključkom

                  RA 2990 z vgrajenim tipalom   RA 2992 z ločenim tipalom

 Izdelek Št. za naročilo 
 Varovalka pred krajo, bela, 20 kosov 013G5245 
 Ključ za demontažo varovalke pred krajo 013G1231 

Dodatna oprema

Termostatska glava z zaskočnim priključkom

1) Proporcionalno območje Xp = 2 K pomeni, da se ventil zapira, če je temperatura prostora višja za 2 K (oziroma 2oC).
2) Pri dobavi je celotna kapilarna cev navita na tuljavo v ohišju. Pri montaži se odvije le potrebna dolžina.

Regulacijski elementi RA 2000 so samodejni pro-
porcionalni regulatorji, ki lahko delujejo z majhnimi 
P-območji. Serija obsega:
RA 2990 z vgrajenim tipalom
RA 2992 z daljinskim tipalom
Oba modela sta opremljena s protizmrzovalno zaščito. 
Kar pomeni, da tudi do konca zaprta termostatska 
glava vzdržuje od 5-7°C. Možna je omejitev oziroma 
blokiranje nastavitve.

Ker je termostatska glava opremljena z zaskočnim 
priključkom, zadošča za montažo na ventil močnejši 
pritisk. Na vratu ventila se zaskočni priključek samo-
dejno sprosti in glava je trdno pritrjena. Termostatsko 
glavo lahko zavarujemo pred nepooblaščeno odstrani-
tvijo tako, da vstavimo v posebno režo varovalko pred 

krajo (dodatna oprema) in ga aktiviramo. 
Spominski obroč olajša ponovno iskanje idealne tempe-
rature. V ohišju daljinskega tipala je 2 m kapilarne cevi. 
Pri montaži ostane neuporabljena kapilarna cev navita 
na tulec in tako nevidna. 

Termostatske glave ustrezajo vsem ventilom serije RA. 
So bele barve (RAL 9016), z belim podnožjem.

Tehnični podatki sklopa termostatska glava – ventil RA 
ustrezajo zahtevam standarda evropske skupnosti EN 
215-1.

Tehnični podatki in podatki za 
naročilo  Izvedba        Območje nastavitve1)   Belo podnožje 

    Tip  Št. za naročilo 
 Vgrajeno tipalo   RA 2990  013G2990
 Vgrajeno tipalo, zapiranje do 0°C                       5-26 °C RA 2940  013G2940  
 Daljinsko tipalo 0-2 m2)   RA 2992  013G2992 

Montaža Montaža termostatske glave na ventil je zelo enostavna. 
Orodja ne potrebujete, glavo le nataknete na ventil in 
močno pritisnete.

Napenjalni obroč omogoča, da se priključek po pritisku 
na ventil samodejno zaskoči. Napenjalni mehanizem 
v priključku je že tovarniško napet in pripravljen za 
montažo. 
Pri ponovni montaži in demontaži je potrebno mehani-
zem ponovno napeti z vrtenjem obroča.
Navodila za montažo so natisnjena na embalaži. Nataknite in močno 

pritisnite
Demontaža in na-
penjanje priključka

certificirano v skladu z EN 215



6  VK.53.C4.36      © Danfoss 9/2011 DKCD

Varovalka pred krajo

Prostorska temperatura, ki ustreza številkam označenim 
na termostatski glavi pri Xp = 2 K, je prikazana na 
zgornjem temperaturnem diagramu. Podatki so le 
orientacijski, ker na željeno temperaturo vplivajo tudi 
drugi dejavniki, denimo način vgradnje.

Za blokiranje in nastavitev največje oziroma najmanjše 

Nastavitev temperature

            

V tipalu je kovinski meh, napolnjen s posebnim pli-
nom, ki ga neposredno krmili temperatura prostora. 
Če se temperatura prostora znižuje, se termostatski 
element stisne in odpre ventil. S tem se dovod toplote 
v ogrevalno telo poveča ravno za toliko, kolikor je po-

Konstrukcija 

       = Nastavitevzaščitev pred zmrzovanjem

 7 9,5 14 17   20   23 26  28°C

 l 	 1	 2	 •	 •	 3	 •	 •	 4	 5	 l

 5 7,5 12 15   18   21 24  26°C

- Dvignite pokrov;
- namestite varovalko pred krajo, vendar ploščice še 

ne pritisnite do konca;
- po vgradnji glave potisnite varovalko.

Varovalko pred krajo lahko odstranite z navojnim 
ključem 013G1236.
- Privijte ključ v odprtino varovalke pred krajo;
- potegnite navzven.

vrednosti se uporabljajo omejitveni zatiči na zadnji 
strani termostatske glave. Pri omejevanju največje 
temperature glavo nastavite na določeno vrednost in 
potisnete zatič pri rdečem trikotniku, pri omejevanju 
najmanjše pa pri črnem.

1. Vgrajeno tipalo
2. Kovinski meh
3. Nastavitveni ročaj
4. Nastavitvena vzmet
5. Omejitveni zatič
6. Daljinsko tipalo
7. Kapilarna cev
8. Spominski obroč

Tehnični opis Termostatska glava z zaskočnim priključkom

Dimenzije

Daljinsko tipalo Vgrajeno tipalo

trebno za doseganje željene temperature v prostoru. Ko 
se temperatura zviša, se termostatski element raztegne 
in zapre ventil ter s tem zmanjša dovod tople vode v 
ogrevalno telo.
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Energijski razred

Manufacturer:
Model:
Registration number:

Danfoss A/SDanfoss A/SDanfoss A/SDanfoss A/S
RA 2990RA 2990RA 2990RA 2990
1003620110321100362011032110036201103211003620110321

Information: www.tellonline.eu

A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association
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