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chowań proekologicznych oraz dążące do większej 
efektywności w ich oszczędzaniu. Rozwijająca się 
technika, technologia i funkcjonalność urządzeń po-
zwalają na coraz to lepsze zastosowanie w życiu co-
dziennym materiałów i elementów (armatura, itp.), 
które temu sprzyjają. Nie ominęło to także branży 
instalacyjnej, w szczególności instalacji grzewczych 
wewnętrznych w każdym rodzaju budownictwa.

Regulacja miejscowa – jak to działa?
Z przepisów umieszczonych w ramce na następnej 
stronie wynika jednoznacznie, że każde pomiesz-
czenie, w którym jest zamontowany grzejnik (płyto-
wy stalowy, aluminiowy, żeliwny), powinno być wy-
posażone w element otwierający lub zamykający 
przepływ czynnika. Takim elementem armatury jest 
głowica termostatyczna (rys. 1). Za jej pomocą od-
bywa się regulacja temperatury w danym pomiesz-
czeniu, którą nazywa się regulacją miejscową. Jak 
ona się odbywa i co jest jeszcze potrzebne do pra-
widłowego działania? Nieodłączną rzeczą, która ra-
zem z nią współdziała jest zawór (rys. 2) lub wkład-
ka termostatyczna (rys. 3). Dopiero połączenie tych 
dwóch elementów, które współpracują ze sobą, po-

 Na naszej planecie coraz to wyraźniej widać 
zmieniające się warunki klimatu, przejawiające się  
w przypadku Polski gorącymi wręcz upalnymi okre-
sami wakacyjnymi, w których temperatury sięgają 
powyżej 35ºC, przeplatane co prawda krótkotrwa-
łymi, ale jakże niebezpiecznymi nawałnicami, z desz-
czem lub gradem, przy współudziale bardzo pory-
wistego i silnego wiatru, które sieją ogromne straty 

materialne. Dotyczyć to się może także okresów zi-
mowych, które były lub nadejdą, jak zawsze co roku, 
a które mogą mieć przebieg bardziej niecodzienny, 
np. z bardzo niskimi wartościami temperatury poni-
żej -20ºC utrzymującymi się przez kilkanaście dni. Od 
kilkunastu lat mówi się głośno o dbaniu o klimat i za-
soby naturalne, wprowadza się różne regulacje praw-
ne mające na celu wyrobienie w społeczeństwie za-

Każde urządzenie grzewcze, jakim jest grzejnik płytowy stalowy, aluminiowy, żeliwny,  
powinno być wyposażone w element otwierający lub zamykający przepływ czynnika. 
Takim elementem armatury jest głowica termostatyczna.

Głowica termostatyczna na wkładce 
lub zaworze termostatycznym – 
niezbędny element grzejnika

Tomasz Podleś
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Głowice termostatyczne serii RA 2000

Wymaganą temperaturę w pomieszczeniu ustawia
się obracając pokrętłem głowicy.
Wartość temperatury w pomieszczeniu zależna 
jest od nastawionej temperatury na skali. Mają 
one jednak wyłącznie charakter orientacyjny, 
gdyż na uzyskaną temperaturę w pomieszczeniu 
będą często wpływały warunki zainstalowania 
termostatu.

Skale temperaturowe są ustalone zgodnie
z normami europejskimi dla Xp=2 °C. Oznacza to, 
że termostaty grzejnikowe zamykają się
całkowicie przy temperaturze czujnika wyższej
o 2 °C od temperatury podanej na skali.

Blokowanie i ograniczanie ustalonej wartości 
temperatury w głowicach RA odbywa się za 
pomocą kołków ograniczających montowanych 
w tylnej części głowicy.

Blokowanie i ograniczanie zakresu nastaw w 
elemencie zdalnego ustawiania temperatury
RA 5060 odbywa się przy pomocy ograniczników, 
ukrytych pod pokrętłem. 

