
Datov˘ list Sady ventilu VHX vãetnû omezovaãe teploty RTX,
urãené pro koupelnové Ïebfiíkové radiátory
a designové radiátory

PouÏití

VHX provedení pfiímé VHX provedení rohové

Sady VHX jsou speciálnû navrhnuty pro koupelnové
Ïebfiíkové radiátory a designové radiátory s ’50 mm
rozteãí spodního zapojení a 1/2’’ pfiipojení k radiátoru.
Sady VHX vãetnû omezovaãe teploty RTX, slouÏí
k nastavování teploty vody ve zpáteãce.

Ventily VHX regulují teplotu vody vytékající z radiátoru
a lze je charakterizovat následujícím zpÛsobem:
• Voliteln˘ zpÛsob instalace-vlevo/vpravo
• Dostupné ve verzích urãen˘ch pro montáÏ k podlaze

nebo na stûnu (pfiímé nebo rohové provedení)

• Vestavûná uzavírací funkce
• âtyfii rÛzné druhy povrchové úpravy, ladící

s vût‰inou typÛ radiátorÛ

Sady VHX pfiedstavují dokonal˘ doplnûk koupelnov˘ch
Ïebfiíkov˘ch radiátorÛ. Kompaktní a esteticky
dokonal˘ design umoÏÀuje, aby termostat mohl b˘t
namontován na spodek koupelnového
Ïebfiíkového radiátoru a to paralelnû se stûnou.
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Objednávání
Sada VHX Odstín Objednací ãíslo Objednací ãíslo

Pfiím˘ Rohov˘

Svûrné spojky Rozmûr Objednací ãíslo Objednací ãíslo
Poniklovaná proved. Pochromovaná proved.

Chrom

Nerez

Chrom

Nerez

Sada ventilu VHX-DUO,
vãetnû termostatu
zpáteãky RTX

Pro ocelové
a mûdûné trubky

Pro AluPex trubky

Pro Pex trubky

Sada ventilu VHX-MONO,
vãetnû termostatu zpáteãky
RTX Chrom

Pfiíslu‰enství Objednací ãíslo
Elektrické topné tûleso -40 cm-150W-1,2m w/zástrãka Schuko1) 013G4167

Elektrické topné tûleso -47 cm-300W-1,2m w/zástrãka Schuko1) 013G4168

Elektrické topné tûleso -70 cm-600W-1,2m w/zástrãka Schuko1) 013G4169

Adaptér pro elektrické topné tûleso 013G4166

Elektrická topná tûlesa odpovídají poÏadavkÛm normy UNEL 47168/68-CEE (7) xvll
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Technické údaje
        Pfiipojení        P-pásmo  

Hodnoty kv (m3/h) se senzorem RTX pfii nastavení 1)

 Radiátor  Systém
Typ

Maximální provozní tlak: 10 bar, Maximální diferenãní tlak 2): 0,6 bar, Zku‰ební tlak: 16 bar, Maximální teplota na pfiítoku: 120°C

Jako kaÏdé jiné zafiízení, které zpÛsobuje
tlakovou ztrátu v systému, se mÛÏe pfii urãit˘ch
prÛtokov˘ch a tlakov˘ch podmínkách oz˘vat
specifick˘ hluk.

Diferenãní tlak je moÏné sníÏit pouÏitím
Danfoss regulátoru diferenãního tlaku.

1) Hodnoty kv pfiedstavují prÛtok vody (Q) v m3/h pfii tlakové ztrátû 1 baru (∆p) napfiíã ventilem, kv              .
Hodnota kvs pfiedstavuje prÛtok vody (Q) pfii maximálním zdvihu, tzn. pfii plnû otevfieném ventilu pfii nastavení N. 

2) Maximálnû pfiedepsan˘ diferenãní tlak znamená maximální tlak, pfii kterém je ventil schopen správn˘m
zpÛsobem regulovat. Reguluje odpovídajícím zpÛsobem.

Nastavování teploty Omezovaã teploty RTX

V poloze 0 je ventil zcela uzavfien, tzn. Ïe ochrana proti zamrznutí je vypnutá.

Nastavování
Nastavitelné ventily Danfoss jsou vybavené snadno ovladateln˘m
zpÛsoben nastavování pomocí v˘raznû vroubkované nastavovací
znaãky s vyznaãen˘mi hodnotami  1 aÏ 7 a N.  

PoÏadované hodnoty lze nastavit rychle a pfiesnû, bez nutnosti
pouÏít jakékoliv náfiadí, následujícím zpÛsobem:
    • Sejmûte ochranou krytku nebo termostat.
    • Otoãte ãerven˘ krouÏek na poÏadovanou hodnotu.

Hodnoty nastavení je moÏné volit po 0,5 krocích v rozmezí 1 aÏ 7
(viz tabulka prÛtokÛ). Pfii nastavení na hodnotu N je ventil zcela
otevfien ( volba pfii vypou‰tûní ãi ãi‰tûní).
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Instalace
VHX-DUO provedení pfiímé

Libovoln˘ zpÛsob pfiipojení (zprava nebo zleva).
V˘stup z radiátoru musí b˘t vÏdy na stranû
termostatu.

VHX-MONO provedení pfiímé

Libovoln˘ zpÛsob pfiipojení (zprava nebo zleva).
V˘stup z radiátoru musí b˘t vÏdy na stranû
termostatu.

VHX-DUO provedení rohové

Libovoln˘ zpÛsob pfiipojení (zprava nebo zleva).
V˘stup z radiátoru musí b˘t vÏdy na stranû
termostatu.

VHX-MONO provedení rohové

Libovoln˘ zpÛsob pfiipojení (zprava nebo zleva).
V˘stup z radiátoru musí b˘t vÏdy na stranû
termostatu.

Termostat RTX

Pfied montáÏí termostatu pomocí imbusového klíãe (je souãástí dodávky) vymûÀte pojistku
za speciální RTX pojistku.



VHX-DUO provedení pfiímé                                  VHX-DUO provedení rohové

VHX-MONO provedení pfiímé                                VHX-MONO provedení rohové
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Elektrická topná
tûlesa

Elektrické topné tûleso Danfoss je moÏné k radiátoru
pfiipojit pomocí rohového ventilu VHX-DUO.
MontáÏ standardních topn˘ch tûles
prostfiednictvím ventilu vyÏaduje pouÏití adaptéru
013G4166.

JestliÏe budete poÏadovat pouÏití topného tûlesa
s jin˘m typem VHX ventilu, tak standardní topné
tûleso bude muset b˘t namontováno pfiímo
do radiátoru.

Pfiíklady: MontáÏ elektrického topného tûlesa

Danfoss                                         Standard                                    Standard

Rozmûry

Spoleãnost Danfoss nemÛÏe pfiijmout  jakoukoliv odpovûdnost za pfiípadné chyby v katalozích, broÏurách a v dal‰ích tiskov˘ch materiálech. Spoleãnost Danfoss si vyhrazuje zmûnit své produkty bez pfiedchozího
upozornûní. Toto pravidlo platí i na objednané produkty, které tak mohou b˘t  dodány se zmûnami, které nevyÏadují zmûny i dal‰ích souvisejících funkãních prvkÛ a specifikací, které byly jiÏ dfiíve dojednány.     
V‰echny ochranné znaãky uvedené v tomto materiálu jsou vlastnûné dotyãn˘mi spoleãnostmi. Název Danfoss a typ loga Danfoss jsou ochranné známky spoleãnosti Danfoss A/S. V‰echna práva vyhrazena.


