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Силь фон
Гер ме тич ний силь фон "Дан фосс" – зам кне на
ємність, що за по вне на тер мо чут ли вою ре чо ви -
ною та ви го тов ле на з го ф ро ва ною ру хо мою
внутрішньою по верх нею. 
Ком панія "Дан фосс" – єди ний ви роб ник 
тер мо ре гу ля торів, який має влас не 
ви роб ниц тво силь фонів (усі інші по став щи ки
тер мо ре гу ля торів за ку по ву ють силь фо ни).
Влас не ви роб ниц тво силь фонів дає змо гу 
ви го тов ля ти тер мо ре гу ля то ри з унікаль ни ми
ха рак те ри с ти ка ми та повністю кон т ро лю ва ти
якість.

Га зо кон ден сатні силь фо ни
"Дан фосс" – єди ний ви роб ник силь -
фонів, який має тех но логію га зо кон -
ден сат но го за по внен ня. Це до зво ляє
до ся гну ти швид кості ре акції на 30 %
ви ще, ніж в інших тер мо ре гу ля торів і,
відповідно, знач но більш ви со ко го
рівня ком фор ту в приміщенні та енер -
гоз бе ре жен ня.
Га зо кон ден сатні силь фо ни ма ють кращі
ха рак те ри с ти ки ре гу лю ван ня за ра ху -
нок найбільшо го хо ду што ка (на 30 %)
при відхи ленні тем пе ра ту ри в
приміщенні від на строй ки тер мо ре гу ля -
то ра. Спеціаль на кон струкція дро се ля
кла па на змен шує вірогідність засмічен -
ня. Як що все ж та ке ста неть ся, то до -
пу с кає про чи щен ня без ви ко ри с тан ня
спеціаль них інстру ментів. 
Силь фо ни "Дан фосс" після за по внен ня
га зо кон ден сат ною сумішшю за па ю ють,
що за без пе чує їх гер ме тичність, на
відміну від силь фонів з рідин ним або
па рафіно вим за по внен ням. Окрім то го,
га зо кон ден сатній суміші не вла с ти ве
старіння, що за без пе чує стійку ро бо ту
тер мо ре гу ля то ра за весь час ек с плу а -
тації.

Кількість робочих циклів
сильфонів "Данфосс" – більше 1 млн. 
Це рівнозначно роботі протягом 60 років.

Кор пус кла па на
Спосіб ви го тов лен ня – га ря че штам пування та об роб ка
ла туні, що до зво ляє уник нен ня нещільно с тей та тріщин.
Іде аль но глад ка внутрішня по верх ня на всьо му шля ху
теп ло носія за хи щає від ут во рен ня відкла день.
Ма теріал – ла тунь, в якій не ви ми вається цинк, на якій не
ут во рюється ко розія, яка дов говічна (більше 40 років ек с -
плу а тації у вітчиз ня них умо вах).

Саль ник
Тон кий, але міцний шток із не ржавіючої
сталі за без пе чує мінімаль не тер тя з
кільця ми ущільнен ня, мінімаль ний
гісте ре зис і за хист від "на ки пан ня".
За не обхідності саль ник мо же бу ти
заміне ний під ти с ком теп ло носія без
спеціаль но го інстру мен та.

По пе ре дня (мон таж на) на строй ка
По пе ре дня на строй ка кла па на 
"Дан фосс" ти пу RA-N лег ко
здійснюється та лег ко зчи тується. 
Кон струкція за па тен то ва на.
За не обхідності, по пе ре дню на строй ку
є мож ливість за бло ку ва ти. 

Кран-бук са
У кла панів "Дан фосс" ти пу RA-N кран-
бук са мо же бу ти заміне на під ти с ком
теп ло носія за до по мо гою спеціаль но го
інстру мен та. За всю історію ек с плу а тації
тер мо ре гу ля торів "Дан фосс" в Ук раїні
цей інстру мент жодного ра зу не зна до -
би в ся.

Приєднувальний механізм
Термостатичні елементи монтують на
корпус клапана без застосування 
будь- якого інструмента.

За спо ко ю вач по то ку
Ство рює най к ращі ха рак те ри с ти ки за
рівнем шу му (найти хіший кла пан!), а
та кож стабільні ха рак те ри с ти ки
гідравлічно го опо ру кла па на.

Ущільнен ня сфе ра-ко нус
За без пе чує дов говічність та надійність
ек с плу а тації навіть при ви сокій тем пе -
ра турі теп ло носія, без протікан ня та
швид ко старіючої гу мо вої про клад ки. 
До пу с кає ба га то к рат ний де мон таж
кла па на без уш ко д жен ня (не за бу вай -
те за сто со ву ва ти технічні ма с ти ла для
за побіган ня гли бо ких под ря пин).

• Засновник компанії «Данфосс» інженер 
Мадс Клаузен у 1943 році винайшов радіаторний
терморегулятор для систем водяного опалення.

• Сьогодні «Данфосс» є найбільшим у світі
виробником радіаторних терморегуляторів.

• З початку виробництва «Данфосс» виготовив
більше 300 млн. радіаторних терморегуляторів, що
встановлені в усьому світі.

Терморегулятори «Данфосс»



 Стор.

Нормативна пам’ятка проектувальнику  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2

1. Термостатичні елементи

Термостатичні елементи RA 2991 і RA 2992 з газоконденсатним заповненням сильфона .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Термостатичні елементи RA 2920 і RA 2922 з кожухом, що захищає  
від несанкціонованого втручання .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11

Термостатичні елементи RA 5060 з виносним регулятором температури  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13

Термостатичні елементи RAW-K для клапанів терморегуляторів фірм  
Heimeier, Oventrop, MNG та інших, які мають різь M30 х 1,5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15

Термостатичний елемент RAE-H для клапанів терморегуляторів фірми Herz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17

Електронний радіаторний терморегулятор living eco®  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19

Електронний радіаторний терморегулятор living connect® .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23

2. Клапани терморегуляторів

Клапан терморегулятора з автоматичною стабілізацією перепаду тиску теплоносія  
RA-DV Dynamic Valve™  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27

Клапани з попередньою настройкою RA-N для двотрубних систем водяного опалення .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33

Клапани з підвищеною пропускною спроможністю RA-G  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39

Приєднувальні елементи з попередньою настройкою RA-K та RA-KW  
для двотрубних систем опалення  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .45

Приєднувальні елементи RA-KE та RA-KEW для однотрубних систем опалення .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .49

3. Клапани запірні 

Запірні клапани RLV із можливістю приєднання дренажного крана  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .53

Запірні клапани RLV-S з попередньою настройкою пропускної спроможності  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .57

Н-подібні запірні клапани RLV-K для радіаторів із вмонтованим термостатичним клапаном  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .59

Н-подібні запірні клапани RLV-KS для радіаторів із вмонтованим термостатичним клапаном  .  .  .  .  .  .  .  .  .63

4. Допоміжне приладдя і компресійні фітинги

Приладдя  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .65

Компресійні фітинги  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .67

ЗМІСТ

Технічний опис 

1VD .53 .Р3 .19  Данфосс ТОВ 04/2014



Відповідно до ДБН В.2.5-67:2013 “Опалення, 
вентиляція та кондиціонування” а також дер-
жаних будівельних норм на конкретні типи 
будівель:
3 .1 Автоматичний терморегулятор складається 
з клапана терморегулятора та привода прямої 
дії (термостатичного елемента) . 
6 .3 .11 Комплектація системи опалення повинна 
відповідати специфікації проектної документа-
ції . Допускається заміна елементів системи на 
аналогічні, якщо ця заміна не суперечить вихід-
ним даним на проектування, чинним будівель-
ним нормам, експлуатаційній надійності, еконо-
мічним вимогам, покращує техніко-економічні 
показники та якщо обладнання, яким заміню-
ють, має вищий клас енергоефективості . При 
застосуванні заміни елементів, систему слід 
перерахувати та визначити її нові характерис-
тики, у тому числі настройки клапанів та іншого 
обладнання . 
6 .3 .12 Система опалення повинна бути налаго-
джена – досягнута витрата теплоносія в цир-
куляційних кільцях відповідно результатів гі-
дравлічного розрахунку, та випробовувана на 
герметичність під тиском згідно з додатком Г .
6 .4 .1 У системі опалення, крім системи одно-
квартирного житлового будинку, слід обмеж-
увати можливість споживачам змінювати те-
пловий режим приміщень нижче від зазначеної 
температури повітря згідно з 5 .3 шляхом засто-
сування обладнання (автоматичний регулятор 
температури повітря в приміщенні на опалю-
вальному приладі, регулятор індивідуального 
котла тощо) з обмеженням нижньої межі регу-
лювання температури повітря .
6 .4 .2 У системі опалення, крім системи житлово-
го будинку, слід обмежувати можливість спожи-
вачам змінювати тепловий режим приміщень 
вище температури повітря на рівні середньої, 
а на вимогу замовника – верхньої температури 
діапазону норми згідно з додатками Д та Е, шля-
хом застосування обладнання (автоматичний 
регулятор температури повітря в приміщенні 
на опалювальному приладі, регулятор індиві-
дуального котла тощо) з обмеженням верхньої 
межі регулювання температури повітря .
6 .4 .7 .5 При застосуванні автоматичного термо-
регулятора (крім конструкції з автоматичною 
стабілізацією перепаду тиску теплоносія, а та-
кож крім конструкції з двопозиційним регулю-
ванням витрати теплоносія) на опалювальному 
приладі слід забезпечувати якомога ближче до 
пропорційного регулювання ним витрати те-
плоносія залежно від зміни регульованого па-
раметра . Для цього розрахункові втрати тиску 
(або гідравлічний опір) на такому терморегуля-
торі, крім конструкції з автоматичною стабіліза-
цією перепаду тиску, повинні бути не меншими 
від суми втрат тиску (або суми гідравлічних опо-
рів) на решті елементів системи, розташованих:
- між найближчими до автоматичного термо-
регулятора точками стабілізації перепаду тиску 
теплоносія (або на стояку, або на приладовій 
вітці, або на відгалуженні, або на приєднанні 
перемички з перепускним клапаном циркуля-

ційного насоса, або на насосі) при змінному гі-
дравлічному режимі;
 - між точками приєднання обвідної або зами-
каючої ділянки обв’язки приладового вузла до 
стояка чи приладової вітки при постійному гі-
дравлічному режимі (допустиме коливання ви-
трати теплоносія у контурі з постійним гідрав-
лічним режимом не більше ніж 10 %) .
Допускається не дотримуватись зазначених ви-
мог за неможливості їх забезпечення для авто-
матичного терморегулятора на опалювальному 
приладі з найменшою витратою теплоносія в 
стояку чи приладовій вітці (наприклад, рушни-
косушарка, приєднана до системи опалення);
6 .4 .7 .6 На автоматичному терморегуляторі в 
приміщенні (крім конструкції з автоматичною 
стабілізацією перепаду тиску теплоносія) в усіх 
режимах його експлуатації (розрахунковому, 
закритому та повністю відкритому) слід забез-
печувати втрати тиску теплоносія не більше ніж 
20 кПа, що не призводять до шумоутворення 
вище допустимого рівня .
6 .4 .7 .7 Рекомендується застосувати у вузлах 
обв’язки опалювальних приладів терморегуля-
тори чи електронні регулятори з функцією ав-
томатичного регулювання перепаду тиску, або 
обмеження витрати теплоносія .
6 .6 .1 Із сталевими приладами та обладнанням 
(сталеві штамповані радіатори, тонкостінні за-
микальні або обвідні трубки приєднувальної 
гарнітури опалювальних приладів тощо), котре 
має обмеження вмісту розчиненого кисню в 
теплоносії, слід застосовувати полімерні труби 
з антидифузійним прошарком, що забезпечує 
киснепроникність не більше ніж 0,1 г/(м3 · добу) 
за температури води 40 °С . Для трубопроводу 
20 мм х 2 мм максимальна лінійна киснепроник-
ність складає 0,02 мг/(м3 · добу) .
6 .7 .22 Застосування автоматичних терморегуля-
торів є обов’язковим в опалювальних приладах 
(у тому числі рушникосушарках) або на підвод-
ках до них . Цю вимогу відповідно до 1 .2 засто-
совують при новому будівництві, реконструкції, 
термомодернізації, капітальному ремонті, та 
технічному переоснащенні систем опалення .
Автоматичні терморегулятори, допускається 
не встановлювати на опалювальних приладах 
у приміщеннях де є вірогідність замерзання 
теплоносія (сходова клітка, вестибюль, сміттє-
збірна камера житлового будинку) . Рекоменду-
ється в таких приміщеннях застосовувати авто-
матичні терморегулятори без запірної функції 
(із захистом від замерзання теплоносія) та за-
хистом від несанкціонованого втручання . 
Автоматичні терморегулятори допускається 
не встановлювати на опалювальних приладах 
чергової або фонової системи, за умови забез-
печення автоматичного регулювання темпера-
тури повітря на приладах догріваючої системи 
(електричні прилади-доводчики, прилади сис-
теми кондиціонування тощо); 
Автоматичні терморегулятори на опалюваль-
них приладах повинні відповідати вимогам 
ДСТУ Б EN 215 Терморегулятори опалюваль-
них приладів . Вимоги та методи тестування  
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(EN 215:2004+А1:2006, IDT) (примітка – у розробці) .
Конструкція автоматичного терморегулятора 
повинна відповідати способу установки опа-
лювального приладу згідно вимог виробника . 
Наприклад, для опалювального приладу, уста-
новленого в ніші, слід застосовувати автоматич-
ний терморегулятор з виносним датчиком тем-
ператури, установлюваним за межами ніші, а 
для опалювального приладу, установленого за 
суцільною декоративною панеллю зі щілинами 
або гратками знизу та зверху, слід застосовува-
ти виносний термостатичний елемент, установ-
люваний на цій панелі .
6 .7 .23 Автоматичні терморегулятори для опа-
лювальних приладів однотрубних систем слід 
приймати з мінімальним гідравлічним опором, 
а для приладів двотрубних систем – з підвище-
ним опором . 
6 .7 .24 При застосуванні автоматичних терморе-
гуляторів на опалювальних приладах у примі-
щеннях загального користування громадської 
або виробничої будівлі необхідно використо-
вувати такі їх конструкції, що мають захист від 
несанкціонованого демонтажу а також із за-
блокованою настройкою температури повітря 
на рівні нижньої температури діапазону норми 
температури згідно з додатками Д та Е . У решті 
приміщень зазначених будівель слід застосо-
вувати автоматичні терморегулятори із забло-
кованою або обмеженою максимальною та мі-
німальною настройками температури повітря 
згідно з 6 .4 .1 та 6 .4 .2 .
6 .7 .25 При застосуванні автоматичних терморе-
гуляторів на опалювальних приладах у примі-
щеннях дво- або багатоквартирного житлового 
будинку потрібно використовувати такі їх кон-
струкції, що мають заблоковану або обмежену 
мінімальну настройку температури повітря 
згідно з 5 .3 .
При реконструкції, капітальному ремонті, тер-
момодернізації, технічному переоснащенні 
тощо існуючих систем опалення житлових 
будинків без засобів поквартирного обліку 
теплоспоживання слід застосовувати такі кон-
струкції автоматичних терморегуляторів на 
опалювальних приладах, що мають заблокова-
ну або обмежену мінімальну настройку темпе-
ратури повітря згідно з 5 .3 та заблоковану або 
обмежену максимальну настройку температу-
ри повітря не вище 24 ºС .
6 .7 .31 Настроювання автоматичних терморе-
гуляторів, якими ув’язані циркуляційні кільця 
системи опалення, повинні бути визначені гі-
дравлічним розрахунком, зазначені у проектній 
документації та виставлені при налагодженні 
системи . Настройки запірно-регулювальної 
арматури повинні бути зафіксованими згідно 
інструкцій виробника . Настройки неспецифі-
кованих або застосовуваних замість специфіко-
ваних у проектній документації автоматичних 
терморегуляторів слід визначати гідравлічним 
розрахунком (перерахунком) системи .
6 .7 .35 .1 На підводках до опалювальних приладів 
або в цих приладах для регулювання температу-
ри повітря у приміщенні замість автоматичних 
терморегуляторів не допускається застосову-
вати запірну арматуру, у тому числі кульові або 
пробкові крани, вентилі, поворотні заслінки . 

6 .7 .35 .2 Не допускається заміняти сенсори та 
приводи автоматичних терморегуляторів, що 
визначені проектом, ковпачками, маховиками 
тощо ручного регулювання .
6 .7 .36 Не допускається застосовувати запірну 
арматуру:
а) на опалювальних приладах для їх відключен-
ня, крім запірно-приєднувальної арматури (гар-
нітури) без маховиків;
б) на опалювальних приладах у приміщеннях, 
де є вірогідність замерзання теплоносія, крім
запірно-приєднувальної арматури (гарнітури) 
без маховиків з можливістю настроювання у 
двотрубних системах;
в) для відключення відкритих розширювальних 
баків;
г) з можливістю несанкціонованого відключен-
ня мембранних розширювальних баків .
10 .5 .4 У системах опалення слід застосовувати 
автоматичні терморегулятори з класом енер-
гоефективності, за його визначеності, не нижче 
ніж клас енергоефективності будівлі згідно з 
ДБН В .2 .6-31 та не нижче ніж клас енергоефек-
тивності технічного оснащення, автоматизації, 
моніторингу й управління цих систем згідно з 
ДСТУ Б EN 15232 . 
Рекомендується застосовувати автоматичні 
терморегулятори класу енергоефективності А 
незалежно від класу енергоефективності бу-
дівлі, визначеним згідно з ДБН В .2 .6-31, та класу 
енергоефективності технічного оснащення, ав-
томатизації, моніторингу й управління систем 
ОВКП, визначеним згідно з ДСТУ Б EN 15232 .
10 .11 .2 згідно з  ДСТУ Б EN 15316-2-1, ДСТУ Б 
EN 15316-2-3 допускається визначати енерго-
ефективність автоматичних терморегуляторів 
шляхом порівняння витрати енергії для різних 
варіантів проектних рішень .
10 .11 .4 Визначення розрахункової енергопо-
треби та енергоефективності тепловіддаваль-
ної складової системи опалення слід здійснюва-
ти відповідно до ДСТУ Б EN 15316-2-1 .