Akcesoria

Ustawianie temperatury

Montaż

Produkt Nr katalogowy

Ręczne pokrętło do zaworów RA, plastikowe 013G5002

Ręczne pokrętło do zaworów RA, mosiężne 013G3300

Kołki ograniczające do RA 2994/92 (10 sztuk) 013G1246

Kołki ograniczające do RA 2920 (30 sztuk) 013G1237

Zabezpieczenie przed kradzieżą do RA 2994/92 (20 sztuk) 013G5245

Zasłona skali RA 2920 (20 sztuk) 013G1672

Zestaw składający się z klucza z końcówką gwintowaną M3x0,5 do ograniczania 
i blokowania zakresu regulacji głowicy RA2920, oraz klucza typu imbus 2 mm do 
mocowania głowicy na zaworze

013G1236

Zabezpieczenie przed kradzieżą do głowic RAVIS 2945/46 i VERSA 5215/16 (10 szt.) 013G5389

           * = Ustawienie zabezpieczające przed zamarzaniem

  7 9,5 14 17   20   23 26  28°C

  l * 1 2 • • 3 • • 4 5 l

  5 7,5 13 15   18   21 24  26°C

RA 2994/92 RA 2920 RAVIS 2945/46

 *  = Ustawienie zabezpieczające przed zamarzaniem
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RA 5062, RA 5065, RA 5068
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woduje wykonanie konkretnych czynności, zmierza-
jących do prawidłowego reagowania na zmieniają-
ce się warunki wewnątrz pomieszczenia. Na rys. 5 
pokazano przekrój przez głowicę nakręconą na za-
wór termostatyczny, gdzie można prześledzić spo-
sób działania głowicy termostatycznej wraz z zawo-
rem termostatycznym. Czujnik cieczowy lub gazowy 
przy wzroście temperatury w pomieszczeniu zwięk-

sza swoją objętość i powoduje poprzez zabezpiecze-
nie przeciążeniowe działanie dławnicy umieszczonej 
w zaworze termostatycznym. Dławnica jest to nic in-
nego jak trzpień grzybka zaworu termostatycznego, 
który przymyka się lub otwiera, powodując zmniej-
szenie lub zwiększenie przepływu czynnika grzew-
czego przez grzejnik, a w konsekwencji obniżenie lub 
podwyższenie temperatury w danym pomieszczeniu.

Na każdym elemencie nastawczym jest oznako-
wanie na wzór skali cyfrowej od 0 lub 1 do 5, a dla 
większości z nich, oznakowaniem charakterystycz-
nym na jej początku jest znak tzw. „śnieżynki”. Moż-
na także spotkać się z oznakowaniem za pomocą 
symboli, np. „I”, ale to bardziej oznakowane są krań-
cowe wartości. Każdy numer czy też symbol, zaczy-
nając od pierwszego, a kończąc na ostatnim, ma 

swoje odpowiedniki wartości temperatury (rys. 4).  
Przekręcając pokrętło głowicy ustawiamy wybra-
ny punkt na skali naprzeciw znacznika, a tym sa-
mym praktycznie ustawiamy żądaną wartość tem-
peratury w pomieszczeniu, która po przekroczeniu 
spowoduje zamknięcie przepływu czynnika grzew-
czego. Znaczek „śnieżynki” ma tzw. funkcję za-
bezpieczającą przeciwzamarzeniową, czyli chroni 

Armatura i Systemy Premium

Q-Tech – regulacja wydajności i automatyczne 
równoważenie hydrauliczne w jednym

Nastaw pożądany przepływ bezpośrednio na zaworze, włącz 
pompę i udaj się do innych zajęć. 

Reszta zrobi się sama.  

