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iż jest ona bardzo wytrzymała na wszelkiego ro-
dzaju uszkodzenia mechaniczne. Innowacyjne 
złącze zatrzaskowe, gwarantuje stabilne i trwałe 
połączenie głowicy z zaworem termostatycznym,  
a sam montaż zajmuje tylko kilka sekund. Głowi-
ce RA 2000 występują również w wersji z ograni-
czeniem temperatury minimalnej 16°C.

Danfoss Eco™

Danfoss Eco™ to termostat elektroniczny, który 
umożliwia sterowanie ogrzewaniem grzejniko-
wym za pomocą technologii Bluetooth™ podczas 

przebywania w domu. wraz z aplikacją mobilną 
dostępną bezpłatnie na iOS i Androida pozwa-
la na zdalne regulowanie temperatury w domu. 
wystarczy pobrać aplikację Danfoss Eco™ App, 
włączyć Bluetooth i zaprogramować osobno każ-
dy z termostatów. Podczas łączenia smartfona z 
termostatem pojawi się czerwone podświetlenie 
informujące o nawiązanym połączeniu.
Aplikacja jest łatwa w obsłudze dzięki 3 wstępnie 
zaprogramowanym opcjom, które dostosowu-
ją komfort cieplny na podstawie daty oraz pory 
dnia. Można utworzyć harmonogramy dzienne  
i tygodniowe oraz predefiniowane tryby: w domu, 

sEria ra 2000

Danfoss RA 2000 jest gamą termostatów grzejni-
kowych do instalacji centralnego ogrzewania. Gło-
wica RA 2000 jest regulatorem bezpośredniego 
działania o wąskim paśmie proporcjonalności Xp 
opartym na gazowym czujniku temperatury. Re-
gulator utrzymuje stałą temperaturę, wysoki kom-
fort, skutecznie oszczędza energię.
Zastosowanie w głowicy Danfoss RA 2000 unikal-
nej technologii mieszka gazowego, zapewnia użyt-
kownikowi możliwość uzyskania największych 
oszczędności wśród rozwiązań standardowych. 
w głowicach RA 2000 medium jest gaz, który na-
grzewa się i schładza szybciej od cieczy termo-
statycznej stosowanej w tradycyjnych głowicach.  
Z pozoru niewielka różnica konstrukcyjna, daje 
możliwość szybszego reagowania na pojawiające 
się „darmowe” źródła ciepła, jak np. nasłonecznie-
nie. Głowice serii RA 2000 współpracują z zawora-
mi Danfoss RA oraz starymi zaworami Danfoss RTD 
(model RAVIS). wszystkie modele głowic z serii RA 
2000 wyposażone są w bezpiecznik mrozu, zabez-
pieczenie przed kradzieżą oraz możliwość ograni-
czania i blokowania ustawionej wartości tempera-
tury. Zwarta i solidna konstrukcja głowicy sprawia, 

Firma Danfoss wynalazła termostat grzejnikowy ponad 80 lat temu. 
Obecnie na całym świecie sprzedaje rozwiązania z zakresu regulacji 
temperatury dla różnych budynków i zastosowań. Termostaty grzejnikowe 
Danfoss mogą być stosowane w nowych instalacjach, modernizacjach 
w przypadku wymiany starych zaworów Danfoss oraz zamiany zaworów 
innych producentów. w niniejszym artykule prezentujemy jedynie wycinek 
oferty Danfoss w zakresie termostatów grzejnikowych: klasyk – głowicę 
Danfoss RA 2000 i nowoczesność, czyli Danfoss Eco™

TermosTaTy grzejnikowe Danfoss

Danfoss RA 2000 Danfoss Eco™

http://www.instalreporter.pl
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poza domem, sen i wakacje. Dzięki zaawansowa-
nemu oprogramowaniu do regulacji możliwe jest 
zaoszczędzenie do 30% energii. Dodatkową funk-
cją wpływającą na oszczędność energii jest funkcja 
otwartego okna. Dzięki niej termostat wyłącza się 
w momencie wykrycia znaczącego spadku tem-
peratury, takiego jak podczas wietrzenia pokoju.  
w celu zmiany ustawień można korzystać z aplikacji 
lub regulować temperaturę bezpośrednio na grzej-
niku przekręcając termostat. Instalacja i programo-
wanie Danfoss Eco™ są bardzo proste. wystarczy 
zdemontować poprzedni termostat i przykręcić 
Danfoss Eco™ na zaworze. Termostat Danfoss Eco™ 
jest kompatybilny z 90% zaworów grzejnikowych. 

najważniejsze cechy termostatu Danfoss Eco™:
•	do	30%	oszczędności	energii	(dzięki	zaawansowa-
nemu oprogramowanie do regulacji ogrzewania),
•	ogrzewanie	dostosowane	do	rytmu	dnia	oraz	
możliwość ustawienia indywidualnego harmo-
nogramu ogrzewania,
•	prosta	regulacja	każdego	grzejnika	przez	apli-
kację na smartfonie,
•	zasięg	Bluetooth	do	10	metrów,
•	łatwa	i	szybka	instalacja,
•	niski	poziom	hałasu	<	30	dB,
•	zintegrowany	wyświetlacz	z	opcją	obrotu	o	180°	
ułatwia odczyt temperatury pod dowolnym ką-
tem. w przypadku manualnej regulacji termo-
statu Danfoss Eco™ do ustawienia żądanej tem-
peratury można użyć pokrętła.
•	dane	użytkowników,	takie	jak	temperatura	lub	
ustawienia, są przechowywane wyłącznie w ter-
mostacie i tylko użytkownik ma do nich dostęp.