Відповідно до ДСТУ Б EN 15316-2-1:2011 Систе-
ми теплозабезпечення будівель . Методика роз-
рахунку енергопотреби та енергоефективності 
системи . Частина 2-1 . Тепловіддача системою 
опалення (EN 15316-2-1:2007, IDT)»
НБ .3 .1 Порівняння енергоефективності термо-
регуляторів різного конструктивного виконан-
ня допускається здійснювати за:
- класом енергоефективності терморегулято-
рів;
- експериментально визначеним коефіцієнтом 
використання теплонадходжень .
НБ .3 .2 Порівняння енергоефективності термо-
регуляторів різного конструктивного виконання 
за класом енергоефективності терморегулято-
рів визначають згідно схеми класифікації марку-
вання терморегуляторів за енергоефективністю 
− TELL-маркування енергоефективності термо-
регуляторів відповідно до TELL-Thermostatic 
Efficiency Labelling . Classification scheme for 
energy efficiency labelling of thermostatic radiator 
valves 26 .04 .2011 (Схема класифікації маркуван-
ня радіаторних терморегуляторів за енергое-
фективністю від 26 .04 .2011) .
Примітка . Перелік терморегуляторів, що ма-
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ють TELL-маркування енергоефективності 
надано на сайті: http://www .tell-online .eu/en/
klassifizierungsverzeichnis/default .aspx
При визначенні класу енергоефективності 
терморегуляторів застосовують параметри 
терморегуляторів, що відповідають вимогам  
EN 215+A1 та отримані незалежним чином й 
нейтральною стороною в акредитованої згід-
но з ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги 
до компетентності випробувальних та калібру-
вальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)» 
випробувальної лабораторії . 
Примітка . Перелік випробувальних лаборато-
рій, які акредитовані CEN Certifying Committee 
(CCC3/Keymark) на тестування терморегулято-
рів за EN 215+A1 надано на сайті: www .cert-trv .
cenorm .be . 
НБ .3 .3 Порівняння енергоефективності тер-
морегуляторів різного конструктивного ви-
конання за експериментально визначеним 
коефіцієнтом використання теплонадходжень 
здійснюють шляхом співставлення теплоспожи-
вання будівлі . 
Експериментально визначений коефіцієнт ви-
користання теплонадходжень приймають за 
даними випробувань, які отримані незалеж-
ним чином й нейтральною стороною  згідно з   
EN 442-2:1996 Radiators and convenctors - Part 2: 
Test methods and rating  (Радіатори та конвекто-
ри . Методи тестування та оцінки) . 
Відповідно до ДСТУ Б EN 15232:2011 Енергоефек-
тивність будівель . Вплив автоматизації, моніто-
рингу та управління будівлями (EN 15232:2007, 
IDT)
Таблиця 1 – Перелік функцій та відповідність 
класам ефективності АМУБ .
Управління та моніторинг опалення:
- місцеве автоматичне управління та моніторинг 
приміщення за допомогою терморегуляторів 
або електронного контролера – клас «С» (міні-
мальний рівень технічного оснащення системи 
опалення відповідно до таблиці 2);

- місцеве управління та моніторинг приміщен-
ня зі зв’язком між контролерами та АСМУБ – 
клас «В»;
- інтегроване місцеве управління та моніторинг 
приміщення з урахуванням фактичних потреб 
(згідно з присутністю людей у приміщенні, якіс-
тю повітря тощо) – клас «А» .
Відповідно до Порядку прийняття в експлуата-
цію закінчених будівництвом об’єктів (затвер-
джено постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 квітня 2011 р . № 461):
9 . На об’єкті повинні бути виконані всі перед-
бачені проектною документацією згідно із дер-
жавними будівельними нормами, стандартами і 
правилами роботи, а також змонтоване і випро-
буване обладнання .

Відповідно до Закону України «Про державні бу-
дівельні норми»:
Стаття 11 . Застосування будівельних норм 
1 . Застосування будівельних норм або їх окре-
мих положень є обов’язковим для всіх суб’єктів 
господарювання незалежно від форми влас-
ності, які провадять будівельну, містобудівну, 
архітектурну діяльність та забезпечують виго-
товлення продукції будівельного призначення . 
Міжнародні, регіональні та національні (дер-
жавні) будівельні норми, правила, стандарти ін-
ших держав застосовуються в Україні відповід-
но до міжнародних договорів України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України .
4 . У разі якщо у будівельних нормах є посилання 
на стандарти,то ці стандарти є обов’язковими 
до застосування . 
6 . Відповідальність за недотримання вимог буді-
вельних норм визначається законом .
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Вибір термостатичного елемента

При ви борі тер мо ста тич но го еле мен та не-
обхідно ке ру ва ти ся пра ви лом: 
Дат чик зав жди по ви нен бу ти здат ним ре а-
гу ва ти на зміну тем пе ра ту ри повітря в при-
міщенні.

Тер мо ста тичні еле мен ти із вмон то ва ним 
дат чи ком зав жди по винні роз та шо ву ва ти-
ся го ри зон таль но, щоб повітря мог ло вільно 
цир ку лю ва ти на вко ло дат чи ка . За бо ро няється 
вста нов лю ва ти їх у вер ти каль но му по ло женні, 
то му що теп ло вий вплив від кор пу са кла па на 
і, мож ли во, від по верхні відкри то про кла де них 
труб си с те ми опа лен ня при зве де до не пра-
виль но го функціону ван ня тер мо ре гу ля то ра .

Тер мо ста тичні еле мен ти з ви нос ним ре гу лю-
ван ням ви ко ри с то ву ють тоді, ко ли радіато ри і 
вста нов лені на них кла па ни тер мо ре гу ля торів 
не до ступні для ко ри с ту ва ча, на при клад: за-
криті незнімни ми де ко ра тив ни ми па не ля ми .
У цій кон струкції дат чик і ву зол на строй ки по-
єднані .

Тер мо ста тичні еле мен ти з ви нос ним ре гу-
лю ван ням роз та шо ву ють в лег ко до с туп но му 
місці на ви соті 1,2 -1,6 м від підло ги та ким чи-
ном, щоб на вко лишнє повітря мог ло вільно 
цир ку лю ва ти на вко ло дат чи ка . Кон струкція 
тер мо ста тич но го еле мен та до зво ляє та кож 
вста нов лю ва ти йо го на стан дарт них ко ро бах 
євро пейсько го ти пу для про клад ки елек трич-
них ко мунікацій .

Тер мо ста тичні еле мен ти з ви нос ним дат чи-
ком слід за сто со ву ва ти, як що:
- тер мо ста тич ний еле мент за кри тий што рою;
- теп ло вий потік від тру бо п ро водів си с те ми 

опа лен ня впли ває на вбу до ва ний дат чик;
- тер мо ста тич ний еле мент за знає впли ву про-

тягів;
- потрібна вер ти каль на ус та нов ка тер мо ста-

тич но го еле мен та .
Ви нос ний дат чик тер мо ста тич но го еле мен та 
не обхідно вста нов лю ва ти на вільній від меблів 
і штор стіні або плінтусі під радіато ром, як що 
там не має тру бо п ро водів си с те ми опа лен ня . 
Усі ви носні дат чи ки по ста ча ють з най тон ши ми 
капіляр ни ми труб ка ми . Під час мон та жу слід 
ви тя гну ти капіляр ну труб ку на не обхідну дов-
жи ну (мак си мум на 2 м) і закріпи ти її на стіні, 
ко ри с ту ю чись ско ба ми, що до да ють ся, або 
спеціаль ним закріпним пісто ле том .
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Серія радіатор них тер мо ре гу ля торів RA при зна
че на для за сто су ван ня в будьяких си с те мах во
дя но го опа лен ня бу динків різно манітно го при
зна чен ня.

Радіатор ний тер мо ре гу ля тор серії RA  ав то ма
тич ний про порційний ре гу ля тор тем пе ра ту ри 
пря мої без пе рерв ної дії з ма лою зо ною про
порційності (Xp).

Тер мо ста тичні еле мен ти RA 2991 і RA 2992 ма ють 
функцію за хи с ту теп ло носія від за мер зан ня і мож
ливість об ме жен ня або бло ку ван ня вста нов ле ної 
тем пе ра тур ної на строй ки.
Діапа зон на строй ки від 5 до 26 °С.
Колір  RAL 9016 (білий).

Тер мо ста тичні еле мен ти RA 2991 і RA 2992 мон
ту ють на кор пус кла па на без за сто су ван ня будь
яко го інстру мен ту за до по мо гою вбу до ва но го 
приєдну валь но го ме ханізму.

Тер мо ста тич ний еле мент RA 2992 має ви нос ний 
дат чик, усе ре дині ко т ро го змо та на най тон ша 
капіляр на труб ка дов жи ною 2 м, що з’єдну є  дат
чик з тер мо ста тич ним еле мен том. Під час мон та
жу труб ку ви тя гу ють на не обхідну дов жи ну.

За хист від не санкціоно ва но го втру чан ня за
побігає де мон та жу тер мо ста тич но го еле мен та та 
зміні мон таж ної (по пе ред ньої) на строй ки кла па на 
(див. “За хист від не санкціоно ва но го де мон та жу”).

Тер мо ста тичні еле мен ти RA 2991 і RA 2992 мож на 
комбіну ва ти з будьяки ми кла па на ми серії RA.

Технічні ха рак те ри с ти ки радіатор них тер мо ре
гу ля торів RA відповіда ють Євро пейській нормі  
EN 2151.

Усі радіаторні тер мо ре гу ля то ри Danfoss ви
роб ля ють на за во дах, що ма ють сер тифіка ти  
ISO 9000 та ISO 14001.

Область застосування

Номенклатура та 
коди для оформлення 
замовлень

RA 2992RA 2991

Термостатичні елементи серії RA 

Додаткове приладдя

Тип Код № Опис моделі Капілярна 
трубка

Діапазон температурної 
настройки 1)

RA 2991 013G2991 Із вмонтованим датчиком  5  26 °С
RA 2992 013G2992 З виносним датчиком 0  2 м 2) 5  26 °С

1) Температури встановлені для Хр = 2 К. Це означає, що клапан закриється повністю, коли температура в 
приміщенні перевищить установлену на шкалі  настройки температуру на 2 °С.

2) Виносний датчик постачають з капілярною трубкою, повністю змотаною усередині корпуса датчика. Під час 
монтажу датчика розмотують тільки необхідну частину трубки.

Виріб Код №
Пристрій для захисту від несанкціонованого втручання і крадіжок термостатичних елементів 
RA 2991/92 (20 шт.) 013G5245

Набір інструментів: шестигранний ключ та інструмент для розблокування кільця 
приєднувального механізму термостатичного елемента  013G1236

Термостатичні елементи серії RA відповіда
ють усім вимогам Європейської норми EN 215. 

Якість Усі радіаторні терморегулятори Danfoss 
виробляють на підприємствах, що пройшли 
оцінку Британським інститутом стандартів (BSI) і 
отримали сертифікати якості 
ISO 9000 та ISO 14001.

Технічний опис
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Термостатичні елементи RA 2991 і RA 2992 
з газоконденсатним заповненням сильфона



Ус та нов ку не обхідної тем пе ра ту ри в приміщенні 
здійсню ють по во ро том ру ко ят ки тер мо ста тич но
го еле мен та з на не се ною на неї шка лою на строй
ки. На ри сун ку по ка за ний взаємозв’язок між по
зна чен ня ми на шкалі на строй ки і тем пе ра ту рою 
в приміщенні. Вка зані зна чен ня тем пе ра ту ри є 
орієнтов ни ми, то му що фак тич на тем пе ра ту ра в 
приміщенні ча с то відрізняється від тем пе ра ту ри 
повітря на вко ло тер мо ста тич но го еле мен та і за
ле жить від умов йо го розміщен ня.
Тем пе ра турні шка ли скла дені при Хр = 2 °С від
повідно до Євро пейських стан дартів. Це оз на
чає, що кла пан тер мо ре гу ля то ра за криється по

вністю, ко ли тем пе ра ту ра в приміщенні на 2 °С 
пе ре ви щить тем пе ра ту ру, вста нов ле ну на шкалі 
на строй ки тер мо ста тич но го еле мен та. 

Об ме жен ня або бло ку ван ня вста нов ле ної тем пе
ра тур ної на строй ки тер мо ста тич них еле ментів 
RA 2991 і RA 2992 здійсню ють за до по мо гою об
ме жу валь них штифтів, роз та шо ва них в нижній ча
с тині тер мо ста тич но го еле мен та.
Інструкцію з ви ко нан ня цієї про це ду ри до да ють 
до кож но го тер мо ста тич но го еле мен та.

Тер мо ста тич ний еле мент із за по вне ним га зо кон
ден сат ною сумішшю силь фо ном за без пе чує про
порційне ре гу лю ван ня. Дат чик ре а гує на зміну 
тем пе ра ту ри на вко лиш ньо го повітря. Вивіре ний 
тиск у силь фоні відповідає тем пе ра турі йо го за
ряд ки. Цей тиск зба лан со ва ний си лою сти с ку 
на стро ю валь ної пру жи ни. При підви щенні тем пе
ра ту ри повітря на вко ло дат чи ка, кон ден сат пе ре
хо дить у га зо подібний стан, і тиск га зу в силь фоні 
збільшується. При цьо му силь фон роз тя гується, 
пе реміщу ю чи ко нус кла па на в на прям ку за крит тя 
до ти, по ки на бу де до ся гну та рівно ва га між си лою 
сти с ку пру жи ни і ти с ком га зу в силь фоні.
При зни женні тем пе ра ту ри повітря газ кон ден
сується, і тиск у силь фоні змен шується.

Це при зво дить до сти с ку силь фо на і пе реміщен
ня ко ну са кла па на в на прям ку відкрит тя до по ло
жен ня, в яко му зно ву вста но вить ся рівно ва га. Газ 
зав жди бу де кон ден су ва ти ся в най хо лоднішій ча
с тині дат чи ка, зви чай но найвідда ленішої від кор
пу са кла па на. То му радіатор ний тер мо ре гу ля тор 
“Дан фосс” зав жди ре а гу ва ти ме на зміни тем пе ра
ту ри в приміщенні, не відчу ва ю чи впли ву тем пе
ра ту ри теп ло носія в підвідно му тру бо п ро воді.
Про те, ко ли повітря на вко ло кла па на нагріваєть
ся теп лом, що віддається тру бо п ро во дом, дат чик 
мо же реєстру ва ти більш ви со ку тем пе ра ту ру, ніж 
у приміщенні. То му “Дан фосс” ре ко мен дує вста
нов лю ва ти тер мо ста тичні еле мен ти, як пра ви
ло, у го ри зон таль но му по ло женні. У про тив но му 
разі, не обхідно за сто со ву ва ти тер мо ста тичні еле
мен ти з ви нос ним дат чи ком.

Конструкція та 
принцип дії

Установлення 
температури

1. Газоконденсат
2. Сильфон
3. Шкала настройки
4. Пружина настройки
5. Шток
6. Виносний датчик
7. Капілярна трубка

Максимальна температура навколо датчика: 60 °С.

Технічний опис Термостатичні елементи серії RA
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Тер мо ста тичні еле мен ти RA 2991 і RA 2992 мон ту
ють без за сто су ван ня будьяко го інстру мен ту.
Тер мо еле мент закріплю ють на кор пусі кла па на 
за до по мо гою вбу до ва но го приєдну валь но го ме
ханізму. Для цьо го тер мо еле мент не обхідно роз
та шу ва ти міткою на строй ки вго ру (як по ка за но на 
ма люн ку) і не силь но при тис ну ти до кла па на до 
спра цю ван ня за скоч ки. При цьо му ак ти вується 
приєдну валь ний ме ханізм, і тер мо еле мент вста
нов люється в пра виль но му по ло женні. 

Для де мон та жу тер мо ста тич но го еле мен та не
обхідно, ут ри му ю чи тер мо еле мент, по вер ну ти 
кільце приєдну валь но го ме ханізму про ти го дин
ни ко вої стрілки, по вер нув ши фікса тор у вихідне 
по ло жен ня.
Як що приєдну валь ний ме ханізм бу ло ак ти во ва но 
раніше (про во ди в ся де мон таж), то пе ред вста
нов лен ням тер мо еле мен та потрібно вруч ну стис
ну ти пру жи ну, по вер нув ши у вихідне по ло жен ня 
кільце приєдну валь но го ме ханізму.

Під час мон та жу тер мо ста тич но го еле мен та з 
ви нос ним дат чи ком не обхідно вра хо ву ва ти, що 
дат чик не по ви нен бу ти за кри тий (наприклад, 
што рою) та за зна ва ти впли ву про тягів. Не мож на 
та кож вста нов лю ва ти йо го над дже ре лом ви со кої 
тем пе ра ту ри.  