Oventrop Sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1 B
05-850 Ożarów Mazowiecki

+48 22 722 96 42
info@oventrop.pl www.oventrop.pl
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Przepisy prawa

W aktualnych przepisach prawnych (Dz.U. nr 75 poz. 690 z roku 2002 z później-
szymi zmianami) możemy znaleźć następujące stwierdzenia:
„Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze.
…Par. 134 ustęp 4. Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji 
ogrzewczej powinny być wyposażone w regulatory dopływu ciepła...
Par. 134 ustęp 5. W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z wła-
snym (indywidualnym) źródłem ciepła na olej opałowy, paliwo gazowe lub energię 
elektryczną, regulatory dopływu ciepła powinny działać automatycznie, w zależności 
od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zamontowane...
Par. 134 ustęp 6. Urządzenia, o których mowa w ust. 5, powinny umożliwiać użytkow-
nikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej niż obliczeniowa, przy czym 
nie niższej niż 16̊ C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20̊ C i wyższej…”.
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Zawory termostatyczne
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Tarcza pamí ci

Czujnik cieczowy

Zabezpieczenie
przecià e̋niowe

Skala temperatur

Dławica

Wkładka zaworowa

Przyłàcze gwintowe

Bu do wa i dzia ła nie:
Czuj nik ter mo sta tu skła da sí  z wy peł nio nej
cie czà me ta lo wej kap suł ki, w któ rej za wal co -
wa ny jest mie szek fa li sty. Zmia na tem pe ra tu -
ry oto cze nia po wo du je zmia n  ́ob j́  to Êci cie -
czy, co z ko lei wpły wa na zmia n  ́dłu go Êci
miesz ka. Wy wo łu je to prze su ní  cie
wsu ní  te go doƒ po py cha cza, ste ru jà ce go
po ło ̋e niem grzyb ka za wo ru. Wzrost tem pe -
ra tu ry po wo du je za my ka nie za wo ru, spa -
dek – je go po now ne otwie ra nie.
Za wo ry w sta nie wy sył ko wym wy po sa ̋o ne
sà wkoł pa ki ochron ne. Ko lor koł pa ków
ochron nych umo  ̋li wia optycz ne roz po zna nie
ty po sze re gu za wo ru:
Ty po sze reg „A” = czar ny
Ty po sze reg „AZ” = po ma raƒ czo wy
Ty po sze reg „AV6” = bia ły
Ty po sze reg „AD V6” = sza ry
Ty po sze reg „RF” = nie bie ski
Typoszereg „RFV6” = jasnozielony
Ty po sze reg „RFZ” = po ma raƒ czo wy
Ty po sze reg „F” = czer wo ny
Za wo ry ty po sze re gów „A, AV6, AD V6, AZ, RF,
RFV6, RFZ i F” po sia da jà iden tycz ne kor pu -
sy. Wkład kiza wo ro we sà wza jem nie wy mie -
nial ne.
1Ty po sze reg „AV6” z na sta wà wst́ p nà.
Za wo ry Oven trop ty po sze re gu „AV6” wy po -
sa ̋o ne sà wna sta wial nà wkład k  ́za wo ro wà
umo  ̋li wia jà cà hy drau licz ne do sto so wa nie
prze pły wu do wy ma ga ne go za po trze bo wa nia
cie pła. Za wo ry ty po sze re gu „AV6” sto so wa ne
sà wdwu ru ro wych in sta la cjach cen tral ne go
ogrze wa nia z „nor mal nym” schło dze niem.
(bez ilu stra cji ty po sze reg RFV6)
Skró co na dłu goÊç wpo rów na niu z AV6, za -
sto so wa nia po dob ne.
2Ty po sze reg „A”
Za wór ty po sze re gu „A” jest stan dar do wym
mo de lem do in sta la cji jed no - lub dwu ru ro -
-wych. Re gu la cja roz pły wu sto sow nie do
lo kal ne go za po trze bo wa nia cie pła na st́  pu je
z u y̋ ciem na sta wial nych za wo rów po wrot -
-nych „Com bi 4”, „Com bi 3” wzgl. „Com bi 2”.
(bez ilu stra cji ty po sze reg „AZ”)
Za wo ry Oven trop ty po sze re gu „AZ” od po wia -
da jà wła Êci wo Êcia mi tech nicz ny mi za wo rom
ty po sze re gu „A”, jed nak ̋e po sia da jà wí k szy
współ czyn nik prze pły wu. (bez ilu stra cji ty po -
sze reg „RF”)
Za wo ry Oven trop ty po sze re gu „RF/RFZ”
od po wia da jà za wo rom ty po sze re gu „A”.
W po rów na niu z za wo ra mi ty po sze re gu „A”
ma jà mniej szà dłu goÊç i mo gà byç sto so wa -
ne np. do za st́  po wa nia ŕ cz nych za wo rów
grzej ni ko wych wstar szych bu dyn kach wPol -
sce.
3Ty po sze reg „F” z pre cy zyj nà na sta wà
wst́ p nà.
Za wo ry Oven trop ty po sze re gu „F” wy po sa -
ő ne sà wopa ten to wa nà, na sta wial nà wkład -

