
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 зо-

внішньою різзю G ¾ А без ви ко ри с тан ня до дат-

ко вих з’єднань. Для підклю чен ня до радіаторів із 

внутрішньою різзю G ½ за сто со ву ють клапани з 

са мо ущільню вальними ніпелями.

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/год Код №
Радіатор Система

RLV-KS

кутовий
G ½ А G ¾ А

10 бар 16 бар 120 °С 1,3

003L0222

прямий 003L0220

кутовий
G ¾ А G ¾ А

003L0223

прямий 003L0221

Приладдя Виріб Код №

Самоущільнювальний з’єднувальний ніпель для підключення RLV-KS 

до опалювального приладу з внутрішньою різзю G ½ (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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