Най тон шу капіляр ну труб ку дов жи ною 2 м, змо
та ну усе ре дині дат чи ка, ви тя гу ють на не обхідну 
дов жи ну. Після цьо го її не обхідно зафіксу ва ти в 
найбільш зруч но му по ло женні, як зо б ра же но на 
ма люн ку, й вста но ви ти дат чик на закріпле ну ос
но ву.

Тер мо ста тич ний еле мент RA 2991/92 мож на за хи
с ти ти від не санкціоно ва но го де мон та жу, за бло ку
вав ши кільце приєдну валь но го ме ханізму.
За хис ний пристрій для бло ку ван ня кільця 
приєдну валь но го ме ханізму вста нов лю ють за
мість за глуш ки. 

Та кий за хист ак ти ву ють при вста нов ленні тер мо
ста тич но го еле мен та. 
Зня ти за хис ний пристрій мож на ли ше з до по мо
гою спеціаль но го інстру мен та фірми “Danfoss” 
(див. “До дат ко ве при лад дя”).

Монтаж

Захист від 
несанкціонованого 
демонтажу

Технічний опис Термостатичні елементи серії RA
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Розміри

Стандартне виконання
RA 2991

Модель з виносним датчиком
RA 2992

Технічний опис Термостатичні елементи серії RA
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Радіатор ний тер мо ре гу ля тор серії RA - ав то ма-
тич ний про порційний ре гу ля тор тем пе ра ту ри 
пря мої без пе рерв ної дії з ма лою зо ною про-
порційності (Xp).
Тер мо ста тичні еле мен ти RA 2920 і RA 2922 з ко жу-
хом, що за хи щає від не санкціоно ва но го втру чан-
ня, ма ють функцію за хи с ту теп ло носія від за мер-
зан ня і мож ливість об ме жен ня або бло ку ван ня 
вста нов ле ної тем пе ра тур ної на строй ки.
Діапа зон на строй ки від 5 до 26 °С.
Колір - RAL 9016 (білий).

Тер мо ста тичні еле мен ти RA 2920 і RA 2922 мон-
ту ють на кор пус кла па на лег ко та швид ко: тер-
мо ста тич ний еле мент із на ти с ком ус та нов лю ють 
на кла пан і закріплю ють за до по мо гою гвин та під 
2-мм ше с ти г ран ний ключ.

Тер мо ста тич ний еле мент RA 2922 має ви нос ний 
дат чик, усе ре дині ко т ро го змо та на най тон ша 
капіляр на труб ка дов жи ною 2 м, що з’єднує  дат-
чик з тер мо ста тич ним еле мен том. Під час мон та-
жу труб ку ви тя гу ють на не обхідну дов жи ну.

Тер мо ста тичні еле мен ти RA 2920 і RA 2922 мож на 
комбіну ва ти з будь-яки ми кла па на ми серії RA.

Технічні ха рак те ри с ти ки радіатор них тер мо ре-
гу ля торів RA відповіда ють Євро пейській нормі  
EN 215-1.

Усі радіаторні тер мо ре гу ля то ри Danfoss ви-
роб ля ють на за во дах, що ма ють сер тифіка ти  
ISO 9000 та ISO 14001.

Область застосування

Номенклатура та 
коди для оформлення 
замовлень

RA 2920 RA 2922

Термостатичні елементи серії RA 

Додаткове приладдя

Тип Код № Опис моделі Капілярна 
трубка

Діапазон температурної 
настройки 1)

RA 2920 013G2920 Із вмонтованим датчиком - 5 - 26 °С
RA 2922 013G2922 З виносним датчиком 0 - 2 м 2) 5 - 26 °С

1) Температури встановлені для Хр = 2 К. Це означає, що клапан закриється повністю, коли температура в 
приміщенні перевищить установлену на шкалі  настройки температуру на 2 °С.

2) Виносний датчик постачають з капілярною трубкою, повністю змотаною усередині корпуса датчика. Під час 
монтажу розмотують тільки необхідну частину трубки.

Виріб Код №
Набір інструментів: шестигранний ключ та інструмент для розблокування кільця 
приєднувального механізму термостатичного елемента  013G1236

Обмежувальний штифт для RA 2920/22 (30 шт.) 013G1237
Пристрій для запобігання несанкціонованого демонтажу (5 х 10 шт.) 013G1232
Кришка для шкали (20 шт.) 013G1672

Тем пе ра турні шка ли скла дені при Хр = 2 °С від-
повідно до Євро пейських стан дартів. Це оз на чає, 
що кла пан тер мо ре гу ля то ра за криється 

повністю, ко ли тем пе ра ту ра в приміщенні на 2 °С 
пе ре ви щить тем пе ра ту ру, вста нов ле ну на шкалі 
на строй ки тер мо ста тич но го еле мен та. 

Установлення 
температури

Термостатичні елементи серії RA відповіда-
ють усім вимогам Європейської норми EN 215.  

Якість Усі радіаторні терморегулятори Danfoss виробля-
ють на підприємствах, що пройшли оцінку Бри-
танським інститутом стандартів (BSI) і отримали 
сертифікати якості ISO 9000 та ISO 14001.

Технічний опис
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Термостатичні елементи RA 2920 і RA 2922 
з кожухом, що захищає від несанкціонованого 
втручання



Тер мо ста тичні еле мен ти RA 2920 і RA 2922 мон ту-
ють на кор пус кла па на у такій послідо вності:
1. Вста но віть тер мо ста тич ний еле мент на мак си-
маль не зна чен ня тем пе ра тур ної на строй ки. 
2. Роз та шу вав ши тер мо ста тич ний еле мент міткою 
тем пе ра тур ної на строй ки вго ру (як по ка за но на 

ма люн ку), при тисніть йо го до кор пу су кла па на до 
упо ру.
3. Закріпі ть тер мо ста тич ний еле мент за до по мо-
гою гвин та під 2-мм ше с ти г ран ний ключ.

Тер мо ста тичні еле мен ти  RA 2920/22 мо жуть бу ти 
за хи щені від не санкціоно ва но го втру чан ня за до-
по мо гою до поміжних при строїв, що за мов ля ють 
ок ре мо: 
А. Пристрій для за побіган ня не санкціоно ва но го 
де мон та жу. 
За хист тер мо ста тич но го еле мен та від де мон та жу 
за без пе чу ють шля хом бло ку ван ня гвин та під 2-мм 
ше с ти г ран ний ключ, за до по мо гою за глуш ки, що 
вста нов лю ють в ше с ти г ран ний отвір гвин та.
Код № 013G1232 
B. Об ме жу валь ний штифт для RA 2920/22.
Об ме жен ня або бло ку ван ня вста нов ле ної тем пе-

ра тур ної на строй ки тер мо ста тич них еле ментів 
RA 2920 і RA 2922 здійсню ють за до по мо гою об-
ме жу валь них штифтів. 
Інструкцію з ви ко нан ня цієї про це ду ри до да ють 
до кож но го тер мо ста тич но го еле мен та.
Код № 013G1237
С. Криш ка для шка ли.
Після ви с тав лен ня тем пе ра тур ної на строй ки і 
об ме жен ня або бло ку ван ня її діапа зо ну, вікон це 
в за хис но му ко жусі тер мо ста тич но го еле мен та, 
при зна че не для візу алізації ви с тав ле но го зна чен-
ня, мо же бу ти за кри те спеціаль ною криш кою.
Код № 013G1672

Конструкція 

Монтаж

A B C

1. Газоконденсат
2. Сильфон
3. Шкала настройки
4. Пружина настройки
5. Шток 

Максимальна температура навколо датчика: 60 °С.

Захист від 
несанкціонованого 
демонтажу

Розміри

Технічний опис Термостатичні елементи серії RA
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Термостатичні елементи серії RA відповідають 
усім вимогам Європейської норми EN 215.  

Якість Усі радіаторні терморегулятори Danfoss виробля-
ють на підприємствах, що пройшли оцінку Бри-
танським інститутом стандартів (BSI) і отримали 
сертифікати якості ISO 9000 та ISO 14001.

Радіатор ний тер мо ре гу ля тор серії RA - ав то ма-
тич ний про порційний ре гу ля тор тем пе ра ту ри 
пря мої без пе рерв ної дії з ма лою зо ною про-
порційності (Xp).
Тер мо ста тичні еле мен ти RA 5060 ма ють функцію 
за хи с ту теп ло носія від за мер зан ня і мож ливість 
об ме жен ня або бло ку ван ня вста нов ле ної тем пе-
ра тур ної на строй ки.
Діапа зон на строй ки від 8 до 28 °С.
Колір - RAL 9016 (білий).

Адап тер тер мо ста тич но го еле мен та RA 5060 мон-
ту ють на кор пус кла па на лег ко та швид ко: адап тер 
із на ти с ком ус та нов лю ють на кла пан і закріплю-
ють за до по мо гою гвин та під 2-мм ше с ти г ран ний 
ключ.

Най тон ша капіляр на труб ка змо та на усе ре дині 
ви нос но го ре гу ля то ра. Дов жи на труб ки за ле жить 
від мо делі тер мо ста тич но го еле мен та:
RA 5062 - 2 ме т ра;
RA 5065 - 5 метрів;
RA 5068 - 8 метрів.
Під час мон та жу капіляр ну труб ку ви тя гу ють на 
не обхідну дов жи ну.

Тер мо ста тичні еле мен ти RA 5060 мож на комбіну-
ва ти з будь-яки ми кла па на ми серії RA.

Технічні ха рак те ри с ти ки радіатор них тер мо ре-
гу ля торів RA відповіда ють Євро пейській нормі  
EN 215-1.

Область застосування

Номенклатура та 
коди для оформлення 
замовлень

RA 5060

Термостатичні елементи серії RA 

Додаткове приладдя

Тип Код № Опис моделі Капілярна 
трубка

Діапазон температурної 
настройки 1)

RA 5062 013G5062 З виносним регулятором температури 0 - 2 м 8 - 28 °С
RA 5065 013G5065 З виносним регулятором температури 0 - 5 м 8 - 28 °С
RA 5068 013G5068 З виносним регулятором температури 0 - 8 м 8 - 28 °С
1) Температури встановлені для Хр = 2 К. Це означає, що клапан закриється повністю, коли температура в 

приміщенні перевищить установлену на шкалі  настройки температуру на 2 °С.

Виріб Код №
Компактний адаптер для установки термостатичних елементів RA 5060 на клапани серії RA 013G5190
Адаптер для установки термоелементів RA 5060 на клапани з різзю М30 х 1,5 013G5194

Тем пе ра турні шка ли скла дені при Хр = 2 °С від-
повідно до Євро пейських стан дартів. Це оз на чає, 
що кла пан тер мо ре гу ля то ра за криється повністю, 
ко ли тем пе ра ту ра в приміщенні на 2 °С пе ре ви щить 
тем пе ра ту ру, вста нов ле ну на шкалі на строй ки 
тер мо ста тич но го еле мен та.
Об ме жен ня або бло ку ван ня вста нов ле ної тем пе ра-
тур ної на строй ки тер мо ста тич них еле ментів з ви-
нос ним ре гу ля то ром тем пе ра ту ри RA 5060 здійсню-
ють за до по мо гою фікса торів, роз та шо ва них під 
ру ко ят кою на строй ки тер мо ста тич но го еле мен та.
Інструкцію з ви ко нан ня цієї про це ду ри до да ють 
до кож но го тер мо ста тич но го еле мен та.

Установлення 
температури

Технічний опис
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Термостатичні елементи RA 5060
з виносним регулятором температури



Адаптер термостатичного елемента RA 5060 
монтують на корпус клапана легко та швидко: 
адаптер із натиском установлюють на клапан і за-
кріплюють за допомогою гвинта під 2-мм шести-
гранний ключ.

Під час монтажу найтоншу капілярну трубку ви-
тягують лише на необхідну довжину. 

Якщо капілярну трубку прокладають в гофро-
ваній трубі, то для зручності керуючий пристрій 
може бути від’єднаний від адаптера до клапана, 
як показано на малюнку.

Конструкція 

Монтаж

1. Керуючий пристрій
2. Рукоятка настройки
3. Сильфон настройки
4. Керуючий сильфон
5. Адаптер до клапана
6. Капілярна трубка

Максимальна температура навколо датчика: 60 °С.

Розміри

Виносний регулятор температури з адаптером для 
клапанів серії RA

Компактний адаптер  
до клапанів серії RA 

(013G5190)

Адаптер до клапанів з різзю 
М30 х 1,5

(013G5194)

Технічний опис Термостатичні елементи серії RA

14 VD.53.Р3.19  Данфосс ТОВ 04/2014



RAW-K – ав то ма тич ний ре гу ля тор тем пе ра тури 
пря мої без пе рерв ної дії з ма лою зо ною пропор-
ційності (Хр), що пра цює без до поміжної енергії.

Силь фон тер мо ста тич но го еле мен та RAW-K за-
повне ний тер мо ре а гу ю чою ріди ною.

RAW-K має функцію за хи с ту теп ло носія від за мер-
зан ня та мож ливість об ме жен ня або фіксу ван ня 
тем пе ра тур ної на строй ки.

Тер мо ста тич ний еле мент RAW-K 5032 має ви нос-
ний дат чик, усе ре дині ко т ро го змо та на най тон ша 
капіляр на труб ка дов жи ною 2 м, що з’єдну є  дат-
чик з тер мо ста тич ним еле мен том. Під час мон та-
жу капіляр ну труб ку ви тя гу ють на не обхідну дов-
жи ну.

RAW-K мон ту ють на ре гу лю вальні кла па ни тер-
мо ре гу ля торів фірм Heimeier, Oventrop, MNG та 
інших з різзю М30 х 1,5, а та кож на тер мо ста тичні 
кла па ни цих ви роб ників, що вмон то вані до ком-
пакт них радіаторів: Biasi, Delta, DiaNorm, Diatherm, 
Ferroli, Henrad, Kaimann, Kermi, Korado, Purmo, 
Radson, Superia, Stelrad, Veha, Zehnder-Completto 
Fix та інших.

Колір - RAL 9016 (білий).

Область застосування

Номенклатура та 
коди для оформлення 
замовлень

RAW-K 5030 RAW-K 5032

Термостатичний елемент RAW-K

1) Температури встановлені для Хр = 2 К. Це означає, що клапан закриється повністю, коли температура в 
приміщенні перевищить температуру настройки на 2 °С.

2) Виносний датчик постачають з капілярною трубкою, повністю змотаною усередині корпуса датчика. Під час 
монтажу  розмотують тільки необхідну частину трубки.

Тип Код № Опис моделі Капілярна 
трубка

Діапазон температурної 
настройки 1)

RAW-K 5030 013G5030 З вмонтованим датчиком - 8 - 28 °С
RAW-K 5032 013G5032 З виносним датчиком 0-2 м 2) 8 - 28 °С

Тер мо ста  т ич  ни й еле  ме нт  ос на  ще  н ий  на ки д ною 
г ай  кою , ко т ра за  без п е чує н адійне з’єднан ня з 
кор  пу сом кла  па на з різзю  М30 х 1,5. 

Тер м о  ста  ти ч  ний ел е м ент мон ту  ют ь н а кор -
пус  к л а  п а на за  до по мо гою стан дарт но  г о  32-м м 
 гай ко во го  кл ю ч а з відкр и тим зіво м. 

І нструкції з  мон  та жу  з на  хо  дять  ся на  упа ков ці  кож-
н о го те р мо ста тич но го еле  ме н та.

 Для за б ез  пе чен   ня  пра в ил ь но г о ф ункціону в ан-
ня т ер мо  ре  гу ля то ра, т е р мо ст а тичні е ле  ме н т и 
RAW- K 5 030 зав жди по в ин ні бу ти р оз та ш о ва  ни -
м и го ри зон таль но,  щ об повітря мог  л о вільно 
 ци р  ку лю ва т и  на вко  л о  да т  чи ка.

Монтаж

Розміри

15 Нм

Технічний опис
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Термостатичні елементи RAW-K для клапанів 
терморегуляторів фірм Heimeier, Oventrop, 
MNG та інших, які мають різь M30 х 1,5
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RAE-H - ав то ма тич ний ре гу ля тор тем пе ра ту ри 
пря мої без пе рерв ної дії з ма лою зо ною про-
порційності (Хр), що пра цює без до поміжної енер-
гії.

Силь фон тер мо ста тич но го еле мен та RAE-H за по-
вне ний тер мо ре а гу ю чою ріди ною.
Мо дель RAE-H має функцію за хи с ту теп ло носія від 
за мер зан ня та мож ливість об ме жен ня або фіксу-
ван ня тем пе ра тур ної на строй ки.

RAE-H мон ту ють на ре гу лю вальні кла па ни тер мо-
ре гу ля торів фірми Herz, а та кож на тер мо ста тичні 
кла па ни цьо го ви роб ни ка, що вмон то вані до ком-
пакт них радіаторів.

Колір - RAL 9010 (білий).

Область застосування

Номенклатура та 
коди для оформлення 
замовлень

RAE-H

Термостатичний елемент RAE-H

1) Температури встановлені для Хр = 2 К. Це означає, що клапан закриється повністю, коли температура в 
приміщенні перевищить температуру настройки на 2 °С.

Тип Код № Опис моделі Діапазон температурної 
настройки 1)

RAE-H 5035 013G5035 З вмонтованим датчиком, для клапанів Herz 8 - 28 °С

Тер мо ста тич ний еле мент ос на ще ний на кид ною 
гай кою, ко т ра за без пе чує надійне з’єднан ня з 
кор пу сом кла па на з різзю М28 х 1,5.

Тер мо ста тич ний еле мент мон ту ють на кор пус 
кла па на за до по мо гою стан дарт но го гай ко во го 
клю ча з відкри тим зівом.

