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EN 215 -1

RAE 5054                   RAE 5056

A RAE típusú termosztatikus érzékelãk
keskeny arányossági sávval rendelkezã,
segédenergia nélküli arányos szabályozók.
A sorozat elemei:
- RAE 5054 termofej beépített hãmérséklet-

érzékelãvel,
- RAE 5056 termofej távérzékelãvel,

A sorozat valamennyi eleme fagyvédelem
beállítási lehetãseggel rendelkezik, továbbá
beállítási tartománya korlátozható, rögzíthetã.
Az érzékelãfej felszerelése egyszer˚: a

KLAPP csatlakozással elegendã, ha a fejet
egy erãteljes nyomással felpattintjuk a
szeleptestre. A fej felütközésekor a KLAPP
csatlakozó automatikusan zár és az érzékelãt
szilárdan rögzíti a helyén.
Az érzékelãfej biztosítható az illetéktelen
leszerelés ellen. Ehhez a lopás elleni
védelmet nyújtó nyelvet egy ujjal be kell tolni
és a fej máris nem eltávolítható.
A távérzékelãvel ellátott termosztatikus fej
érzékelãjének burkolatában 2 m hosszú
kapilláris csã található. Az érzékelã
felszerelésekor csak a szükséges hosszt kell
kihúzni, a felesleges kapilláris csã a burkolat
alatt felcsévélve és így láthatatlan marad.

Az érzékelãfejek az RA sorozatba tartozó
valamennyi szeleptesthez, ezenkívül a
Danfoss beépített szelepes f˚tãtestekhez
adapter nélkül illeszthetãk. Az érzékelãk színe
fehér (RAL 9010 szerint).
Az RA szeleptestekkel összeépített érzékelãk
m˚szaki adatai megfelelnek az EN 215-1
számú Európa Szabvány követelményeinek.

A hãmérséklettartomány
korlátozása

A két beépített korlátozó gomb segítségével a
beállítható hãmérséklet-tartomány
tetszãlegesen felülrãl és alulról egyszer˚en
korlátozható.
Példa: legyen a 3-as állás a maximális
beállítás. Ehhez
- az érzékelã kézikerekét forgassa teljesen
  balra,
- a jobb oldali korlátozó gombot lenyomva
  tartva a kereket forgassa a 3-as állásra,
- engedje fel a korlátozó gombot.

Típus Kivitel Hãmérséklet-tartomány 1) Rendelési szám
RAE 5054 Beépített érzékelã 013G5054
RAE 5056 0-2 m hosszú távérzékelã 2) 013G5056

1) Xp = 2 K arányossági sáv esetén (a szelep 2 K helyiséghãmérséklet-növekedés esetén teljesen lezár).
2) Távérzékelãs kivitelnél szállításkor a teljes kapilláris csã az érzékelãben felcsévélt helyzetben van. Szereléskor a kívánt
     hosszat ki kell húzni.

Rendelés és
m˚szaki adatok

Alkalmazás

A hãmérséklet beállítása

Az érzékelãfejen látható jelekhez tartozó
helyiséghãmérsékletek - Xp = 2 K
arányossági sáv mellett - a fent megadott
hãmérsékletskála szerint állíthatók be.

A hãmérséklet-értékek csak tájékoztató jelle-
g˚ek, mivel a kívánt helyiséghãmérsékletet a
beépítési feltételek is befolyásolhatják.

  = Fagyvédelmi beállítás
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Adatlap RAE típusú termosztatikus érzékelãk
KLAPP csatlakozóval

Tartozékok
Kézikerék valamennyi RA szelephez
∆p max= 0,6 bar 013G5002
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Az érzékelã felszerelése

Az érzékelã m˚ködési elve

1. KLAPP csatlakozó
2. Csãmembrán

 3. Érzékelãház
4. Beállításjel
5. Korlátozó gomb

 6. Nyitórugó
7. Érzékelã
8. Rugótányér
9. Megvezetés

10. Kapilláris csã
11. Távérzékelã aljzat
12. Távérzékelã ház

Az érzékelãfejben lévã, folyadékkal töltött
csãmembránt közvetlenül a
helyiséghãmérséklet vezérli. Csökkenã
helyiséghãmérsékletnél a termosztatikus
fejben lévã hullámos csãmembrán
összehúzódik és nyitja a szelepet. Emiatt a
f˚tãtest hãleadása, a nagyobb f˚tãvíz
térfogatáram következtében, a kívánt
mértékben megnã. Növekvã
helyiséghãmérsékletnél a csãmembrán kitágul
és zárja a szelepet, ezzel fojtja a f˚tãtestbe
jutó f˚tãvíz-térfogatáramot.

Méretek

Lopás elleni védelem

Az érzékelãfej felszerelése a szeleptestre
rendkívül egyszer˚ és szerszám nélkül
elvégezhetã: az érzékelãt a háromszög
csúcsával felfelé kell felhelyezni a
szeleptestre, rá kell nyomni és máris kész a
szilárd kapcsolat.
A beépített feszítãgy˚r˚ révén a szelepre

Helyezze fel az érzékelãt és
erãteljesen nyomja a szeleptestre

Ellenãrizze, hogy az érzékelã
szilárdan ül-e a helyén

A KLAPP csatlakozót forgassa el a
nyílnak megfelelãen és a termofejet
levehetã

Az érzékelã felszerelése után a lopás ellen
védã reteszt nyomja be

nyomott zárószerkezet önm˚ködãen bekattan.
A bekattanó szerkezet gyárilag m˚ködãképes
és szerelésre kész.
Leszerelés után, az újabb szerelést
megelãzãen, a szerkezetet a hátsó gy˚r˚
elforgatásával elã kell feszíteni. A szerelési
útmutatót a csomagolás tartalmazza.

A lopás elleni védelem  menetes kulccsal
oldható fel.
A feloldás lépései a következãk:
1. A kulcsot be kell csavarni a retesz
    nyílásába
2. A reteszt ki kell húzni
3. A szerszámot ki kell csavarni a reteszbãl

013G1236

KLAPP

RAE


