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 - RA 2922: rongálás ellen védett típus 
távérzékelvel, fagyvédelemmel,  
5-26 oC-os hmérséklettartománnyal, a beállí-
tott hmérséklet korlátozására és rögzítésére 
szolgáló lehetséggel.
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Kézikerék     013G5002

Tartozék

Obr.  RA 2980 RA 2982 RA 2920 RA 2922 RA 5060 RA 8564

Besorolás EN 215 
szabvány szerint
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1. Beépített érzékel
2. Membráncs
3. Érzékel ház
4. Elfeszít rugó
5. Tengely
6. Távérzékel
7. Kapilláris cs
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Az RA 2980 és RA 2982 reteszelését ill. a 

beállított hmérséklet korlátozását, a határoló 
tüskék megfelel helyen történ beszúrásával 
lehet elvégezni. A mvelet leírása a termék-
hez mellékelve megtalálható.
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Felszerelés         Leszerelés       
     

Aktiválás                   Megszüntetés   RA5060         RA 2920

RA 2980         RA 2982                   

RA 5062/5065/5068 

RA 2920

Lopás elleni védelem

Fel- ill. leszerelés:
Az RA 2980 és 2982 érzékelfej felszerelése a 
szeleptestre rendkívül egyszer és szerszám 
nélkül elvégezhet: az érzékelt a háromszög 
csúcsával felfelé kell felhelyezni a szelep-
testre, rá kell nyomni és máris kész a szilárd 
kapcsolat. A beépített feszítgyr révén a 
szelepre nyomott zárószerkezet önmköden 
bekattan. A bekattanó szerkezet gyárilag 
szerelésre kész és  mködképes. Leszere-
léshez csavarja el a hátsó gyrt balra, majd 
a fej levétete után engedje el. Leszerelést 
követen, az újabb szerelés eltt a szerke-
zetet a hátsó gyr elforgatásával el kell 

feszíteni. Az RA 2920 és RA 2922, valamint a 
távbeállítós fej (RA5060) szerelése 2 mm-es 
bels csavarkulcs segítségével történik.

Lopás elleni védelem: 
Az érzékel felszerelése után a lopás ellen 
véd reteszt nyomja be. A lopás elleni véde-
lem menetes kulccsal oldható fel. 

A szerelési útmutatót a csomagolás tartalmaz-
za.

Méretek

Tartozék
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Ha a távszabályozós érzé meleg felületre, 
pl. lemezkonvektorra kerül, az RA 8564 típ.  
 fejet kell használni.