k  ́za wo ro wà. Sto so wa ne sà szcze gól nie
w in sta la cjach z pod wy̋  szo nà ró  ̋ni cà tem -
pe ra tur (np. w in sta la cjach zda la czyn nych)
wzgĺ d nie w in sta la cjach o ma łym na t́  ̋e niu
prze pły wu.
Za le ta za wo ru ty po sze re gu „F”:
Li tro wa do kład noÊç do pa sowa nia prze pły wu
przez grzej nik.
4Ty po sze reg „AD V6” z na sta wà wst́ p nà.
Za wo ry ty po sze re gu „AD V6” wy po sa ̋o ne sà
we wkład k  ́z na sta wà wst́ p nà umo  ̋li wia jà
cà hy drau licz ne do sto so wa nie prze pły wu
do wy ma ga ne go za po trze bo wa nia cie pła. W
przy pad ku de mon ta ̋u lub znisz cze nia ter mo -
sta tu za wór ogra ni cza prze pływ do ok. 5%
prze pły wu no mi nal ne go. Ta do dat ko wa funk -
cja za wo ru za bez pie cza in sta lacj́  przed za -
mar z ní  ciem lub nie kon tro lo wa nym wzro -
stem tem pe ra tu ry we wn t́rz nej po miesz cze -
nia.

Tarcza pamięci

Czujnik cieczowy
Zabezpieczenie przeciążeniowe

Skala temperatur

Dławica

Wkładka zaworowa

Przyłącze gwintowe
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grzejnik przed jego uszkodzeniem – zamrożeniem, 
podczas dłuższej nieobecności użytkowników. 

Odpowiedni dobór głowicy
Jak dobrać odpowiednią głowicę termostatyczną do 

urządzeń grzewczych, które są już zamontowane lub 
będą zainstalowane w pomieszczeniach? Czym się kie-
rować i na co zwracać uwagę? Co jest kwestią oczy-
wistą a co jest zapominane i często omijane, jednak-
że ma niebagatelny wpływ na prawidłowe działanie? 
Do pomieszczeń ogrzewanych ciepło dostarcza-
ne jest za pomocą urządzeń grzewczych zwanych 
grzejnikami. Wyposażone w głowice termostatycz-
ne (regulacja miejscowa – przyp. autor) są w stanie 
dostarczyć go na odpowiednim, wymaganym przez 
użytkownika poziomie temperatury, a jednocześnie 
w sposób racjonalny i oszczędny. Na rynku insta-
lacyjnym do zakupienia są możliwe rożne modele 
grzejników. Przede wszystkim są to najbardziej roz-
powszechnione grzejniki:
- dolnozasilane wyposażone standardowo we wkład-
kę termostatyczną; 
- bocznozasilane, do których należy dokupić za-
wór obudowany w korpusie wraz z pokrętłem na-
stawczym
- urządzenia grzewcze podłączane od dołu, w któ-
rych nie ma żadnej wkładki ani zaworu, a regulację 
ilości przepływającego czynnika grzewczego odby-
wa się za pomocą bloku zaworowego „3in1” (rys. 6).
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Nowa seria klimakonwektorów VIDO b³yskawicznie nagrzeje dom w zimne dni 
oraz och³odzi go w czasie upa³ów. To nowatorskie i efektywne energetycznie 
rozwi¹zanie zapewni utrzymanie optymalnej temperatury wnêtrza, niezale¿nie 
od pory roku.

