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Cap termostat S
Capetele termostat S sunt destinate controlului individual al 
temperaturii ambientale din camere în care sursele de încălzire sunt de 
exemplu, convectoare sau radiatoare.

  

Caracteristici principale

 > Senzor cu lichid

Pentru putere mai mare de închidere, 
costuri de întreținere reduse și 
funcționare fără intervenții de service.

 > Limitator de temperatură

Limitați temperatura maximă și minimă, 
ajutând la reducerea costurilor de 
funcționare.

Descriere şi specifi caţii tehnice

Senzor cu lichid.
Timp redus de acționare, histerezis 
scăzut, presiune ridicată de lucru.
Regim stabil de control chiar şi în 
cazul unor variaţii mici ale benzii de 
proporţionalitate (< 1K).
Corespunde tuturor cerinţelor normelor 
Germane EnEV şi DIN V 4701-10.
Dimensiuni reduse – diametru şi lungime.
Capac alb, inscripţionat cu scală.

Compatibil cu toate robinetele 
termostatice IMI Heimeier şi radiatoarele 
cu ventil înglobat cu fi let M30x1,5

Capul termostat se poate monta 
împreună cu programatorul orar E-Pro, 
vezi la accesorii.
Limitator de cursă a robinetului.
Protecţie anti-îngheț.

Temperatură maximă senzor 50°C.
Histerezis 0,2 K.
Infl uenţa temperaturii apei 0,55 K.
Infl uenţa presiunii diferenţiale 0,3 K.
Timp de acționare 19 min.

6853-00.500: KEYMARK certifi cat şi 
testat în concordanţă cu DIN EN 215.
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Funcţionare

În termeni de reglare, capetele termostat realizează o reglare 
proporţională continuă (tip P) care nu necesită energie auxiliară. 
Ele nu au nevoie de alimentare electrică sau alte surse de 
energie. Modifi carea temperaturii în cameră se transpune 
proporţional în modifi carea poziţiei scaunului robinetului.
Dacă temperatura aerului din încăpere creşte datorită razelor 
solare, de exemplu, lichidul din senzorul de temperatură se dilată 

acţionând asupra tubului gofrat. Acesta reduce debitul de apă 
prin radiator prin intermediul tijei robinetului. Dacă temperatura 
aerului din încăpere scade, are loc procesul invers. Schimbarea 
poziţiei de închidere a robinetului raportată la modifi carea 
de temperatură se cuantifi că în 0.22 mm / K temperatură în 
cameră.

Reglarea temperaturii maxime

Reglarea temperaturii maxime în cameră. De exemplu, numărul 
3 corespunde unei temperaturi ambientale de 20°C.
1. Plasați limitatorul de cursă diametral opus numarului 5 pentru 

a marca poziția corectă a acestuia. Închideți termostatul puțin 
rotindu-l în sensul acelor de ceasornic.

2. Introduceți complet limitatorul de cursă.
3. Deschideți capul termostat rotindu-l în sens trigonometric și 

verifi cați dacă indicele se oprește la o poziție corespunzătoare 
temperaturii dorite în cameră.

Scala de temperaturi

Pozitiile de reglaj de mai jos dau următoarele temperaturi 
ambientale:

 

Articole

Standard
 

 

Interval de temperatură Poziţii de reglaj Cod Articol

6-28°C 1 - 5 6853-00.500
16-28°C 2 - 5 6853-32.500

 

Sistem antifurt cu două șuruburi de blocare

Cheie imbus de 2 mm
 

 

Interval de temperatură Poziţii de reglaj Cod Articol

6-28°C 1 - 5 6853-40.500
16-28°C 2 - 5 6853-42.500

 

Cu conexiune directă la robinetele Danfoss RA
 

 

Interval de temperatură Poziţii de reglaj Cod Articol

6-28°C 1 - 5 9726-24.500
16-28°C 2 - 5 9726-32.500

 

Ø48

80

M30x1,5

Ø48

80

M30x1,5

Ø48

92,5

20
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