Під час мон та жу тем пе ра тур на на строй ка має бу-
ти вста нов ле на на мак си маль не зна чен ня.

Інструкцію з мон та жу до да ють до кож но го тер мо-
ста тич но го еле мен та.

Для за без пе чен ня пра виль но го функціону ван ня 
тер мо ре гу ля то ра тер мо ста тичні еле мен ти RAE-H 
зав жди по винні бу ти роз та шо ва ни ми го ри зон-
таль но, щоб повітря мог ло вільно цир ку лю ва ти 
на вко ло дат чи ка.

Монтаж

Розміри

15 Нм

Технічний опис
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Термостатичний елемент RAE-H
для клапанів терморегуляторів фірми Herz
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living eco® – це інтелектуальний електронний ра-
діаторний терморегулятор, що програмується, 
призначений для використання в житлових при-
міщеннях.

living eco® поставляють з трьома попередньо 
встановленими програмами – Р0, Р1 та Р2, які 
задовольняють потреби більшості користувачів. 
Програми дозволяють обрати різні значення 
температури в приміщенні в залежності від часу 
доби.

Програма Р0 підтримує однакову температуру в 
приміщенні впродовж доби. 
Програми Р1 та Р2 знижують температуру в попе-
редньо визначені періоди відсутності мешканців 
з метою економії енергії, а за присутності мешкан-
ців підтримують температуру на встановлених в 
залежності від потреби рівнях (наприклад: під час 
сну температуру знижують на декілька градусів).

living eco® легко змонтувати на будь-які вже вста-
новлені клапани терморегуляторів, оскільки до 
його комплекту поставки можуть входити адап-
тери для всіх серій клапанів терморегуляторів 
Danfoss, а також для більшості клапанів інших ви-
робників.

living eco® дуже компактний, живиться від двох 
стандартних батарейок, легкий в експлуатації – 
керування здійснюють лише за допомогою трьох 
кнопок на фронтальній частині.

living eco® має функцію «відчинене вікно» – пере-
криття клапана при різкому зниженні темпера-
тури в приміщенні. Завдяки цієї функції значно 
зменшується втрата тепла під час провітрювання 
приміщення, що підвищує ефективність роботи 
системи опалення.

Основні характеристики:
- Економія енергії
- Простота монтажу
- Простота управління – лише три кнопки
- Забезпечує високий рівень комфорту
- Функція «відчинене вікно»
- Функція «тренування клапана»
- ПІД регулювання (точне регулювання)
- Адаптивне навчання
- Тижневі програми з можливістю регулювання 

спадів температури
- Час експлуатації комплекту елементів живлення 

близько 2 років
- Обмеження мінімальної/максимальної темпе-

ратурної настройки
- Функція захисту від дітей
- Функція «свято/відпустка»
- Функція захисту від замерзання
- Екран з підсвічуванням  
- Регулювання заданих значень температури з 

можливістю встановлення до 3 періодів зни-
ження температури на добу.

Область застосування

Номенклатура та 
коди для оформлення 
замовлень

Код № Адаптер (входить до комплекту поставки) Мова інструкції

014G0052 Danfoss RA та K UK/CZ/RU/TR
HU/HR/SI/IT

Додаткове приладдя Виріб Код №
Адаптер RA – для клапанів Danfoss серії RA 014G0251
Адаптер К – для клапанів з різзю М30 х 1,5 014G0252
Адаптер RTD – для клапанів Danfoss серії RTD 014G0253

Технічний опис
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Електронний радіаторний терморегулятор 
living eco®



Технічні характеристики Екран/дисплей Цифровий з підсвічуванням 
Тип виконавчого механізму Електромеханічний
Класифікація програмного забезпечення А
Регулювання ПІД
Елемент живлення 2 х 1,5В АА лужні, клас ІІІ (SELV)
Довговічність елементів живлення Приблизно 2 роки

Сигнал низького заряду елементів живлення
На дисплеї будуть мигати зображення батареї та дзвоника. 
Якщо рівень батареї буде граничним, мигати буде весь 
дисплей

Температура навколо елемента від 0 до 40 °С
Температура транспортування від -20 до 65 °С
Діапазон температурної настройки від 6 до 28 °С
Рекомендоване застосування для житлових приміщень
Функція «відчинене вікно» Так
Розмір RA: L=91 мм, Ø51 мм; K: L=78 мм, Ø51 мм
Рівень шуму < 30 дБ (А)
Маса разом з елементами живлення 177 г
Класифікація безпеки Тип 1
Механічна міцність 70 Н (макс. сила від клапана)
Максимальна температура теплоносія 90 °С
Переміщення штоку 2-3 мм
Максимальне розширення 4,5 мм
Відбір температури Вимірює температуру кожну хвилину
Швидкість регулювання 1 мм/с
Споживання енергії 3 мВт в режимі очікування; 1,2 Вт в робочому режимі 
Клас IP * 20

* Терморегулятор не слід використовувати в місцях, де він може бути механічно пошкодженим, а також де  
на нього може потрапити вода.

Попередньо 
встановлені програми

Маркування 

Р0 Програма без автоматичного зниження температури – підтримує постійну температуру цілодобово. 
Користувач сам обирає температуру.

Р1 Програма економії енергії – знижує температуру до 17 °С на нічний період (22:30 – 06:00). Користувач 
може внести зміни у програму економії енергії.

Р2
Розширена програма економії енергії – знижує температуру до 17 °С на нічний період (22:30 – 06:00), 
а також в денні часи робочих днів тижня (08:00-16:00). Користувач може внести зміни у розширену 
програму економії енергії.

 Програма довготривалої відсутності мешканця – знижує температуру в період відсутності 
мешканця вдома (відпустка, відрядження тощо). Користувач вказує період відсутності та необхідну 
температуру. 

Технічний опис Електронний радіаторний терморегулятор living eco®
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До комплекту поставки електронного радіатор-
ного терморегулятора living eco® (014G0052) вхо-
дять:
- адаптер RA (для клапанів Danfoss серії RA);
- адаптер К (для клапанів із приєднувальною різ-

зю M30 X 1,5);
- дві лужні батарейки;
- 2-мм шестигранний ключ.

Встановлення елементів живлення

Зніміть кришку відсіку елементів живлення і 
вставте дві батарейки. Перевірте правильність їх 
установки.
Після встановлення елементів живлення, задайте 
час та дату та натисніть кнопку . На дисплеї по-
винна з’явитись мигаюча літера «М».

•	 Монтаж	 терморегулятора	 почніть	 з	 установки	
адаптера.

•	 Адаптер	 RA	 закріплюють	 за	 допомогою	 2-мм	
шестигранного ключа. 

 Адаптер К закріплюють вручну (макс. 5 Нм).

•	 Прикрутить	 терморегулятор	 до	 адаптера	 і	 за-
кріпіть вручну (макс. 5 Нм).

•	 Натисніть	 кнопку	  і утримуйте її протягом 
приблизно 3 секунд, для того, щоб увійти до 
функціонального меню. Переконайтеся що ми-
гає літера «М» і натисніть кнопку , щоб за-
фіксувати терморегулятор. 

Монтаж

RA K

Розміри
91 mm

Ø
51

 m
m

78 mm

Ø
51

 m
m

З адаптером RA З адаптером K
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living connect® – це електронний радіаторний 
терморегулятор призначений для використання 
в житлових приміщеннях. Його роботою управ-
ляє центральний пристрій системи безпровід-
ного управління, що зветься DEVIlinkTM СС (Central 
Controller). DEVIlinkTM СС може також керувати 
роботою гідравлічних та електричних систем під-
логового опалення та включенням/ вимкненням 
електрообладнання будівлі.

Для керування виконавчими пристроями в систе-
мі з living connect® застосована технологія безпро-
відної передачі даних Z-Wave, завдяки чому мон-
таж системи не є трудомістким. Терморегулятор 
living connect ® легко змонтувати на будь-які вже 
встановлені клапани, оскільки до його комплекту 
поставки можуть входити адаптери для всіх серій 
клапанів терморегуляторів Danfoss, а також для 
більшості клапанів інших виробників.

Терморегулятор living connect® дуже компактний, 
живиться від двох стандартних батарейок, легкий 
в експлуатації – керування здійснюють лише за до-
помогою трьох кнопок на фронтальній частині. 
За допомогою кнопок на передній панелі тер-
морегулятора living connect® користувач може в 

любий момент змінити задану температуру. Нове 
значення температури буде передано безпосе-
редньо до пристрою DEVIlinkTM CC, який виконає 
синхронізацію нового значення з рештою термо-
регуляторів, встановлених в цьому ж приміщен-
ні.
Терморегулятор living connect® має функцію «від-
чинене вікно» – перекриття клапана при різкому 
зниженні температури в приміщенні. Завдяки цієї 
функції значно зменшується втрата тепла під час 
провітрювання приміщення, що підвищує ефек-
тивність роботи системи опалення.

Основні характеристики системи з електронними 
радіаторними терморегуляторами living connect ® та 
центральним керуючим пристроєм DEVIlinkTM CC:

- Економія енергії
- Простота монтажу
- Простота управління – лише три кнопки
- Забезпечує високий рівень комфорту
- Функція «відчинене вікно»
- Функція «тренування клапана»
- ПІД регулювання (точне регулювання)
- Адаптивне навчання
- Тижневі програми з можливістю регулювання 

спадів температури
- Час експлуатації комплекту елементів живлення 

близько 2 років
- Обмеження мінімальної/максимальної темпе-

ратурної настройки
- Замок від дітей
- Функція «свято/відпустка»
- Захист теплоносія від замерзання
- Екран с підсвіченням 
- Регулювання заданих значень температури з 

можливістю встановлення до 3 періодів зни-
ження температури на добу.

Область застосування

Система

DEVIlinkTM CC

Danfoss LinkTM RS

living connect®

Технічний опис
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Електронний радіаторний терморегулятор 
living connect®



Технічні характеристики 

* Терморегулятор не слід використовувати в місцях, де він може бути механічно пошкодженим, а також де  
на нього може потрапити вода.

Додаткове приладдя Виріб Код №
Адаптер RA – для клапанів Danfoss серії RA 014G0251
Адаптер К – для клапанів з різзю М30 х 1,5 014G0252
Адаптер RTD – для клапанів Danfoss серії RTD 014G0253

Маркування 

Номенклатура та 
коди для оформлення 
замовлень

Код № Адаптер (входить до комплекту поставки) Мова інструкції

014G0003 Danfoss RA та K UK/CZ/RU/TR
HU/HR/SI/IT

Протокол передачі даних Z-Wave
Частота передачі Радіо Z-Wave/868,42 МГц
Дальність передачі сигналу  До 30 метрів
Синхронізація Кожні 5 хвилин
Екран/дисплей Цифровий з підсвіченням 
Тип виконавчого механізму Електромеханічний
Класифікація програмного забезпечення А
Регулювання ПІД
Елемент живлення 2 х 1,5В АА лужні, клас ІІІ (SELV)
Довговічність елементів живлення Приблизно 2 роки

Сигнал низького заряду елементів живлення
На дисплеї будуть мигати зображення батареї та дзвоника. 
Якщо рівень батареї буде граничним, мигати буде весь 
дисплей

Температура навколо елемента Від 0 до 40 °С
Температура транспортування Від -20 до 65 °С
Діапазон температурної настройки Від 4 до 28 °С
Рекомендоване застосування Для житлових приміщень
Функція «відчинене вікно» Так
Розмір RA: L=91 мм, Ø51 мм; K: L=78 мм, Ø51 мм
Рівень шуму < 30 дБ (А)
Маса разом з елементами живлення 177 г
Класифікація безпеки Тип 1
Механічна міцність 70 Н (макс. сила від клапана)
Максимальна температура теплоносія 90 °С
Переміщення штоку 2-3 мм
Максимальне розширення 4,5 мм
Відбір температури Вимірює температуру кожну хвилину
Швидкість регулювання 1 мм/с
Споживання енергії 3 мВт в режимі очікування; 1,2 Вт в робочому режимі 
Клас IP * 20
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Попередньо 
встановлені програми

До комплекту поставки електронного радіаторно-
го терморегулятора living connect® (014G0003) вхо-
дять:
- адаптер RA (для клапанів Danfoss серії RA);
- адаптер К (для клапанів із приєднувальною різзю 

M30 X 1,5);
- дві лужні батарейки;
- 2-мм шестигранний ключ.

Встановлення елементів живлення

Зніміть кришку відсіку елементів живлення і встав-
те дві батарейки. Перевірте правильність їх уста-
новки.
Після встановлення елементів живлення натисніть 
кнопку . 
На дисплеї повинна з’явитись мигаюча літера «М».

•	 Монтаж	 терморегулятора	 почніть	 з	 установки	
адаптера.

•	 Адаптер	RA	закріплюють	за	допомогою	2-мм	шес-
тигранного ключа. 

 Адаптер К закріплюють вручну (макс. 5 Нм).

•	 Встановить	терморегулятор	на	адаптер	і	закріпіть	
вручну (макс. 5 Нм).

•	 Переконайтеся	у	наявності	на	дисплеї	літери	«М»,	
після чого натисніть кнопку  і утримуйте її 
протягом приблизно 3 секунд, для того, щоб за-
фіксувати терморегулятор. 

Монтаж

RA K

Для підключення до системи електронних радіа-
торних терморегуляторів living connect®, централь-
на панель DEVIlink™ CC повинна бути наближена 
до кожного терморегулятора на відстань не більш 
1,5 м. Для цього до панелі підключають спеціаль-
ний блок живлення на батарейках – DEVIlink™ BSU 
(Battery Supply Unit). 

Обережно зніміть фронтальну панель  центрально-
го пристрою DEVIlink™ CC, починаючи з нижніх ку-
тів. За допомогою кулькової ручки натисніть уста-
новочну кнопку (SETUP) для входу в сервісне меню 
(завантаження сервісного меню займає декілька 
хвилин).

Детальна інформація по налаштуванню терморегу-
лятора living connect® наведена в інструкції з монта-
жу та користуванню пристроєм.
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Розміри
91 mm

Ø
51
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m

78 mm

Ø
51
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З адаптером RA З адаптером K
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Клапани терморегуляторів серії RA-DV з автома-
тичною стабілізацією перепаду тиску теплоносія 
застосовують у двотрубних системах опалення 
разом із будь-якими термостатичними елемента-
ми компанії Danfoss з вбудованим приєднуваль-
ним механізмом. 

Динамічні клапани RA-DV оснащені пристроєм 
обмеження витрати для попередньої настройки 
максимальної витрати теплоносія у діапазоні від 
25 до 135 л/г.

Клапан RA-DV має вбудований регулятор тиску, 
який утримує перепад тиску на постійному рівні 
0,1 бар, за рахунок чого досягається стала витра-
та теплоносія.

Клапан RA-DV постачають із захиснім пластико-
вим ковпачком. За допомогою цього ковпачка 
можна вручну регулювати температуру в при-
міщенні лише під час проведення будівельно-
монтажних робіт (до встановлення термостатич-
ного елемента).

Для легкої ідентифікації серед інших клапанів се-
рії RA, клапани RA-DV комплектують захисними 
ковпачками зеленого кольору. 

Ковпачок не можна використовувати як запірну 
рукоятку. Для забезпечення герметичного пере-
криття слід застосовувати спеціальну латунну ру-
коятку (код № 013G3300).

Корпус клапана RA-DV виготовляють з латуні та 
покривають зовнішню поверхню нікелем.
Натискний штифт у сальниковому ущільненні ви-
готовлено з хромістої сталі. Штифт не потребує 
змазки під час всього терміну експлуатації клапа-
на. Сальникове ущільнення може бути замінено 
без зливу води із системи.

Під час проведення водопідготовки слід жорстко 
дотримуватись рекомендацій виробників щодо 
дозування. Також слід уникати потрапляння у те-
плоносій речовин, до складу яких входять нафто-
продукти (мінеральні масла).

Щоб уникнути можливого відкладення солей и 
корозії, хімічний склад теплоносія в системах 
опалення, у яких застосовують клапани RA-DV, 
повинен відповідати нормам «Правил технічної 
експлуатації теплових установок і мереж».

Область застосування

RA-DV прямий RA-DV кутовий

Якість Динамічні клапани терморегуляторів RA-DV 
з термостатичними елементами RAW, RAE 
та RAS-C сертифіковані згідно з вимогами  
Європейської норми EN 215.  

Усі радіаторні терморегулятори Danfoss виробля-
ють на підприємствах, що пройшли оцінку Бри-
танським інститутом стандартів (BSI) і отримали 
сертифікати якості ISO 9000 та ISO 14001.

