
Adatlap

RAS-CK termosztatikus érzékelő

Alkalmazás

A RAS-CK egy a kétcsöves fűtőrendszerekhez 
kifejlesztett, szűk arányossági sávú érzékelő, 
amely minden központi és távfűtési rendszerhez 
használható fűtőtestek szabályzásához.

A RAS-CK kifejezetten a nem a Danfosstól 
származó szelepekhez készült, és M30 x 1.5 
csatlakozással van ellátva.

A RAS-CK M32-es villáskulccsal szerelhető a 
szeleptestre.

A RAS-CK fagyvédelmi beállítással is rendelkezik.

A RAS-CK a kialakításának köszönhetően 
különlegesen ellenálló: mind a végállásbeli 
szilárdsági határértékek, mind az érzékelő 
hajlítószilárdsági értékei jelentősen magasabbak 
az EN 215 európai szabvány követelményeinél.

Rendelés és specifikáció
Kivitel Érzékelő Szín Jellemzők Beállítható 

tartomány1)
Rendelési 

szám

RAS-CK 5025 Beépített Fekete/fehér M30 x 1.5 csatlakozás, 
hőmérsékleti-korlátozás 8–28° C 013G5025

1) A megadott hőmérsékletek Xp = 2K esetén érvényesek, azaz a szelep 2° C-kal magasabb szobahőmérsékle-
ten zár.

Tartozékok
Termék Rendelési 

szám

Lopásgátló gyűrű RAS-CK-hoz, fekete 013G5326

Lopásgátló gyűrű RAS-CK-hoz, fehér 013G5389

Lopásvédelem A lopásgátló gyűrű megakadályozza, hogy a 
RAS-CK érzékelőt illetéktelen személyek leszerel-
jék. A két félgyűrű az érzékelő hollandi anyája 
körül kapcsolható össze.
A lopásgátló gyűrű eltávolítás esetén megrongá-
lódik.
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Szerelés A RAS-CK érzékelő M32-es villáskulccsal szerel-
hető fel a szelepre.
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A hőmérséklet beállítása
 = Fagyvédelmi beállítás
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A kívánt szobahőmérséklet az állítótárcsa 
forgatásával állítható be. A hőmérsékleti skála a 
skálaértékek és a szobahőmérséklet közötti 
viszonyt mutatja.
A megadott hőmérsékleti értékek csak tájékoztató 
jellegűek, mivel a ténylegesen elért szobahőmér-
sékletet gyakran a rendszerfeltételek is befolyá-
solják.

A hőmérsékleti skálák az európai szabványok 
szerint az Xp = 2° C értéknek megfelelően vannak 
megadva. Ez azt jelenti, hogy a radiátor 
termosztátja a hőmérsékleti skálán látható 
értéknél 2° C-kal magasabb érzékelt hőmérsékle-
ten zár.
A RAS-CK nem rendelkezik 0 állással.

Méretek

A Danfoss nem vállal felelősséget a katalógusokban és más nyomtatott anyagban lévő esetleges tévedésért, hibáért. Danfoss fenntartja magának a jogot, hogy termékeit értesítés nélkül 
megváltoztassa. Ez vonatkozik a már megrendelt termékekre is, feltéve, hogy e változtatások végrehajthatók a már elfogadott speci�káció lényeges módosítása nélkül.
Az ebben az anyagban található védjegyek az érintett vállalatok tulajdonát képezik. A Danfoss és a Danfoss logo a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.
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