Montáž

Černé na bílém
Stejně jako bezkonkurenční
cena

Termostatická hlavice RAS-CK je speciálně navržena pro
radiátorové ventily s připojením převlečnou maticí M30 x 1,5
pro radiátory s integrovaným ventilem Korado,
Korad, Purmo, DiaNorm, Radson atd.

Danfoss je světově prvním a největším
výrobcem termostatických hlavic.
Díky dlouholetým zkušenostem a objemu
výroby nabízíme produkty vysoké kvality
za velmi atraktivní ceny.

Hlavice se nejsnadněji
namontuje v poloze
maxima.
Hlavice se na ventil
nasadí a utáhne se
převlečná matice
klíčem M32.

ZÁRUKA

5
LET

127
Kč
Hlavice RAS-CK
doporučená cena
bez DPH pro
instalatéra
při nákupu
u velkoobchodu

Konkretne
oszczędności!

Zabezpieczenie przed kradzieżą

Omezení
teploty

Dwa plastikowe półpierścienie zatrzaśnij wokół nakrętki łączącej
głowicę termostatyczną z zaworem lub wkładką zaworową w
grzejniku. Pierścień może być obracany luźno wokół nakrętki,
uniemożliwiając jej odkręcenie.

Hlavice RAS-CK jsou opatřeny
zařízením na omezení teploty,
které umožňuje omezit rozsah
nastavení libovolně zvolenými
hodnotami maxima a minima.
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Opis

Zakres nastawy
temp. ˚C

danfoss.cz

Danfoss sety pro klasické radiátory

ZÁRUKA

5
LET

Obj. č.

Ceníková cena
bez DPH

RAE 5054 - termostatická hlavice se západkovým upevněním RA-N rohový termostatický
radiátorový ventil; připojení 1/2“ RLV-S rohové
radiátorové šroubení 1/2“, přednastavitelné,
s uzavíraním, připojení na soustavu vnitřním
závitem

013G5173

482 Kč

RAE 5054 - termostatická hlavice se západkovým upevněním RA-N přímý termostatický
radiátorový ventil; připojení 1/2“ RLV-S přímé
radiátorové šroubení 1/2“, přednastavitelné,
s uzavíraním, připojení na soustavu vnitřním
závitem

013G5174

482 Kč

Popis

Danfoss sety pro radiátory s integrovaným ventilem M30 x 1,5

ZÁRUKA

5
LET

Obj. č.

Ceníková cena
bez DPH

RAS-CK - termostatická hlavice s upevněním
maticí M30 x 1,5; RLV-KS - přímé šroubení
pro otopná tělesa s možností plného uzavření;
připojení na soustavu 3/4“ AG připojení
na těleso 1/2“ IG

013G5275

420 Kč

RAS-CK - termostatická hlavice s upevněním
maticí M30 x 1,5; RLV-KS - rohové šroubení
pro otopná tělesa s možností plného uzavření;
připojení na soustavu 3/4“ AG připojení
na těleso 1/2“ IG

013G5276

420 Kč

Popis
Pro radiátory výrobců KORADO, KORAD, PURMO, DIANORM atd.
s integrovaným ventilem M30 x 1,5

Termostatické hlavice

ZÁRUKA

5
LET

Obj. č.

Ceníková cena
bez DPH

RAS-CK s vestavěným čidlem, upevnění
převlečnou maticí M30 x 1,5

013G5025

159 Kč

Danfoss Eco™ – with Bluetooth technology®,
autonomní elektronická programovatelná
termostatická hlavice s možností nastavení
pomocí aplikace v chytrém telefonu přes
Bluetooth s adaptéry na RA-N a M30 x 1,5

014G1001

1 096 Kč

Popis

Instalací termostatických
radiátorových hlavic dosáhnete
přesné regulace pokojové
teploty. Instalací samostatné
programovatelné hlavice
Danfoss Eco™ – with Bluetooth
technology® maximalizujete
úspory za vytápění.

*Ceny jsou platné od 1. 3. 2020 až do odvolání.