Технічний опис
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Клапан терморегулятора з автоматичною 
стабілізацією перепаду тиску теплоносія  
RA-DV Dynamic Valve™



Номенклатура та 
коди для оформлення 
замовлень

Система
Приклад застосування 1

Приклад застосування 2

Тип клапана Типорозмір
З’єднання 

Модель Код №
Вхід Вихід

RA-DV DN10 Rp 3/8 R 3/8 Кутовий 013G7711
RA-DV DN10 Rp 3/8 R 3/8 Прямий 013G7712
RA-DV DN15 Rp 1/2 R 1/2 Кутовий 013G7713
RA-DV DN15 Rp 1/2 R 1/2 Прямий 013G7714

Додаткове приладдя Код №
Сальникове ущільнення, 10 шт. 013G0290
Інструмент для вимірювання ∆p з метою оптимізації роботи насоса 013G7855
Інструмент для встановлення попередньої настройки 013G7830
Регулятор 013G7831

Компресійні фітинги * Діаметр труби Тип клапана Код №

Для труб з поліетилену (PEX)

12 х 1,1 мм RA-DV 15 013G4143
12 х 2 мм RA-DV 15 013G4142
14 х 2 мм RA-DV 15 013G4144

15 х 2,5 мм RA-DV 15 013G4147
16 х 2 мм RA-DV 15 013G4146

Для металополімерних труб (Alupex)
12 х 2 мм RA-DV 15 013G4172
14 х 2 мм RA-DV 15 013G4174
16 х 2 мм RA-DV 15 013G4176

Для сталевих і мідних труб

10 мм RA-DV 10 013G4100
12 мм RA-DV 10 013G4102
10 мм RA-DV 15 013G4110
12 мм RA-DV 15 013G4112
15 мм RA-DV 15 013G4115

* Більш детальна інформація наведена в розділі «Компресійні фітинги».
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Попередня настройка

Технічні характеристики Максимальний робочий тиск 10 бар
Максимальний перепад тиску 1) 0,6 бар
Випробувальний тиск 16 бар
Максимальна робоча температура 95 °С
Значення попередньої настройки 2) 1 2 3 4 5 6 7 N
• без термостатичного елемента 3) 25 л/г 30 л/г 35 л/г 45 л/г 60 л/г 80 л/г 100 л/г 135 л/г
• з термоелементом RA 2991 4) 20 л/г 25 л/г 30 л/г 40 л/г 50 л/г 75 л/г 95 л/г 125 л/г
• з термоелементом RAW, RAE або RAS-C 4) 15 л/г 20 л/г 30 л/г 40 л/г 50 л/г 70 л/г 90 л/г 110 л/г

1) Вказаний максимальний перепад тиску є граничним для забезпечення оптимальних умов роботи клапана.
2) При настройці клапана на «N» значення вказано відповідно до вимог EN 215 при Хр = 2 К. Це означає, що кла-
пан терморегулятора закриється повністю, коли температура в приміщенні на 2 °С перевищить температуру, 
встановлену на шкалі термостатичного елемента. При більш низьких налаштуваннях Хр зменшується. Так, при 
настройці клапана на «1», Хр дорівнює 0,5 К.
3) Вказані значення відповідають максимальній витраті теплоносія через повністю відкритий клапан (шток у 
найвищому положенні) при перепаді тиску на ньому 0,1 бар.
4) Максимальна витрата при перепаді тиску на клапані 0,1 бар.

Настройку клапана RA-DV на розрахункове зна-
чення здійснюють легко і точно без застосуван-
ня будь-якого інструменту (заводська настрой-
ка – «N»).

Попередня настройка може здійснюватися в 
діапазоні від «1» до «7»:
- зніміть захисний ковпачок або термостатич-

ний елемент;
- поверніть кільце настройки так, щоб бажане 

значення на шкалі встановилося навпроти 
установочної позначки.

У положенні «N» клапан повністю відкритий.  
Ця настройка повинна бути встановлена під 
час проведення промивки системи після завер-
шення монтажних робіт (для видалення бруду, 
що потрапив у трубопроводи системи). 

Після монтажу термостатичного елемента, по-
передня настройка є захованою і, таким чином, 
захищеною від несанкціонованого втручання.
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1. Натискний штифт
2. Сальникове ущільнення
3. Ущільнювальне кільце
4. Шкала настройки
5. Ущільнення
6. Регулююча пружина
7. Корпус клапана
8. Регулятор
9. Пружина
10. Канал для відбору імпульсу

До складу радіаторного терморегулятора вхо-
дять регулюючий клапан RA-DV і термостатич-
ний елемент серії RA, котрі замовляють окре-
мо.
Термостатичний елемент закріплюють на кор-
пусі клапана за допомогою вбудованого при-
єднувального механізму, котрий забезпечує на-
дійне з'єднання з корпусом клапана.
Сальникове ущільнення клапана може бути за-
мінено без зливу води із системи.

Матеріал деталей, що контактують з водою:

Корпус клапана та інші металеві 
деталі латунь

Зовнішня поверхня клапана нікельована
Ущільнювальне кільце EPDM
Обмежувач витрати PPS
Конус клапана NBR
Натискний штифт та пружина хромиста сталь
Регулятор латунь / EPDM

Діаграма пропускної 
спроможності Пропускна спроможність клапанів RA-DV без термостатичних елементів

Приклад добору клапана:

Необхідна теплова потужність 700 Вт
Перепад температури теплоносія 20 °С

Витрата теплоносія G =  700      = 30 л/г
 20 x 1,16

Мінімальний перепад тиску на клапані для забезпечення сталої витрати 0,1 бар
Настройка клапана * 2

* Значення попередньої настройки можна також підібрати за допомогою наведеної вище таблиці «Технічні 
характеристики».

Технічний опис Клапани з автоматичною стабілізацією перепаду тиску теплоносія RA-DV

30 VD.53.Р3.19  Данфосс ТОВ 04/2014



Розміри

L7

L6 L5

L4

L3

56

81

L1

L2

L7

S2 d2

S1 D

Кутовий клапан RA-DV з термостатичним елементом RA 2991

Прямий клапан RA-DV з термостатичним елементом RA 2991

Тип
З’єднання ISO 7-1

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
Ключ

DN D d2 S1 S2

RA-DV 10, кутовий 10 Rp 3/8 R 3/8 - - 24 49 20 64 114 22 27
RA-DV 10, прямий 10 Rp 3/8 R 3/8 50 75 - - - - 102 22 27
RA-DV 15, кутовий 15 Rp 1/2 R 1/2 - - 26 53 23 66 117 27 30
RA-DV 15, прямий 15 Rp 1/2 R 1/2 55 82 - - - - 102 27 30

Примітка: Якщо замість термостатичних елементів RA 2991 використовують термостатичні елементи RAW, RAE 
або RAS-C, розмір L7 потрібно збільшити на 12 мм.
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Кла па ни RA-N за сто со ву ють в дво т руб них на-
сосних си с те мах во дя но го опа лен ня.

RA-N ос на щені вбу до ва ним при строєм по пе ред-
ньої (мон таж ної) на строй ки про пуск ної спро мож-
ності в ме жах та ких діапа зонів:
RA-N 10:            kv = 0,04 - 0,56 м3/г.
RA-N 15:            kv = 0,04 - 0,73 м3/г.
RA-N 20/25:       kv = 0,10 - 1,04 м3/г.

Усі кла па ни RA-N мож на комбіну ва ти з усіма 
термо ста тич ни ми еле мен та ми серії RA, а та кож з 
тер мо елек трич ни ми при во да ми TWA-A.

До вста нов лен ня тер мо ста тич но го еле мен та (під 
час про ве ден ня будівель но-мон таж них робіт) 
тем пе ра ту ру в приміщенні мож на ре гу лю ва ти 
вруч ну за до по мо гою пла с ти ко во го за хис но го 
ко в пач ка.
Ко в па чок не  мож на ви ко ри с то ву ва ти в якості 
запірно го при строю. Для за без пе чен ня гер ме тич-
но го пе ре крит тя слід за сто со ву ва ти спеціаль ну ла-
тун ну ру ко ят ку (код № 013G3300). 

Для лег кої іден тифікації се ред інших кла панів 
серії RA, кла па ни RA-N ком плек ту ють за хис ни ми 
ков пач ка ми чер во но го ко ль о ру.  

Кор пус кла па на ви го тов ля ють з ла туні та по кри-
ва ють зовнішню по верх ню ніке лем.
На тиск ний штифт у саль ни ко во му ущільненні ви-
го тов ле но з не ржавіючої сталі. Штифт не по тре-
бує змаз ки під час всьо го терміну ек с плу а тації 
кла па на. 
Саль ни ко ве ущільнен ня мо же бу ти заміне но без 
зли ву во ди із си с те ми.

Під час проведення водопідготовки слід жорстко 
дотримуватись рекомендацій виробників щодо 
дозування. Також слід уникати потрапляння у те-
плоносій речовин, до складу яких входять нафто-
продукти (мінеральні масла).

Щоб уник ну ти мож ли во го відкла ден ня со лей і 
ко розії, хімічний склад теп ло носія в си с те мах 
опа лен ня, у яких за сто со ву ють кла па ни RA-N, по-
ви нен відповіда ти нор мам “Пра вил технічної ек с-
плу а тації теп ло вих ус та но вок і ме реж”.

Область застосування

Система

 Прямий Кутовий Кутовий (для Осьовий З зовнішньою
   монтажу з лівого боку радіатора)  різзю

Клапани терморегуляторів серії RA 
відповідають усім вимогам Європейської 
норми EN 215. 

Якість Усі радіаторні терморегулятори Danfoss виробля-
ють на підприємствах, що пройшли оцінку Бри-
танським інститутом стандартів (BSI) і отримали 
сертифікати якості ISO 9000 та ISO 14001.

Технічний опис
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Номенклатура та коди для оформлення замовлень

Клапани RA-N, стандартна модифікація

Клапани RA-N, з зовнішньою різзю на вході G 3/4

Тип Код № Модель

З’єднання Попередня настройка

kvs

Максимальний тиск Макс. 
темпер. 

водиВхід Вихід  

Про пуск на здатність кла па на kv
1) з вста нов ле ним 

тер мо ста тич ним еле мен том серії RA  
(м3/г при Δp = 1 бар)

Робочий Перепад 
тиску 2)

Випробу-
вальний 

1 2 3 4 5 6 7 N N бар бар бар °С

RA-N 10

013G0011 Кутовий

Rp 3/8 R 3/8 0,04 0,08 0,12 0,19 0,25 0,33 0,38 0,56 0,65

10 0,6 16 120

013G0012 Прямий
013G0151 Осьовий

013G0231 Кутовий 
правий

013G0232 Кутовий 
лівий

RA-N 15

013G0013 Кутовий

Rp 1/2 R 1/2 0,04 0,09 0,16 0,25 0,36 0,43 0,52 0,73 0,90

013G0014 Прямий
013G0153 Осьовий

013G0233 Кутовий 
правий

013G0234 Кутовий 
лівий

RA-N 20
013G0015 Кутовий

Rp 3/4 R 3/4 
0,10 0,15 0,17 0,26 0,35 0,46 0,73 1,04 1,40

013G0016 Прямий
013G0155 Осьовий 0,16 0,20 0,25 0,35 0,47 0,60 0,73 0,80 1,00

RA-N 25
013G0037 Кутовий

Rp 1 R 1 0,1 0,15 0,17 0,26 0,35 0,46 0,73 1,04 1,40
013G0038 Прямий

RA-N 15 3)

013G4201 Кутовий

G 3/4  R 1/2 0,04 0,09 0,16 0,25 0,36 0,43 0,52 0,73 0,90 10 0,6 16 120

013G4202 Прямий
013G4203 Осьовий

013G4204 Кутовий 
правий

013G4205 Кутовий 
лівий

Додаткове приладдя Виріб Код №

Сальникове ущільнення для клапанів серії RA (10 шт. в упаковці) 013G0290

1) Зна чен ня kv відповіда ють ви т раті теп ло носія (G) в м3/г при за да но му підйомі ко ну са кла па на та пе ре паді ти с ку на кла пані (Δp) у розмірі 1 бар.  
kv = G/√Δp. При на стройці кла па на на “N” зна чен ня kv відповідає ви мо гам EN 215-1 при Хр = 2 К. Це оз на чає, що кла пан тер мо ре гу ля то ра за-
криється повністю, ко ли тем пе ра ту ра в приміщенні на 2 °С пе ре ви щить тем пе ра ту ру, вста нов ле ну на шкалі тер мо ста тич но го еле мен та. При 
більш низь ких зна чен нях по пе ред ньої на строй ки Хр змен шується. Так при на стройці кла па на на “1” Хр = 0,5. У діапа зоні на строй ки кла па на від “1”  
до “N” Хр змінюється від 0,5 до 2 К.

 Зна чен ня kvs по ка зу ють ви т ра ту теп ло носія че рез повністю відкри тий кла пан при пе ре паді ти с ку на ньо му в 1 бар.
2) Вка за ний мак си маль ний пе ре пад ти с ку є гра нич ним для за без пе чен ня оп ти маль них умов ро бо ти кла па на. На радіатор но му тер мо ре гу ля торі, як 

і на будь-яко му іншо му ре гу лю валь но му кла пані, при пев но му співвідно шенні зна чень ви т ра ти та пе ре па ду ти с ку мо жуть ви ник ну ти шу ми. Для 
за без пе чен ня без шум ної ро бо ти, навіть при част ко во му на ван та женні, пе ре пад ти с ку на кла пані тер мо ре гу ля то ра “Дан фосс” не по ви нен пе ре ви-
щу ва ти 30 - 35 кПа (3 - 3,5 м вод. ст.). Пе ре пад ти с ку в си с темі опа лен ня мо же бу ти змен ше ний за до по мо гою ре гу ля торів пе ре па ду ти с ку ком панії 
“Дан фосс”.

3) Кла па ни з зовнішньою різзю на вході G 3/4.
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На строй ку на роз ра хун ко ве зна чен ня здійсню-
ють лег ко і точ но без за сто су ван ня будь-якого 
інстру менту:
- зніміть за хис ний ко в па чок або тер мо ста тич ний 

еле мент;
- підніміть кільце на строй ки;
- по верніть кільце на строй ки так, щоб ба жа-

не зна чен ня на шкалі вста но ви ло ся на впро ти 
ус та но воч ної по знач ки, роз та шо ва ної з бо ку 
вихідно го от во ру кла па на (за водська на строй-
ка - “N”);

- опустіть кільце на строй ки.
 

По пе ре дня на строй ка мо же здійсню ва ти ся в 
діапа зоні від “1” до “7” із кро ком 0,5. У по ло женні 
“N” кла пан повністю відкри тий.

Слід уни ка ти вста нов лен ня на строй ки на за штри-
хо ва ну ча с ти ну шка ли.

Після мон та жу тер мо ста тич но го еле мен та, по пе-
ре дня на строй ка є за хо ва ною і, та ким чи ном, за-
хи ще ною від не санкціоно ва но го втру чан ня.

До скла ду радіатор но го тер мо ре гу ля то ра вхо-
дять ре гу лю ю чий кла пан RA-N і тер мо ста тич ний 
еле мент серії RA, котрі за мов ля ють ок ре мо.

Саль ни ко ве ущільнен ня кла па на мо же бу ти 
заміне но без зли ву во ди із си с те ми.

Попередня настройка

Конструкція

1. Сальникове ущільнення
2. Кільцеве ущільнення
3. Натискний штифт
4. Ущільнення 
5. Регулююча пружина
6. Дросель
7. Корпус клапана
8. Заспокоювач потоку

Матеріал деталей, що контактують з водою

Корпус клапана та інші металеві 
деталі латунь Ms 58

Заспокоювач потоку PPS
Натискний штифт у сальниковому 
ущільненні хромиста сталь

Кільцеве ущільнення EPDM
Конус клапана NBR
Дросель PP

Зовнішня поверхня клапана покрита нікелем.

Максимальна температура навколо 
датчика 60 °С 

Максимальна температура робочого 
середовища 120 °С

Максимальний робочий тиск 10 бар
Випробувальний тиск 16 бар
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Діаграми пропускної 
спроможності

Приклад добору клапана:
Зна чен ня по пе ред ньої на строй ки мож на та кож 
підібра ти за до по мо гою на ве де ної ви ще таб лиці 
“Но мен к ла ту ра та ко ди для оформ лен ня за мов-
лень”. Для цьо го не обхідно об чис ли ти зна чен ня 
про пуск ної спро мож ності кла па на (kv) за фор му-
лою:

Необхідна теплова 
потужність 0,7 кВт

Перепад температури 
теплоносія 20 °С

Витрата теплоносія

Перепад тиску 
на клапані Δp = 1 м вод. ст.

Настройка 
клапана

RA-N 10 2,5
RA-N 15 2,5
RA-N 20/25 1

kv =         
G (м3/г)

√Δр (бар)

G =                     = 0,03 м3/г =      

= 0,0083 л/с   

0,7
20 х 1,16

[м вод. ст.] [кПа][бар]

[м вод. ст.]

G [л/г]

[кПа][бар]

RA-N 10

RA-N 15

G [л/г]
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Примітка:
На радіатор но му тер мо ре гу ля торі, як і на будь-яко му іншо му ре гу лю валь но му кла пані, при пев но му співвідно-
шенні зна чень ви т ра ти та пе ре па ду ти с ку мо жуть ви ник ну ти шу ми. Для за без пе чен ня без шум ної ро бо ти, навіть 
при част ко во му на ван та женні, пе ре пад ти с ку на кла пані тер мо ре гу ля то ра “Дан фосс” не по ви нен пе ре ви щу ва ти 
30 - 35 кПа (3 - 3,5 м вод. ст.).

G [л/г]

G [л/г]

[м вод. ст.] [кПа][бар]

[м вод. ст.] [кПа][бар]

RA-N 20 UK (осьовий)

RA-N 20, 25
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Розміри

Прямий клапан з термостатичним 
елементом RA 2991

Кутовий клапан з термостатичним 
елементом RA 2992

Осьовий клапан з термостатичним 
елементом RA 2991

Кутовий клапан для монтажу 
з правого боку радіатора

Тип
З’єднання ISO 7-1

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 S1 S2DN D d2

RA-N 10 10 Rp 3/8  R 3/8 50 75 24 49 20 47 96 27 52 22 22 27

RA-N 10 UK 10 Rp 3/8  R 3/8 59 108 26 51 22 22 27

RA-N 15 15 Rp 1/2 R 1/2 55 82 26 53 23 47 96 30 58 26 27 30

RA-N 15 UK 15 Rp 1/2 R 1/2 60 109 29 57 27 27 30

RA-N 20 20 Rp 3/4 R 3/4 65 98 30 63 26 52 101 32 37

RA-N 20 UK 20 Rp 3/4 R 3/4 61 110 34 66 30 32 37

RA-N 25 20 Rp 1 R 1 90 125 40 75 34 52 101 41 46
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Клапани з підвищеною пропускною спроможністю 
RA-G застосовують переважно в насосних одно-
трубних і гравітаційних двотрубних системах водя-
ного опалення.
Клапани RA-G мають фіксовані значення пропус-
кної спроможності.
Усі клапани RA-G можна комбінувати з усіма термо-
статичними елементами серії RA, а також з термо-
електричними приводами TWA-A.
Для легкої ідентифікації серед інших клапанів серії 
RA, клапани RA-G комплектують захисними ковпач-
ками сірого кольору.

