
VB.JP.G1.47

Danfoss Kft • 1139 Budapest, Váci út 91.  
Tel.: 1 450 2531 • Fax: 1 450 2539  
www.futestechnika.danfoss.hu  
E-mail: danfoss.hu@danfoss.com

A Danfoss nem vállal felelősséget a katalógusokban és más nyomtatott anyagban lévő 
esetleges tévedésért, hibáért. Danfoss fenntartja magának a jogot, hogy termékeit érte-
sítés nélkül megváltoztassa. Ez vonatkozik a már megrendelt termékekre is, feltéve, hogy 
e változtatások végrehajthatók a már elfogadott specifikáció lényeges módosítása nélkül. 
Az ebben az anyagban található védjegyek az érintett vállalatok tulajdonát képezik. A 
Danfoss és a Danfoss logo a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.

A Danfoss mindig is élen járt a gaz-
daságos, takarékos és komfortos 
fűtésrendszerek összetevőinek fej-
lesztése terén. Az első termosztati-
kus érzékelőt 1943-ban szabadal-
maztattuk, és a mai napig is azon 
dolgozunk, hogy az Ön otthonának 
kényelmét és értékét energiatudatos 
megoldásokkal növeljük.

Miért Danfoss termékeket válasszon  
fűtésének gazdaságosabbá tételéhez?
A sok éves mérnöki munka és gyártási tapasztalat haszo-
nélvezője termékeink használója. Termékeinket áthatja 
alapfilozófiánk: egyszerű, mégis hatékony megoldások a 
mindennapok kihívásaira.

Termosztatikus érzékelőink legfontosabb jellemzői:

Termosztatikus szelepeink legfontosabb jellemzői:

• Precíz megmunkálás

• Pontos hőmérséklet  
érzékelés

• Rövid reakcióidő

• Masszív kialakítás

• Több évtizedes élettartam

• Könnyen szerelhető  
KLAPP csatlakozás

• Letapadásmentes kialakítás

• Tartós nikkelezett rézötvözet

A radiátoros fűtés közkedvelt és elterjedt fűtési 
mód. Mivel egy háztartás költségvetésének jelentős 
részét a fűtési díj teszi ki, érdemes megvizsgálni, 
hogy a fűtésszámla milyen módon csökkenthető. A 
Danfoss hosszú évek óta bevált megoldásai ebben 
a költségcsökkentésben segítenek Önnek.

Takarékosság és komfort 
Az Ön igényeire szabva

Danfoss fűtésszabályozás

80 év 
tapasztalatával 

az 
energiahatékonyság 
szolgálatában. 
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Átlagosan 5% 
energiát takarít meg 
ha a beállított szoba- 
hőmérsékletet 1°C-kal 
csökkenti

Hogyan segít Önnek a pontos hőmérséklet- 
szabályozás az energiatakarékosságban?

• Ne használjon kézi szelepet a radiátorán, mindig épít-
sen be termosztatikus szelepet! A termosztatikus sze-
lep csak annyi fűtővizet juttat a radiátorba, amennyi a 
beállított hőmérséklet tartásához szükséges.

• A kézi kerékkel történő nyitás/zárás azért sem kívána-
tos, mert a helyiségek hőmérséklete kiegyensúlyozat-
lan lesz, ráadásul kihűlt szoba felfűtése több energiát 
vesz igénybe.

• Nem minden helyiségben kell ugyanolyan hőmérsék-
letet tartani, az egyes helyiségek külön szabályozha-
tók termosztatikus szeleppel.

• A termosztatikus érzékelő (termofej) figyelembe 
veszi a hőmérséklet változást, alkalmazkodik  a 
lakásban jelen lévő hőforrások hatásához.

Ne feledje: megfelelő szabályozásnak  
köszönhetően a fűtési költségek  
jelentős mértékben csökkenthetők! 

Új radiátorához válasszon Danfoss szettet!Korszerűsítse fűtését Danfoss termosztátfejjel!

Danfoss termosztatikus szelep

Danfoss termosztatikus  
érzékelő

Szett kompakt radiátorokhoz:  
termosztatikus szelep és érzékelő + visszatérő csavarzat

Szett beépített szelepes radiátorokhoz: 
termosztatikus érzékelő + H-idom

Gyorsan és egyszerűen felszerel-
hető, nem szükséges a fűtésrend-
szert vízteleníteni. Alkalmazható 
pl. Heimeier, MNG típusú szelep-
hez és beépített szeleppel ellátott 
radiátorokhoz, mint pl. Kermi, 
Purmo, Dia Norm, Korado, stb.

Gyorsan és egyszerűen felszerelhe-
tő, nem szükséges a fűtésrendszert 
vízteleníteni. Alkalmazható pl. Hei-
meier, MNG, Herz típusú szelephez 
és beépített szeleppel ellátott radi-
átorokhoz, mint pl. Kermi, Purmo, 
Dia Norm, Korado, stb. 

RAE-H termosztátfej  
M28x1,5-es szeleppel rendelkező radiátorokhoz.
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PANDA (RAS-CK) termosztátfej  
M30x1,5-es szeleppel rendelkező radiátorokhoz.