DynamicznE zawory Danfoss

wśród szerokiej oferty zaworów termostatycz-
nych Danfoss warto wyróżnić zawory dynamiczne.  
Danfoss Dynamic Valve™ jest zaworem grzejnikowym  

o innowacyjnej konstrukcji „dwa w jednym”. Zawór 
Dynamic Valve™ to termostatyczny zawór grzejniko-
wy z wbudowanym automatycznym regulatorem 
ciśnienia różnicowego, który zapewnia precyzyjną 
regulację temperatury i automatyczne równoważe-
nie hydrauliczne w dwururowych układach grzew-
czych. wbudowany automatyczny regulator różnicy 
ciśnień utrzymuje stałe ciśnienie na zaworze regu-
lacyjnym. Dzięki temu Dynamic Valve™ zapewnia 
dokładną regulację temperatury oraz automatycz-
ne zrównoważenie hydrauliczne systemu ogrzewa-
nia. Teraz także w ofercie zaworów dynamicznych 
znajduje się zestaw przyłączeniowy do grzejników 
dolnozasilanych RLV-KDV. Kompensuje on waha-
nia ciśnienia w instalacji i zapewnia stałe ciśnienie 
w grzejniku i na wkładce zaworowej. Głowica ter-
mostatyczna, zawór i grzejnik pracują w optymal-
nych warunkach w dowolnym momencie, rów-
nież przy częściowo obciążonym systemie. Zawory 
gwarantują niski poziom hałasu, energooszczęd-
ność i dobrze zrównoważony system hydrauliczny.

cechy techniczne rLV-KDV:
•	przepływ	maksymalny:	150	l/h,
•	poziom	hałasu:	<	30	dbA	max.	60	kPa,
•	dP	min.	7	kPa,	punkt	stałego	przepływu,
•	dP	maks.	60	kPa,	zalecane	ze	względu	na	hałas,
•	funkcja	odcięcia	i	funkcja	odwadniania.

Przejdź  Więcej o danfoss eco™

RuRy KAN-theRm w KoNstRuKcji 
5 LAyeR

Firma KAN zdecydowała się na wprowadzenie 
zmian w konstrukcji rur polietylenowych KAN-
-therm oraz zoptymalizowała sposób ich pako-
wania. Modyfikacja polega na wprowadzeniu 
pięciowarstwowej konstrukcji rur polietyleno-
wych PE-Xc, PE-RT (typu II) oraz PE-RT Blue 
Floor występujących w ofercie Systemu KAN-
-therm Push, KAN-therm Press oraz Ogrzewa-
nia Podłogowego. 
Zmiana budowy rur z trzywarstwowej 3L na pię-
ciowarstwową	5L	ma	dodatkowy	aspekt	tech-
niczny, szczególnie ważny dla instalatorów. Rury 
5-warstwowe	są	lepszymi	pod	kątem	technicz-
nym odpowiednikami rur 3-warstwowych. No-
woczesne	rury	polietylenowe	5L	mają	warstwę	
antydyfuzyjną EVOH „schowaną” w konstrukcji 
ściany rury. Takie wykonanie osłony EVOH zabez-
piecza ją przed mechanicznymi uszkodzeniami 
podczas montażu rur na budowie. 
Tym sposobem cała instalacja wykonana z rur 
5L	zabezpieczona	jest	przed	dyfuzją	tlenu	do	jej	
wnętrza. Skutkiem tego jest zniwelowanie ryzy-
ka wystąpienia korozji elementów metalowych 
w instalacji.
wszystkie dotychczasowe rury polietylenowe, 
wykonane w konstrukcji trzywarstwowej 3L zo-
staną	zastąpione	docelowo	nowymi	wersjami	5L.	

Pod względem technicznym i formalnym nowe 
rury są dokładnymi zamiennikami i mogą być 
stosowane zamiennie lub razem w obrębie jed-
nej instalacji.
Dodatkowym atutem zmian jest optymalizacja 
sposobu pakowania. Dla wszystkich długości 
zwojów rur polietylenowych PE-Xc, PE-RT oraz 
PE-RT	Blue	Floor	w	wersji	5L	zastosowano	opa-
kowania kartonowe. Dzięki temu podniesiono 
bezpieczeństwo produktu poprzez zminimali-
zowanie ryzyka uszkodzenia mechanicznego rur  
w trakcie ich transportu i składowania, zarówno 
w magazynach, jak i na placu budowy.
Zmiany dotyczące przejścia z konstrukcji rur 3L 
na	5L	będą	wprowadzane	sukcesywnie.

KoLejNA zmiANA teRmiNu 
tARgów iNstALAcje

w związku z obecną sytuacją epidemiczną w Pol-
sce i na świecie oraz po rozmowach z partnera-
mi biznesowymi, organizator targów ma uza-
sadnione obawy, że organizacja zaplanowanych  

na kwiecień 2021 roku Międzynarodowych Tar-
gów Instalacji INSTALACJE będzie niemożliwa 
na poziomie, do jakiego branża jest od wielu lat 
przyzwyczajona. 
Dlatego też Zarząd Grupy MTP podjął decyzję  
o przeniesieniu targów INSTALACJE na 14-16 
września 2021 r.
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