До встановлення термостатичного елемента (під час 
проведення будівельно-монтажних робіт) темпера-
туру в приміщенні можна регулювати вручну за до-
помогою пластикового захисного ковпачка.
Ковпачок неможна використовувати в якості за-
пірного пристрою. Для забезпечення герметич-
ного перекриття слід застосовувати спеціаль-
ну латунну рукоятку, яку замовляють окремо  
(код № 013G3300).
Корпус клапана виготовляють з латуні та покривають 
зовнішню поверхню нікелем.
Натискний штифт у сальниковому ущільненні виго-
товлено з хромистої сталі. Штифт не потребує змазки 
під час всього терміну експлуатації клапана. 
Сальникове ущільнення може бути замінено без зли-
ву води із системи.
Щоб уникнути можливого відкладення солей и коро-
зії, хімічний склад теплоносія в системах опалення, у 
яких застосовують клапани RA-G, повинен відповіда-
ти нормам «Правил технічної експлуатації теплових 
установок і мереж».

Область застосування

Система

RA-G прямий  RA-G кутовий

1. однотрубна насосна система опалення 
з верхньою подачею теплоносія

2. однотрубна насосна система опалення
з нижньою подачею теплоносія

3. горизонтальна двотрубна насосна система 
опалення із зональним регулюванням: клапан 
RA-G з термоелектричним приводом TWA-A та 
кімнатним термостатом/програматором

4. комплексне рішення Danfoss для однотрубних сис-
тем опалення: клапани RA-G з термоелементами 
RA 2991 на опалювальних приладах і клапан AB-QM  
з термостатичним елементом QT на стояку

Клапани з підвищеною пропускною спро-
можністю RA-G відповідають усім вимогам 
Європейської норми EN 215. 

Якість Усі радіаторні терморегулятори Danfoss виробля-
ють на підприємствах, що пройшли оцінку Бри-
танським інститутом стандартів (BSI) і отримали 
сертифікати якості ISO 9000 та ISO 14001.

Технічний опис
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Клапани з підвищеною пропускною
спроможністю RA-G



Номенклатура і коди для оформлення замовлень

Додаткове приладдя

Сальникове ущільнення може бути замінено без зливу води із системи.

1) Значення kv відповідають витраті теплоносія (G) в м3/г при заданому підйомі конуса клапана та перепаді тиску на клапані (Δp) у розмірі 1 бар. 
 kv = G/ √ ∆p.
 Значення kvs показують витрату теплоносія через повністю відкритий клапан при перепаді тиску на ньому в 1 бар.
2) Клапан забезпечує задовільне регулювання при перепаді тиску на ньому нижче вказаного значення. 

Тип Код № Модель
З’єднання  

ISO 7-1
Значення kv1) (м3/г) при зоні 

пропорційності Xp (К)

Максимальний тиск
Випробу-

вальний тиск
Макс. темпер. 

водиРобочий Перепад 
тиску 2)

Вхід Вихід 0,5 1,0 1,5 2,0 kvs бар бар бар °С

RA-G 15
013G1676 Кутовий

Rp 1/2 R 1/2 
0,54 1,07 1,61 2,06 4,30

16
0,20

25 120

013G1675 Прямий 0,51 0,94 1,35 1,63 2,30

RA-G 20
013G1678 Кутовий

Rp 3/4  R 3/4  
0,57 1,11 1,16 2,20 5,01

013G1677 Прямий 0,54 1,07 1,61 2,06 3,81

RA-G 25
013G1680 Кутовий

Rp 1 R 1
0,59 1,27 1,77 2,41 5,50

0,16
013G1679 Прямий 0,57 1,16 1,71 2,27 4,58

Дросель зворотнього потоку RTD-CB призначений для встановлення на виході з опалювального при-
ладу в однотрубній системі водяного опалення, оснащеної терморегуляторами та лічильниками-
розподільниками індивідуального обліку споживання тепла. Він дозволяє звести до мінімуму залишко-
ву тепловіддачу опалювального приладу при перекритому клапані терморегулятора.
Дросель замикаючої ділянки RTD-BR – діафрагма заводського виготовлення, яка призначена для вста-
новлення на замикаючої ділянці (байпасі) між підводками опалювального приладу в однотрубній сис-
темі водяного опалення з регулюючою арматурою.
Дросель замикаючої ділянки застосовують з метою підвищення частки теплоносія, що проходить через 
опалювальний прилад, від загальної його витраті у стояку системи опалення за рахунок збільшення 
гідравлічного опору байпасу. 

Виріб Кількість в упаковці Код № 

Сальникове ущільнення 10 шт. 013G0290 

Виріб Розмір Код № 

Дросель зворотнього потоку RTD-CB 

DN 15 013L1925 

DN 20 013L1926 

DN 25 013L1927 

Дросель замикаючої ділянки RTD-BR 
DN 15/10 013L1915 

DN 20/15 013L1916 
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[Вт]

~ 90 %

Q

Q0

[м3/г]
~ 30 % G 0 G

Система

Рис.1 Рис.2

В однотрубній системи опалення можливість ре-
гулювання тепловіддачі опалювального приладу 
доволі обмежена із-за незначного охолодження 
теплоносія (ΔT) в приладі (залежність тепловід-
дачі опалювального приладу від зміни витрати 
теплоносія приведена на Рис. 1). 
Це означає, що в однотрубних системах опален-
ня:
1) перевищення витрати теплоносія щодо номі-
нального значення не призведе до відчутного 
збільшення тепловіддачі опалювального прила-
ду;
2) зниження витрати теплоносія  до 30 % від  но-
мінального значення зменшить тепловіддачу 
опалювального приладу лише на ~10 %;
3) зменшення тепловіддачі опалювального при-
ладу на 10 % не призводить до недогріву примі-
щень, завдяки тому, що поверхня опалювального 
приладу, як правило, обирається із запасом.  

1) В однотрубній системи опалення із терморе-
гуляторами обов’язково має бути встановлена 
замикаюча ділянка між подаючим и зворотним 
трубопроводами (Рис. 2). Діаметр замикаючої ді-
лянки, як правило, повинен бути на 1 типорозмір 
меншим, ніж діаметр підвідних ділянок.
2) Клапан RA-G обирають того ж діаметра, що і діа-
метр підвідних ділянок. 

Якщо дотримуватися вищевказаних правил, ви-
трата теплоносія через опалювальний прилад, за-
вдяки підвищенної пропускної здатності клапана 
RA-G, буде складати приблизно 30 % від номіналь-
ного значення (коефіцієнт затікання – 0,3).

У випадку, якщо діаметр замикаючої ділянки той 
же, що і діаметр підвідних ділянок трубо проводів, 
рекомендується застосовувати дросель замика-
ючої ділянки для забезпечення необхідного кое-
фіцієнта затікання теплоносія до опалювального 
приладу.
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Діаграми пропускної 
спроможності

[кПа]

[кПа]

кВт

кВт

кВт

кВт

[бар][м вод. ст.]

[бар][м вод. ст.]

G [л/г]

G [л/г]

Xp

Xp

Прямий

Кутовий

Прямий

Кутовий

Пропускна спроможність клапанів з термостатичними елементами серії RА

RA-G DN15

RA-G DN20
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Діаграми пропускної 
спроможності
(продовження)

[кПа]

кВт

кВт

[бар][м вод. ст.]

G [л/г]

Xp

Прямий

Кутовий

Пропускна спроможність клапанів з термостатичними елементами серії RA

Конструкція 1. Сальникове ущільнення
2. Ущільнювальне кільце
3. Тарілка клапана
4. Сідло клапана
5. Натискний штифт
6. Зворотня пружина
7. Шток клапана
8. Корпус клапана
9. Гайка
10. Ніпель

Матеріал деталей, що контактують з водою

Корпус клапана та інші металеві 
деталі латунь Ms 58

Ущільнювальне кільце EPDM
Конус клапана NBR
Натискний штифт у сальниковому 
ущільненні хромиста сталь

Направляюча штока клапана цинова бронза

RA-G DN25
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Розміри клапанів 
з термостатичним 
елементом RA 2991

Тип
З’єднання ISO 7-1

L1 L2 L7
Гайковий ключ

DN D d2 S1 S2

RA-G 15 10 Rp 1/2 R 1/2 68 96 103 27 30

RA-G 20 20 Rp 3/4 R 3/4 74 106 103 32 37

RA-G 25 25 Rp 1 R 1 90 126 106 41 46
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Приєдну вальні еле мен ти RA-K і RA-KW за сто со-
ву ють як в ав то ном них, так і в цен т раль них дво  -
труб них на со сних си с те мах опа лен ня зі схо ва ною 
про клад кою тру бо п ро водів.
RA-K і RA-KW при та ман на про сто та мон та жу й еле-
гант ний зовнішній виг ляд. 
Для лег кої іден тифікації кла па ни приєдну валь них 
еле ментів RA-K і RA-KW ком плек ту ють за хис ни ми 
ков пач ка ми чер во но го ко ль о ру.

Приєдну вальні еле мен ти є ніке ль о ва ни ми.
Приєдну валь ний еле мент скла дається з трьох 
ча с тин: кла пан з відво дом, з’єдну валь на труб ка 
і роз подільний ву зол. Кла па ни RA-K і RA-KW ма-
ють функцію по пе ред ньої на строй ки про пуск ної 
спро мож ності.
Усі кла па ни приєдну валь них еле ментів RA-K і  
RA-KW мож на комбіну ва ти з усіма тер мо ста тич-
ни ми еле мен та ми серії RA, а та кож з тер мо елек-
трич ни ми при во да ми TWA-A.
Щоб уник ну ти мож ли во го відкла ден ня со лей і ко-
розії, хімічний склад теп ло носія в си с те мах опа лен-
ня, у яких за сто со ву ють приєдну вальні еле мен ти 
RA-K і RA-KW, по ви нен відповіда ти нор мам “Пра вил 
технічної ек с плу а тації теп ло вих ус та но вок і ме реж”.

Область застосування

Номенклатура та коди для оформлення замовлень

RA-K RA-KW

1) Постачають без компресійних фітингів, що замовляють окремо (див. розділ “Компресійні фітинги”).

1) Зна чен ня kv відповіда ють ви т раті теп ло носія (G) в м3/г при за да но му підйомі ко ну са кла па на та пе ре паді ти с ку на кла пані (Δp) у розмірі 1 бар.  
kv = G/ √Δp. При на стройці кла па на на “N” зна чен ня kv відповідає ви мо гам EN 215-1 при Хр = 2 К. Це оз на чає, що кла пан тер мо ре гу ля то ра за криється повністю, ко ли 
тем пе ра ту ра в приміщенні на 2 °С пе ре ви щить тем пе ра ту ру, вста нов ле ну на шкалі тер мо ста тич но го еле мен та. При більш низь ких зна чен нях по пе ред ньої на строй ки 
Хр змен шується. Так при на стройці кла па на на “1” Хр = 0,5. У діапа зоні на строй ки кла па на від “1” до “N” Хр змінюється від 0,5 до 2 К.

 Зна чен ня kvs по ка зу ють ви т ра ту теп ло носія че рез повністю відкри тий кла пан при пе ре паді ти с ку на ньо му в 1 бар.
2) Вка за ний мак си маль ний пе ре пад ти с ку є гра нич ним для за без пе чен ня оп ти маль них умов ро бо ти кла па на. На радіатор но му тер мо ре гу ля торі, як і на будь-яко му 

іншо му ре гу лю валь но му кла пані, при пев но му співвідно шенні зна чень ви т ра ти та пе ре па ду ти с ку мо жуть ви ник ну ти шу ми. Для за без пе чен ня без шум ної ро бо ти, 
навіть при част ко во му на ван та женні, пе ре пад ти с ку на кла пані тер мо ре гу ля то ра “Дан фосс” не по ви нен пе ре ви щу ва ти 30 - 35 кПа (3 - 3,5 м вод. ст.) Пе ре пад ти с ку в 
си с темі опа лен ня мо же бу ти змен ше ний за до по мо гою ре гу ля торів пе ре па ду ти с ку ком панії “Дан фосс”.

Система

Тип Опис Код № З'єднання 

 Попередня настройка

kvs

Максимальний тиск  Макс.
темпер.

води
Пропускна здатність клапана kv1) з

встановленим термостатичним елементом 
серії RA (м3/г при Δp = 1 бар)

Робо-
чий 

Пере-
пад 

тиску 2) 

Випро-
буваль-

ний 
1 2 3 4 5 6 7 N N бар бар бар °С 

Кла пан RA-K з
ущільнювальною
втулкою і відводом 
зі з’єднувальною 
гайкою

013G3363 R 1/2 0,02 0,07 0,15 0,23 0,33 0,41 0,50 0,62 0,76 10 0,6 16 120 

Опис моделі Код № 
Розподільний вузол G 3/4 “ 1)

- для підключення знизу 
- із запірною функцією 
- із зовнішньою різзю

013G3367 

Розподільний вузол G 3/4 “ 1) 

- для підключення збоку
- із запірною функцією
- із зовнішньою різзю

013G3369 

Опис моделі Код № 
З'єднувальна трубка:
- довжинa 650 мм
- Ø 15 мм

013G3378 

З'єднувальна трубка:
- довжинa 950 мм
- Ø 15 мм

013G3377 
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Приєднувальні елементи з попередньою 
настройкою для двотрубних систем опалення
- RA-K для підключення знизу
- RA-KW для підключення збоку



Діаграма пропускної спроможності

[м вод. ст.]

G [л/г]

[кПа]

дБ (А)

дБ (А)

[бар]

Додаткове приладдя Виріб Код №

Сальникове ущільнення для клапанів серії RA (10 шт. в упаковці) 013G0290

Сальникове ущільнення може бути замінено без зливу води із системи.

На строй ку на роз ра хун ко ве зна чен ня здійсню-
ють лег ко і точ но без за сто су ван ня спеціаль них 
інстру ментів:
- зніміть за хис ний ко в па чок або тер мо ста тич ний 

еле мент;
- підніміть кільце на строй ки;
- по верніть кільце на строй ки так, щоб ба жа-

не зна чен ня на шкалі вста но ви ло ся на впро ти 
ус та но воч ної по знач ки, роз та шо ва ної з бо ку 
вихідно го от во ру кла па на (за водська на строй-
ка - “N”);

- опустіть кільце на строй ки.

По пе ре дня на строй ка мо же здійсню ва ти ся в 
діапа зоні від “1” до “7” із кро ком 0,5. У по ло женні 
“N” кла пан повністю відкри тий.

Слід уни ка ти вста нов лен ня на строй ки на за штри-
хо ва ну ча с ти ну шка ли.

Після мон та жу тер мо ста тич но го еле мен та, по пе-
ре дня на строй ка є за хо ва ною і, та ким чи ном, за-
хи ще ною від не санкціоно ва но го втру чан ня.

Попередня настройка

Пропускна спроможність з встановленим термостатичним елементом серії RA при значеннях Хр від 0,5 до 2 К
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Конструкція

Монтаж

Приєднувальний елемент складається з трьох 
частин: 
- клапан з відводом
- з’єднувальна трубка 
- розподільний вузол.

1. Відвід
2. Корпус клапана
3. Конус клапана
4. Шкала попередньої настройки
5. Сальникове ущільнення
6. Натискний штифт
7. З’єднувальна трубка 
8. Компресійні фітинги
9. Розподільний вузол
10. Запірний пристрій

Матеріал деталей, що контактують з водою

Корпус клапана та інші 
металеві деталі латунь Ms 58

Шток корозійностійка латунь
Натискний штифт і 
пружина клапана хромиста сталь

Ущільнювальне кільце EPDM
Конус клапана NBR
Дросель PPS
З’єднувальна трубка оцинкована сталь
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Розміри
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Приєдну вальні еле мен ти RA-KE і RA-KEW за сто со ву-
ють в од но труб них на со сних си с те мах опа лен ня зі 
схо ва ною про клад кою тру бо п ро водів.

RA-KE і RA-KEW при та ман ні про сто та мон та жу й еле-
гант ний зовнішній виг ляд. 
Для лег кої іден тифікації кла па ни приєдну валь них 
еле ментів RA-KE і RA-KEW ком плек ту ють за хис ни ми 
ко в пач ка ми сіро го ко ль о ру.

Приєдну вальні еле мен ти є ніке ль о ва ни ми.
Приєдну валь ний еле мент скла дається з трьох час-
тин: кла пан з відво дом, з’єдну валь на труб ка і роз-
подільний ву зол. Кла па ни RA-KE і RA-KEW ма ють ви-
со ку про пуск ну спро можність.

Усі кла па ни приєдну валь них еле ментів RA-KE і  
RA-KEW мож на комбіну ва ти з усіма тер мо ста тич ни-
ми еле мен та ми серії RA, а та кож з тер мо елек трич ни-
ми при во да ми TWA-A.

