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Typ

Wymień stare, zużyte zawory i głowice na nowe

Głowice
VERSA & RAVIS

– jedyne właściwe
na zawory RTD-N Danfoss
Termostaty zużywają
się wraz z czasem ich
eksploatacji, osłabiając
sprawność instalacji
centralnego ogrzewania.
To z kolei negatywnie
wpływa na wysokość
rachunków za ogrzewanie,
na mikroklimat panujący
w mieszkaniach oraz
samopoczucie samych
mieszkańców.
Wymiana głowic i zaworów
termostatycznych pozwala
z większą skutecznością
osiągać zadane wartości
temperatury, rezultatem
czego jest mniejsze zużycie
energii i większy komfort
cieplny w pomieszczeniach.
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Nr kat.

RAVIS

013G2945

RAVIS

013G2946

VERSA

013G5215

VERSA

013G5216

Opis
głowica gazowa, czujnik wbudowany,
połączenia RTD, bezpiecznik mrozu, ograniczenie
lub blokowanie zakresu regulacji
jw. lecz ograniczony zakres temperatury
głowica cieczowa, czujnik wbudowany,
połączenia RTD, bezpiecznik mrozu, ograniczenie
lub blokowanie zakresu regulacji
jw. lecz ograniczony zakres temperatury

Danfoss oferuje m.in. głowice RAVIS
i VERSA, które pasują do zaworów poprzedniej generacji RTD-N, których miliony zostały
zamontowane na polskim rynku przez ostatnie 20 lat.
Co więcej, w myśli rozporządzenia ministra
infrastruktury, Danfoss posiada również głowice RAVIS i VERSA w wersji +16°C, które zabezpieczają mieszkania przed degradacją
(wychładzanie, zagrzybienia), tym samym
spełniając potrzeby budownictwa wielorodzinnego.

5-26oC
16-26oC
8-28oC
16-28oC

Modernizacja instalacji może nastąpić na
dwa sposoby:
- wymieniając zawór wraz z głowicą (wersja
standardowa),
- wymieniając samą głowicę (wersja
oszczędna).
Jak pokazały badania przeprowadzone
w maju 2011 roku przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, wymiana starych głowic termostatycznych na nowe, pozwoliła obniżyć
zużycie energii nawet o 7%.

„A” na etykiecie energetycznej
dla termostatów grzejnikowych
• Termostaty Danfoss
zostały nagrodzone
za efektywność
i energooszczędność.
• Najwyższa ocena „A”
w europejskim systemie
TELL certyfikującym
tego typu urządzenia.
• Maksymalny okres
4 lat gwarancji
przyznany termostatom
grzejnikowym Danfoss.

Zakres temperatury

