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

Tehnični opis 

Termostatska glava RA 2920
Ojačan model za uporabo v javnih ustanovah

Ojačan - robustni model termostatske glave je na-
menjen za uporabo v javnih ustanovah. Je samodejni 
proporcionalni regulator, ki lahko deluje z majhnimi 
P-območji. Termostatske glave ustrezajo vsem ventilom 
serije RA. 

Uporaba

 RA 2920 RA 2922 

Model v seriji:
- RA 2920 z vgrajenim tipalom
- RA 2922 z ločenim tipalom
Oba modela sta opremljena s protizamrzovalno zaščito. 
Možna je omejitev oziroma blokiranje nastavitve. V 
ohišju ločenega tipala je 2 m kapilarne cevi. Pri montaži 
ostane neuporabljena kapilarna cev navita na tulec in 
tako nevidna.

Glede na tehnične dobavne pogoje nemškega zveznega 
urada za vojno tehniko in nabavo (TL 4520-0014), ki se 
nanašajo na termostatske ventile, spada termostatska 
glava RA 2920 v 1. obremenitveni razred (primerna za 
visoke obremenitve).
Priključek z inbus vijakom zagotavlja enostavno in trdno 
povezavo med termostatsko glavo in ohišjem ventila 
(glejte poglavje o montaži).

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

Izdelek  Št. za naročilo

Imbus ključ za pritrditev termostatske glave in posebni izvijač za montažo omejevalnih zatičev  013G1236 

Dodatni omejevalni zatiči (pakirano po 30 kosov) 013G1237

Varovalka pred krajo, črna,   (pakirano po 5 x 10 kosov) 013G1232

Pokrov skale  (pakirano po 20 kosov) 013G1672

 Tip Model Izvedba        Območje nastavitve1)  Št. za naročilo

 RA 2920 Ojačan model Vgrajeno tipalo     013G2920

 RA 2922 Ojačan model Z ločenim tipalom  0-2 m                                            013G2922 

  

Termostatska glava z ojačitvijo

 5-26 °C   

1) proporcionalno območje Xp = 2 K pomeni, (Ventil se zapira, če je temperatura prostora višja za 2 oC).

Dodatna oprema

Tehnični podatki in podatki za 
naročilo

Nastavitev temperature

Prostorska temperatura se določa na osnovi zgoraj 
prikazanega temperaturnega diagrama. Podatki so le 
orientacijski, ker na želeno temperaturo vplivajo tudi 
drugi dejavniki, denimo način vgradnje.

Za blokiranje in nastavitev najvišje in najnižje tempe-
rature se uporabljajo omejitveni zatiči na zadnji strani 
termostatske glave.

   			  = Protizamrzovalna zaščita
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Montaža Montaža termostatske glave 
namenjene uporabi v javnih 
ustanovah je zelo enostavna. 
Termostatsko glavo le natakne-
te na ventil in pritrdite z inbus 
vijakom.

Navodila za montažo so natisn-
jena na embalaži.

Certificirano v skladu z EN 215
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Dodatna oprema in 
rezervni deli

A: Varovalka pred krajo
Varovalka pred krajo, ki je nameščena v šesterokotno 
odprtino pritrdilnega imbus vijaka, varuje termostatsko 
glavo pred nepooblaščeno demontažo.

Varovalka pred krajo ustreza termostatskim glavam RA 
2000, ki se pritrdijo na ventil z imbus vijakom.
Številka za naročilo: 013G1232

B: Pokrov skale

A B C

Konstrukcija

1. Termostatski element
2. Kovinski meh
3. Nastavitveni ročaj
4. Nastavitvena vzmet
5. Omejitveni zatič

Na sliki ni prikazan zaščitni pokrov

013G1236

Pri modelu za javne ustanove RA 2920 lahko številčno 
skalo pokrijete.
Pokrov skale se namesti na okno glave.
Številka za naročilo: 013G1672

C: Omejitveni zatiči
Omejitveni zatiči za RA 2920 so oblikovani tako, da jih 
lahko vstavljate in nastavljate le s posebnim Danfosso-
vim orodjem. Tovarniško so termostatske glave opreml-
jene z dvema zatičema.
Številka za naročilo: 013G1237

Posebno orodje
Komplet posebnega orodja sestavlja:
- Šesterokotni inbus ključ s premerom 2 mm za pritdilni 
vijak in izvijač s posebno navojno glavo za montažo 
omejevalnih zatičev v termostatske glave RA 2920 in za 
demontažo varovalk pred krajo pri glavah z zaskočnimi 
priključki.
Številka za naročilo: 013G1236
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