Щоб уник ну ти мож ли во го відкла ден ня со лей i ко-
розії, хімічний склад теп ло носія в си с те мах опа лен ня, 
у яких за сто со ву ють приєдну вальні еле мен ти RA-KE 
і RA-KEW, по ви нен відповіда ти нор мам “Пра вил тех-
нічної ек с плу а тації теп ло вих ус та но вок і ме реж”.

Область застосування

Номенклатура та коди для оформлення замовлень

RA-KE RA-KEW

Опис моделі Код № 

Розподільний вузол G 3/4” 1) 
- для підключення знизу 
- із запірною функцією 
- із зовнішньою різзю

013G3366 

Розподільний вузол G 3/4” 1) 
- для підключення збоку 
- із запірною функцією 
- із зовнішньою різзю

013G3368 

Опис моделі Код № 
З’єднувальна трубка: 
- довжинa 650 мм 
- Ø 15 мм 

013G3378 

З’єднувальна трубка: 
- довжинa 950 мм 
- Ø 15 мм 

013G3377 

1) Постачають без компресійних фітингів, що замовляють окремо (див. розділ “Компресійні фітинги”).

1) Пропускна спроможність kvs зазначена  для клапана в комплекті з відводом, з’єднувальною трубкою і розподільним вузлом. Коефіцієнт затікання в опалювальний 
прилад – 0,35.

2) Вказаний максимальний перепад тиску є граничним для забезпечення оптимальних умов роботи клапана. Робочий перепад тиску на клапані рекомендовано 
встановлювати у діапазоні від 0,05 до 0,2 бар. 

Система

Тип Опис Код № З’єднан ня kvs1)
 , м3/г при 

Δp = 1 бар

Максимальний тиск
Макс. темпер. 

водиРобочий Перепад 
тиску 2) Ви п робу валь ний 

бар бар бар °С

Клапан RA-KE з
ущільнювальною
втулкою і відводом зі 
з’єднувальною гайкою

013G3362 R 1/2 2,5 10 0,6 16 120
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Приєднувальні елементи для однотрубних 
систем опалення
- RA-KE для підключення знизу
- RA-KEW для підключення збоку



Пропускна спроможність

Конструкція

Монтаж

Приєднувальний елемент складається з трьох 
частин: 
- клапан з відводом
- з’єднувальна трубка 
- розподільний вузол.

1. Відвід
2. Корпус клапана
3. Конус клапана
4. Сальникове ущільнення
5. Натискний штифт
6. З’єднувальна трубка 
7. Компресійні фітинги
8. Розподільний вузол
9. Запірний пристрій

Матеріал деталей, що контактують з водою

Приєдну вальні еле мен ти RA-KE і RA-KEW скон-
струй о вані для за сто су ван ня в горизонтальних 
вітках од но труб них си с тем во дя но го опа лен ня з 
ви т ра тою теп ло носія до 400 л/г.
Мак си маль ний ко ефіцієнт затікан ня в опа лю валь-
ний при лад – 0,35.
Для за без пе чен ня оп ти маль но го роз поділен ня по-
токів теп ло носія та вик лю чен ня пе ре токів ре ко мен-
до ва но вста нов лю ва ти на кож ну горизонтальну віт-
ку кла па н-об ме жу вач ви т ра ти AB-QM.

Слід ма ти на увазі, що для де я ких мо де лей опа-
лю валь них при ладів, які ма ють ви со кий гідрав-
лічний опір, при ви ко ри с танні приєдну валь них 
еле ментів RA-KE і RA-KEW ко ефіцієнт затікан ня 
мо же бу ти мен ше 0,35, що при зве де до зни жен ня 
теп ло во го по то ку. У зв’яз ку з цим ре ко мен дуємо 
уточ ню ва ти гідравлічні ха рак те ри с ти ки опа лю-
валь них при ладів.

Корпус клапана та інші 
металеві деталі латунь Ms 58

Шток корозійностійка латунь
Натискний штифт і 
пружина клапана хромиста сталь

Ущільнювальне кільце EPDM
Конус клапана NBR
З’єднувальна трубка оцинкована сталь

Додаткове приладдя Виріб Код №

Сальникове ущільнення для клапанів серії RA (10 шт. в упаковці) 013G0290

Сальникове ущільнення може бути замінено без зливу води із системи.
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Розміри
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Запірні кла па ни RLV за сто со ву ють, як пра ви ло, 
у дво т руб них насосних си с те мах во дя но го опа
лен ня для відклю чен ня ок ре мо го опа лю валь но го 
при ла ду з ме тою йо го технічно го об слу го ву ван ня 
чи де мон та жу без зли ван ня во ди з усієї си с те ми.

RLV ви пу с ка ють у двох мо дифікаціях: пря ма та ку
то ва з внутрішньою або зовнішньою різзю.
Кор пус кла па на ви го тов ля ють з ла туні та по кри
ва ють ніке лем. 
Про пуск на здатність повністю відкри тих кла панів 
RLV:
RLV 10: kvs = 1,8 м3/г.
RLV 15: kvs = 2,5 м3/г.
RLV 20: kvs = 3,0 м3/г.

З за во ду кла па ни по ста ча ють повністю відкри ти ми. 
Розміри RLV відповіда ють стан дар ту DIN 38421.

Кла пан RLV мо же бу ти уком плек то ва но дре наж
ним кра ном, який при зна че но для зли ван ня або 
за по внен ня во дою опа лю валь но го при ла ду.

Щоб уник ну ти мож ли во го відкла дан ня со лей i ко
розії, хімічний склад теп ло носія в си с те мах опа
лен ня, у яких за сто со ву ють кла па ни RLV, по ви нен 
відповіда ти нор мам “Пра вил технічної ек с плу а
тації теп ло вих ус та но вок і ме реж”.

Область застосування

Система

Номенклатура та коди для оформлення замовлень

RLV прямий RLV кутовий RLV прямий RLV кутовий Дренажний кран
 з внутрішньою різзю з зовнішньою різзю

Приладдя

Тип DN Код №
З’єднання ISO 7-1 Обмеження витрати: kv (м3/г) при кількості обертів Макс. 

робочий 
тиск

Ви п ро-
буваль-

ний тиск

Макс. 
темпер. 

водиРадіатор Система 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 kvs

RLV кутовий
10

003L0141
R 3/8 Rp 3/8 0,15 0,35 0,45 0,6 0,9 1,2 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9

10 бар 16 бар 120 °С

RLV прямий 003L0142
RLV кутовий

15

003L0143

R 1/2

Rp 1/2
0,2 0,4 0,5 0,65 1,0 1,3 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5

RLV прямий 003L0144
RLV кутовий 003L0363

G 3/4 
RLV прямий 003L0364
RLV кутовий

20
003L0145

R 3/4 Rp 3/4 0,2 0,4 0,6 0,8 1,3 1,8 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0
RLV прямий 003L0146

До клапана RLV можуть бути приєднані полімерні, металополімерні, стальні  або мідні трубопроводи за допомогою компресійних фітингів (див. 
розділ “Компресійні фітинги”).

Виріб Код №

Дренажний кран із зовнішньою різзю 3/4” для приєднання шланга або 
шлангової насадки (без покриття нікелем) 003L0152

Запірна рукоятка з латуні: встановлюють замість термостатичного елемента 
серії RA під час дренажу води з опалювального приладу 013G3300
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Запірні клапани RLV із можливістю
приєднання дренажного крана



Запірний кла пан RLV
RLV мон ту ють на виході опа лю валь но го при ла
ду. Для по лег шен ня на ступ но го зли ван ня во ди з 
радіато ра запірний кла пан слід вста нов лю ва ти 
криш кою впе ред.

Дре наж ний кран
Для мон та жу дре наж но го кра на тре ба ви ко на ти 
такі опе рації:
1. Пе ре кри ти кла пан тер мо ре гу ля то ра на вході 
опа лю валь но го при ла ду. З ме тою без пе ки термо

ста тич ний еле мент серії RA не обхідно заміни ти 
запірною ру ко ят кою з ла туні фірми “Дан фосс” 
(код № 013G3300).
2. Зня ти криш ку RLV і пе ре кри ти кла пан ше с ти
гран ним клю чем (6 мм).
3. Змон ту ва ти дре наж ний кран і на тяг ти шланг на 
шлан го ву на сад ку, яка мо же бу ти вста нов ле на в 
зруч не по ло жен ня.
4. Для зли ван ня во ди відкри ти кла пан ше с ти г ран
ним клю чем (6 мм).

Ус та нов ка не обхідної про пуск ної спро мож ності:
 за крий те кла пан за до по мо гою ше с ти г ран но го 

клю ча (6 мм)
 відкри ва ю чи кла пан, вста новіть не обхідну про

пуск ну спро можність. 
Діаг ра ми для до бо ру про пуск ної спро мож ності 
кла па на містять ся на на ступній сторінці; во ни 
відо бра жа ють за лежність ви т ра ти во ди че рез 
кла пан від сту пеня йо го відкрит тя в діапа зоні від 
1/4 до 4 обертів, а та кож ви т ра ту че рез повністю 
відкри тий кла пан (kvs).

Конструкція

Монтаж

1. Кришка
2. Направляюча втулка
3. Запірний конус
4. Корпус клапана
5. З’єднувальна гайка
6. Ніпель

Матеріал деталей, що контактують з водою

Корпус клапана та інші металеві 
деталі латунь Ms 58

Ущільнювальні кільця EPDM

Настроювання і 
регулювання
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Діаграми пропускної 
спроможності

Q [l/h]

[mWg]

RLV DN 10

Q [l/h]

[mWg]

RLV DN 15

Q [l/h]

[mWg]

RLV DN 20

kvs

kvs

kvs

[м вод. ст.]

[м вод. ст.]

[м вод. ст.]

G [л/г]

G [л/г]

G [л/г]

[кПа]

[кПа]

[кПа][бар]

[бар]

[бар]
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Розміри

Тип D d2 H1 H2 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2

RLV 10 Rp 3/8 R 3/8 57 40 51 75 27 51 23 22 27

RLV 15 Rp 1/2 R 1/2 63 41 53 80 30 57 27 27 30

RLV 20 Rp 3/4   R 3/4 63 40 61 92 34 65 30 32 37
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Запірні кла па ни RLV-S за сто со ву ють, як пра ви ло, 
у дво т руб них насосних си с те мах во дя но го опа-
лен ня для відклю чен ня ок ре мо го опа лю валь но го 
при ла ду з ме тою йо го технічно го об слу го ву ван ня 
або де мон та жу без зли ван ня всієї си с те ми.

RLV-S мон ту ють на виході опа лю валь но го при ла ду.

RLV-S ви пу с ка ють у двох мо дифікаціях: пря ма та 
ку то ва з внутрішньою або зовнішньою різзю.

Кла па ни RLV-S ма ють функцію по пе ред ньої на-
строй ки про пуск ної спро мож ності. Про пуск на 
здатність повністю відкри тих кла панів RLV-S:
RLV-S 10: kvs = 1,5 м3/г.
RLV-S 15/20: kvs = 2,2 м3/г. 
З за во ду кла па ни по ста ча ють повністю відкри ти ми. 

Розміри RLV-S відповіда ють стан дар ту DIN 3842-1.

Щоб уник ну ти мож ли во го відкла дан ня со лей і 
ко розії, хімічний склад теп ло носія в си с те мах 
опа лен ня, у яких за сто со ву ють кла па ни RLV-S, по-
ви нен відповіда ти нор мам “Пра вил технічної ек с-
плу а тації теп ло вих ус та но вок і ме реж”.

Область застосування

Номенклатура та коди для оформлення замовлень

RLV-S кутовий RLV-S прямий RLV-S кутовий RLV-S прямий
 з внутрішньою різзю з зовнішньою різзю

Тип DN Код №
З’єднання ISO 7-1 Обмеження витрати: kv (м3/г) при кількості обертів Макс. 

робочий 
тиск

Ви п ро-
буваль-

ний тиск

Макс. 
темпер. 

водиРадіатор Система 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 kvs

RLV-S кутовий
10

003L0121
R 3/8 G 3/8 0,15 0,30 0,45 0,55 0,75 0,9 1,0 1,15 1,25 1,35 1,50

10 бар 16 бар 120 °С

RLV-S прямий 003L0122
RLV-S кутовий

15

003L0123

R 1/2

G 1/2

0,20 0,40 0,60 0,80 1,05 1,25 1,40 1,55 1,70 1,80 2,20

RLV-S прямий 003L0124
RLV-S кутовий 003L0353

G 3/4 A
RLV-S прямий 003L0354
RLV-S кутовий

20
003L0125

R 3/4 G 3/4RLV-S прямий 003L0126
До клапана RLV-S можуть бути приєднані полімерні, металополімерні, стальні  або мідні трубопроводи за допомогою компресійних фітингів (див. 
розділ “Приладдя. Компресійні фітинги”).

Приладдя Виріб Код №

Запірна рукоятка з латуні: встановлюють замість термостатичного елемента 
серії RA під час дренажу води з опалювального приладу 013G3300

Система

Конструкція

1. Ущільнювальне кільце
2. Кришка
3. Запірний конус
4. Корпус клапана
5. З’єднувальна гайка
6. Ніпель

Матеріал деталей, що контактують з водою

Корпус клапана та інші металеві 
деталі латунь Ms 58

Ущільнювальні кільця EPDM
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Запірні клапани RLV-S з попередньою
настройкою пропускної спроможності



Ус та нов ка не обхідної про пуск ної спро мож ності:
- за крий те кла пан за до по мо гою ше с ти г ран но го 

клю ча:
 DN 10 = 6 мм; DN 15/20 = 8 мм.
- відкри ва ю чи кла пан, вста новіть не обхідну про-

пуск ну спро можність. 
Діаг ра ми для до бо ру про пуск ної спро мож ності 
кла па на відо бра жа ють за лежність ви т ра ти во ди 
че рез кла пан від сту пеня йо го відкрит тя в діапа-
зоні від 1/4 до 4 обертів, а та кож ви т ра ту че рез по-
вністю відкри тий кла пан (kvs).

Діаграми пропускної спроможності

Настроювання і 
регулювання

kvs kvs

[м вод. ст.]

G [л/г]

[кПа][бар] [м вод. ст.]

G [л/г]

[кПа][бар]

Розміри

Тип D d2 H1 H2 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2

RLV-S 10 G 3/8 R 3/8 42 26 51 75 27 51 23 22 27

RLV-S 15 G 1/2 R 1/2 52 28 53 80 30 57 27 27 30

RLV-S 20 G 3/4   R 3/4 52 28 61 92 34 65 30 32 37
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Н-подібні запірні кла па ни RLV-K при зна чені для 
підклю чен ня опа лю валь них при ладів із нижнім 
роз та шу ван ням приєдну валь них шту церів із 
міжо сь о вою відстан ню 50 мм до розвідних тру бо-
п ро водів го ри зон таль них од но труб них або дво-
труб них си с тем опалення.
За до по мо гою RLV-K мож на відклю чи ти опа-
лю валь ний при лад для йо го де мон та жу або 
технічно го об слу го ву ван ня без зли ван ня во ди з 
усієї си с те ми опа лен ня.
RLV-K ви пу с ка ють у двох мо дифікаціях: пря ма і 
ку то ва. Кор пус кла па на ви го тов ля ють з ла туні та 
по кри ва ють ніке лем.
За до по мо гою спеціаль них пе рехідників RLV-K 
мож на приєдну ва ти до шту церів опа лю валь них 
при ладів із внутрішньою різзю G 1/2 чи з зовніш-
ньою різзю G 3/4 А. Пе рехідни ки є са мо ущільню-
валь ни ми. 

Кла па ни RLV-K по ста ча ють з за во ду на ла го д же-
ни ми для за сто су ван ня у дво т рубній си с темі опа-
лен ня. Кла пан мож на лег ко пе ре на ла го ди ти для 
ро бо ти в од но трубній си с темі шля хом обер тан ня 
за тво ра бай па са.
Кла пан RLV-K мо же бу ти до уком плек то ва ний дре-
наж ним кра ном, який при зна че но для зли ван ня 
або за по внен ня во дою опа лю валь но го при ла ду. 
Дре наж ний кран є до дат ко вою при на лежністю і 
за мов ляється ок ре мо (див. “При лад дя”). Дре наж-
ний кран ви пу с ка ють без по крит тя ніке ле м.
Для підклю чен ня до RLV-K ме та ле вих чи полімер-
них труб за сто со ву ють ком пресійні фітин ги (див. 
розділ “Ком пресійні фітин ги”).
Щоб уник ну ти мож ли во го відкла дан ня со лей i 
ко розії, хімічний склад теп ло носія в си с те мах 
опа лен ня, у яких за сто со ву ють кла па ни RLV-K, по-
ви нен відповіда ти нор мам “Пра вил технічної ек с-
плу а тації теп ло вих ус та но вок і ме реж”.

Область застосування

Система

Номенклатура та коди для оформлення замовлень

 RLV-K прямий RLV-K прямий RLV-K кутовий RLV-K кутовий Дренажний кран
 003L0280 003L0281 003L0282 003L0283 003L0152

Двотрубна горизонтальна 
система опалення

Однотрубна горизонтальна 
система опалення

Тип Модифікація
З’єднання Макс. робочий 

тиск
Випробу-

вальний тиск
Макс. темпер. 

