
Серія радіатор них тер мо ре гу ля торів RA при зна-

че на для за сто су ван ня в будь-яких 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 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.

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 малюн ку по ка за но взаємозв’язок між 

по зна чками 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.
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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 будь-яко 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 компанії Danfoss 

(див. “До дат ко ве при лад дя”).

Монтаж

Захист від 

несанкціонованого 

демонтажу
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Розміри

Стандартне виконання

RA 2991
Модель з виносним датчиком

RA 2992
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