KLIMAKONWEKTOR VIDO

KOMFORT O KA¯DEJ
PORZE ROKU
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Podczas wyboru głowicy termostatycznej nie decy-
duje jedynie wygląd, choć trzeba przyznać, że jest on 
bardzo istotny z uwagi na to, że głowica jest widoczna 
„gołym” okiem. Dodatkowo należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na trzy następujące parametry techniczne:
a) wartość wymiaru gwintu zaworu termostatyczne-
go lub samej wkładki. Tak, aby dobrane urządzenie 
nastawcze można było swobodnie nakręcić na za-

wór lub wkładkę termostatyczną. Np. gwint wkładki 
zaworowej może być następujący M30x1,5. Oznacza 
to, że gwint jest metryczny, zwykły o średnicy nomi-
nalnej 30 mm ze skokiem co 1,5 mm (rys. 7). W przy-
padku, gdy gwint wewnętrzny głowicy termostatycz-
nej jest odmienny od gwintu zewnętrznego zaworu 
lub wkładki to jedynym wyjściem z niekorzystnej sy-
tuacji jest dokupienie specjalnego adaptera umoż-
liwiającego przejście z jednego gwintu na drugi, np. 
przy przejściu z gwintu M30x1,0 na M30x1,5 (rys. 8  
– przykładowy adapter);
b) wartość wielkości skoku trzpienia zaworu lub 
wkładki. Jest to bardzo ważny parametr, a jakże czę-
sto wręcz pomijany, ponieważ w przypadku dobrania 
złej głowicy, będzie ona albo nie domykała całkowicie 
przepływu czynnika grzewczego albo zamykała go 
zbyt wcześnie. Oznaką niedomykania będzie oczywi-
ście ciepły grzejnik, przez który będzie przepływała 
woda pomimo „skręconej” głowicy, natomiast ozna-
ką zbyt szybkiego zamykania będzie nieuzyskiwanie 
wymaganej temperatury w pomieszczeniu, co prze-
łoży się na odczucie dyskomfortu cieplnego przez 
użytkownika (rys. 9 – trzpień wraz z grzybkiem we 
wkładce termostatycznej przed zamknięciem i rys. 10 
– trzpień wraz z grzybkiem po zamknięciu),
c) czy zawór termostatyczny lub wkładka przystoso-
wana jest tylko i wyłącznie dla głowicy nakręcanej  
z gwintem, czy też są one przystosowane dla mon-
tażu urządzenia nastawczego na tzw. click (zatrzask) 
(rys. 11 – wkładka termostatyczna do montażu gło-
wicy na click).

Wybierając głowicę termostatyczną, aby mieć pewność jej prawidłowego działania, 
należy wziąć pod uwagę kilka kwestii, nie tylko sam jej wygląd. W tym gąszczu pro-
ducentów takich elementów możemy znaleźć różnego rodzaju poradniki i materia-
ły techniczne na temat prawidłowego doboru. Pomocne są także wykazy pasujących 
głowic do danego modelu grzejnika, w szczególności dolnozasilanego wyposażonego 
już fabrycznie we wkładkę termostatyczną. Wykazy te są udostępniane na stronach 
internetowych i w dokumentacji technicznej producentów grzejników. Wybierając 
taką głowicę z tabeli, będziemy mieli pewność jej prawidłowego działania, co przeło-
ży się na optymalne odczucie komfortu cieplnego w danym pomieszczeniu.
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