води Код №
Радіатор Система

RLV-K

кутовий
G 1/2  А G 3/4 А

10 бар 16 бар 120 °С

003L0282
прямий 003L0280
кутовий

G 3/4 G 3/4 А   
003L0283

прямий 003L0281
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Н-подібні запірні клапани RLV-K для радіаторів 
із вмонтованим термостатичним клапаном
- для двотрубних систем опалення
- для однотрубних систем опалення (з функцією зміни коефіцієнта затікання 

теплоносія в опалювальний прилад)
- для відключення і дренажу



Для зли ван ня во ди з опа лю валь но го при ла ду слід 
ви ко на ти такі опе рації:

1. Відгвин ти ти криш ки запірних при строїв.
2. Пе ре кри ти запірні при строї на вході та ви ході 
теп ло носія.
3. Змон ту ва ти дре наж ний кран на шту цер запірно-
дре наж но го при строю.
4. На тяг ти шланг на шлан го ву на сад ку, яка мо же 
бу ти вста нов ле на у зруч не по ло жен ня.
5. Для зли ван ня во ди відкри ти кла пан ше с ти г ран-
ним клю чем (6 мм).

Приладдя

Настройка 
байпасного пристрою 
в однотрубній системі

Виріб Код   №

Дренажний кран із зовнішньою різзю 3/4” для приєднання шланга або 
шлангової насадки (без покриття нікелем) 003L0152

Адаптер з ущільненням для приєднання RLV-K до штуцерів опалювального 
приладу з зовнішньою різзю G 3/4 А (20 шт. в упаковці) 003L0294

Самоущільнювальний з’єднувальний ніпель для підключення RLV-K до 
опалювального приладу з внутрішньою різзю G 1/2 (20 шт. в упаковці) 003L0295

До клапана RLV-K можуть бути приєднані полімерні, металополімерні, стальні  або мідні трубопроводи за 
допомогою компресійних фітингів (див. розділ “Компресійні фітинги”).

Дренаж опалювального 
приладу

kv, м3/г, при затіканні в прилад, %
Затікання 100% 2) 50% 35% 30% 25% 20%

RLV-K kvs клапана 1,4 1,8 2,0
RLV-K разом з вбудованим в радіатор 
клапаном  RA-N 1) kv клапана 3) 0,7 1,2 1,5

RLV-K з настройкою на затікання 35% та 
різних настройках вбудованого клапана 
RA-N 1)

kv клапана 1,4 1,3 1,2

Зна чен ня по пе ред ньої 
на строй ки кла па на N N N 6 5 4

1) Затікання в опалювальний прилад з вбудованим клапаном терморегулятора типу RA-N у сполученні із по-
ложенням настройки байпасного пристрою RLV-K.

2) Заводська настройка (для двотрубної системи опалення).
3) Значення kv відповідають витраті через RLV-K в м3/г у комбінації з вбудованим у радіатор клапаном Danfoss, 

що має kv = 0,87 м3/г при Хp = 2 °С.

Пропускна спроможність

Кла па ни RLV-K по ста ча ють із за во ду на строєни ми 
для за сто су ван ня у дво т рубній си с темі опа лен ня. 
Це оз на чає, що вмон то ва ний бай пас кла па на за-
кри тий.

Кла пан мож на лег ко пе ре на ла го ди ти для ро бо ти 
в од но трубній си с темі шля хом обер тан ня за тво ра 
бай па са. Затікан ня во ди в опа лю валь ний при лад 
мож на плав но ре гу лю ва ти.

Співвідно шен ня між затікан ням во ди в опа лю-
валь ний при лад при на стройці кла па на тер мо ре-
гу ля то ра на “N” і чис лом обертів мож на по ба чи ти 
на діаг рамі.

Число обертів затвора байпаса

За
ті

ка
нн

я,
 %
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Конструкція

1. Радіатор
2. Вмонтований клапан 

терморегулятора
3. Адаптер
4. Ущільнення
5. Затвор байпаса
6. Самоущільнювальний адаптер
7. Запірно-дренажний пристрій

Матеріал деталей, що контактують з водою

Корпус клапана та інші металеві 
деталі латунь Ms 58

Ущільнювальні кільця EPDM

Розміри

RLV-K прямий
003L0280

RLV-K кутовий
003L0282

RLV-K прямий
003L0281

RLV-K кутовий
003L0283

Дренажний кран
003L0152
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Н-подібні запірні кла па ни RLV-KS при зна чені для 
підклю чен ня опа лю валь них при ладів із нижнім 
роз та шу ван ням приєдну валь них шту церів із 
міжо сь о вою відстан ню 50 мм до розвідних тру-
бо п ро водів го ри зон таль них дво т руб них си с тем 
опалення.

За до по мо гою RLV-KS мож на відклю чи ти опа-
лю валь ний при лад для йо го де мон та жу або 
технічно го об слу го ву ван ня без зли ван ня во ди з 
усієї си с те ми опа лен ня.

RLV-KS ви пу с ка ють у двох мо дифікаціях: пря ма і 
ку то ва. 

Кор пус кла па на ви го тов ля ють з ла туні та по кри-
ва ють ніке лем. 
RLV-KS підклю ча ють до шту церів радіаторів із 
зовнішньою різзю G 3/4 А без ви ко ри с тан ня до-
дат ко вих з’єднань. Для підклю чен ня кла па на до 
радіаторів із внутрішньою різзю G 1/2 за сто со ву-
ють са мо ущільню вальні ніпелі (див. розділ “При-
лад дя”).

Для підклю чен ня до RLV-KS ме та ле вих чи полімер-
них труб за сто со ву ють ком пресійні фітин ги (див. 
розділ “Ком пресійні фітин ги”).

Щоб уник ну ти мож ли во го відкла дан ня со лей і ко-
розії, хімічний склад теп ло носія в си с те мах опа лен-
ня, у яких за сто со ву ють кла па ни RLV-KS, по ви нен 
відповіда ти нор мам “Пра вил технічної ек с плу а тації 
теп ло вих ус та но вок і ме реж”.

Область застосування

Система

Номенклатура та 
коди для оформлення 
замовлень

 RLV-KS прямий RLV-KS прямий RLV-KS кутовий RLV-KS кутовий 
 003L0220 003L0221 003L0222 003L0223 

Двотрубна горизонтальна 
система опалення

Тип Модифікація
З’єднання Макс. 

робочий 
тиск

Випробу-
вальний 

тиск

Макс. 
темпер. 

води
kvs, м3/г Код №

Радіатор Система

RLV-KS

кутовий
G 1/2 А G 3/4 А

10 бар 16 бар 120 °С 1,3

003L0222
прямий 003L0220
кутовий

G 3/4 G 3/4 А
003L0223

прямий 003L0221

Приладдя Виріб Код №
Самоущільнювальний з’єднувальний ніпель для підключення RLV-KS  
до опалювального приладу з внутрішньою різзю G 1/2 (20 шт. в упаковці) 003L0297

До клапана RLV-KS можуть бути приєднані полімерні, металополімерні, стальні  або мідні трубопроводи за 
допомогою компресійних фітингів (див. розділ “Компресійні фітинги”).
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Н-подібні запірні клапани RLV-KS для радіаторів 
із вмонтованим термостатичним клапаном
- для двотрубних систем опалення
- для відключення радіатора



Конструкція 1. Радіатор
2. Вмонтований клапан 

терморегулятора
3. Самоущільнювальний адаптер
4. Запірний пристрій

Матеріал деталей, що контактують з водою

Корпус клапана та інші металеві 
деталі латунь Ms 58

Ущільнювальні кільця EPDM

Розміри

RLV-KS прямий
003L0220

RLV-KS кутовий 
003L0222

RLV-KS прямий 
003L0221

RLV-KS кутовий
003L0223
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Сервісний термостатичний елемент RA/RTD 
Призначений для встановлення на будь-
який клапан терморегулятора серії RTD, зня-
тої з виробництва: RTD-N, RTD-G, RTD-K або  
RTD-KE. Термостатичний елемент RA/RTD закрі-
плюють на корпусі клапана серії RTD накидною 
гайкою за допомогою гайкового ключа з відкри-
тим зівом.
Термостатичний елемент RA/RTD має функцію 
захисту теплоносія від замерзання і можливість 
обмеження або блокування встановленої темпе-
ратурної настройки.
Діапазон настройки від 5 до 26 °С.
Колір: RAL 9010 (білий).
Код № 013G2945

Ру ко ят ка для кла панів RA
Ру ко ят ку для кла панів RA вста нов лю ють на кор-
пусі будь-яко го з кла панів серії RA і ви ко ри с то ву-
ють для відкрит тя і за крит тя кла па на вруч ну.
Колір: RAL 9010 (білий).
Мак си маль на тем пе ра ту ра во ди, що про хо дить 
че рез кла пан: 90 °С. 
Як що ру ко ят ку вста но ви ти у повністю за кри те 
по ло жен ня, то потік че рез кла пан при пи нить ся. 
У цій си ту ації радіатор не бу де за хи ще ним від за-
мер зан ня.
Код № 013G5002

Запірна ру ко ят ка з ла туні
Запірну ру ко ят ку з ла туні за сто со ву ють для за-
крит тя кла панів серії RA у разі не обхідності де-
мон та жу радіаторів. Запірна ру ко ят ка прой шла 
ви п ро бу ван ня і ре ко мен до ва на для за сто су ван ня 
при пе ре паді ти с ку в си с темі до 10 бар, що до зво-
ляє об слу го ву ю чо му пер со на лу де мон ту ва ти ра-
діатор у пра цю ючій си с темі.
Код № 013G3300

Саль ни ко ве ущільнен ня
У разі по яви течі че рез саль ни ко ве ущільнен ня, 
мож на швид ко заміни ти саль ник, не зли ва ю чи во-
ду з си с те ми.
Саль ни кові ущільнен ня по ста ча ють в упа ков ках 
по 10 шт. у ком плекті з інструкцією.
Код № 013G0290

Кільце для захисту термостатичних елементів 
RA/RTD та RAW-K від несанкціонованого  
демонтажу
Два пла с ти кові напівкільця, за щип нуті нав круг 
гай ки, що з’єднує тер мо ста тич ний еле мент з 
тер мо ста тич ним кла па ном. Кільце вільно обер-
тається на вко ло гай ки, уне мож лив лю ю чи її 
відгвин чу ван ня.
Код № 013G5389
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Приладдя



Пла с ти ко ве кільце для бло ку ван ня на строй ки
При зна чається для за хи с ту по пе ред ньої на строй-
ки кла панів RA-N, RA-K і RA-KW від не ав то ри зо ва-
них змін. 
Кількість в упа ковці - 30 шт.
Код № 013G0294

Набір інстру ментів
Ше с ти г ран ний ключ та інстру мент для роз бло ку-
ван ня кільця приєдну валь но го ме ханізму тер мо-
ста тич них еле ментів серії RA.
Код № 013G1236
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У разі підклю чен ня до си с те ми опа лен ня труб ти
пу Alupex за до по мо гою ком пресійних фітингів, 
не обхідно вра хо ву ва ти мак си мальні ро бочі па ра
ме т ри теп ло носія (тиск і тем пе ра ту ру), за зна чені 
ви роб ни ка ми труб. 

Про те, зна чен ня не по винні пе ре ви щу ва ти 6 бар і 
95 °С відповідно.
Ком плект фітин га скла дається з опор ної втул
ки, об тиск но го кільця, ізо ляційної про клад ки та 
з’єдну валь ної гай ки.

Ком пресійні фітин ги за сто со ву ють для приєднан
ня полімер них труб ти пу РЕХ, що відповіда ють 
DIN 16892/16893.
Мак си мальні ро бочі па ра ме т ри теп ло носія (тиск 
і тем пе ра ту ра) на да ють ви роб ни ки труб. Про те, 

зна чен ня не по винні пе ре ви щу ва ти 6 бар і 95 °С 
відповідно.
Ком плект фітин га скла дається з опор ної втул ки, 
об тиск но го кільця і з’єдну валь ної гай ки.

Внутрішня різь

Компресійні фітинги для 
труб із поліетилену (PEX)

Компресійні фітинги для 
металополімерних труб 
(Alupex)

Зовнішня різь

Внутрішня різьЗовнішня різь

* Клапани із зовнішньою різзю.

* Клапани із зовнішньою різзю.

Приєднання 
компресійних 

фітингів

Діаметр 
труби Код № Макс. 

робочий тиск
Випробу-

вальний тиск

Макс. 
температура 

теплоносія
Тип клапанів

G 1/2” A, 
зовнішня різь 

12х2 мм 013G4172

6 бар 10 бар 95 °С

RADV 15,
RAN 15, 
RLV 15, 

RLVS 15

14х2 мм 013G4174

16х2 мм 013G4176

G 3/4”, 
внутрішня різь

12х2 мм 013G4182

RAN 15 РЗ*, 
RLV 15 РЗ*, 

RLVS 15 РЗ*, 
RAK, RAKE, 

RLVK, 
RLVKS

14х2 мм 013G4184
15х2,5 мм 013G4185
16х2 мм 013G4186

16х2,25 мм 013G4187
18х2 мм 013G4188
20х2 мм 013G4190

20х2,5 мм 013G4191

Приєднання 
компресійних 

фітингів

Діаметр 
труби Код № Макс. 

робочий тиск
Випробу-

вальний тиск

Макс. 
температура 

теплоносія
Тип клапанів

G 1/2” A, 
зовнішня різь 

12х1,1 мм 013G4143

6 бар 10 бар 95 °С

RADV 15,
RAN 15, 
RLV 15, 

RLVS 15

12х2 мм 013G4142
14х2 мм 013G4144

15х2,5 мм 013G4147
16х2 мм 013G4146

G 3/4”, 
внутрішня різь

12х2 мм 013G4152

RAN 15 РЗ*, 
RLV 15 РЗ*, 

RLVS 15 РЗ*, 
RAK, RAKE, 

RLVK, 
RLVKS

13х2 мм 013G4153
14х2 мм 013G4154

15х2,5 мм 013G4155
16х1,5 мм 013G4157
16х2 мм 013G4156

16х2,2 мм 013G4163
17х2 мм 013G4162
18х2 мм 013G4158

18х2,5 мм 013G4159
20х2 мм 013G4160

20х2,5 мм 013G4161
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Компресійні фітинги



Компресійні фітинги застосовують для приєд
нання сталевих і мідних труб, які відповідають  
DIN 1786/2391. 

Комплект фітинга складається з опорної втулки і 
з’єднувальної гайки.

Внутрішня різь

Компресійні фітинги для 
сталевих і мідних труб

Зовнішня різь

Приєднання 
компресійних 

фітингів

Діаметр 
труби Код № Макс. 

робочий тиск
Випробу-

вальний тиск

Макс. 
температура 

теплоносія
Тип клапанів

G 3/8” A, 
зовнішня різь

10 мм 013G4100

10 бар 16 бар 120 °С

RADV 10, RAN 10, 
RLV 10, RLVS 1012 мм 013G4102

G 1/2” A, 
зовнішня різь 

8 мм 013G4108

RADV 15, RAN 15, 
RLV 15, RLVS 15

10 мм 013G4110
12 мм 013G4112
14 мм 013G4114
15 мм 013G4115
16 мм 013G4116

G 3/4”, 
внутрішня різь

10 мм 013G4120
RAN 15 РЗ*, 
RLV 15 РЗ*, 

RLVS 15 РЗ*, RAK, 
RAKE, RLVK, 

RLVKS

12 мм 013G4122
14 мм 013G4124
15 мм 013G4125
16 мм 013G4126
18 мм 013G4128

* Клапани із зовнішньою різзю.
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Компанія «Данфос» не несе відповідальності за можливі помилки в каталогах, брошурах чи інших друкованих матеріалах. Компанія «Данфосc» зберігає за собою право вносити зміни в 
свою продукцію без попередження. Це положення поширюється також на вже замовлені продукти, але за умов, що внесення таких змін не спричиняє необхідності внесення змін в уже 
погоджені специфікації. Всі торгові марки в даному матеріалі є власністю відповідних компаній. Danfoss і логотип Danfoss – це торгові марки компанії Danfoss. Авторські права захищені.

Данфосс ТОВ: Україна, 04080, м.Київ, вул.  В. Хвойки, 11. Тел. 0(44) 461-8700, факс 0(44) 461-8707. www.danfoss.ua

Тепловий портал «Данфосс» Україна

www.heating.danfoss.ua

ПОИСК

НОВОСТИ

НОВОСТИ

ТЕПЛОВОЙ ПОРТАЛ DANFOSS УКРАИНА

ТЕПЛОВОЙ ПОРТАЛ 
’’ДАНФОСС’’ УКРАИНА

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

> heating@danfoss.ua

Подпишитесь на новости
Danfoss

Кто Вы?

Направления бизнеса

Корзина (0)

Искать здесь

Danfoss 
Learning

Ваша интерактивная
точка доступа
к знаниям

Примеры объектов, в которых
установлено оборудование

Danfoss

ДанфоссINFO, технические
статьи, публикации в СМИ, ТВ

Детальный каталог
оборудования с техническими
описаниями и CAD рисунками

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ПУБЛИКАЦИИ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Новое поколение радиаторных терморегуляторов

Страна

ДЛЯ ДОМА

Всегда актуальные
и свежие новости:

о деятельности
«Данфосс»

о новинках
продукции
«Данфосс»

о событиях,
в которых 
«Данфосс»
принимает
участие

>

>

>

ДРУГИЕ НОВОСТИ

ПОДПИСАТЬСЯ

ПОИСК

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ,
ДОКУМЕНТАЦИЯ, ИЗОБРАЖЕНИЯ

Подписка

LIVING BY DANFOSS

Мы предлагаем

> Тех. литература
> Информация о
 продукции
> Программы
 подбора
> Анимации и
 видео
> Многое другое

ДЛЯ БИЗНЕСА

24 часа – 7 дней в неделю

24 / 7
Заходите на наш портал,
когда Вам удобно

Продукция       Литература        Сервис       Прайс-листы       Новости       Контакты




