
De nieuwe X-tra Collection is een radiator-ther-
mostaat ontworpen voor handdoekdrogers en 
design radiatoren. Dankzij de nieuwe en innover-
ende geïntegreerde dichtingsring kan het ½” 
kraanhuis gemakkelijk aangesloten worden aan 
de radiator, elegant en zonder problemen.

De set omvat een passend voetventiel met 
aftapfunctie. De kraanhuizen en thermostatische 
elementen zijn beschikbaar in wit, chroom en 
Inox, passend bij de meest voorkomende design 
radiatoren.
De set zorgt voor de perfecte afwerking voor 
handdoekdrogers. Het esthetisch aangenaam en
compact design laat toe het thermostatisch 
element onder de handdoekdroger te plaatsen, 
parallel met de muur, om zo het risico om per 
ongeluk tegen de voeler te stoten te vermijden.

Kleine tot medium convectoren kunnen eve-
neens met deze serie met een passende of 
contrasterende kleur uitgerust worden.

Keuze van het thermostatisch element voor 
handdoekdrogers
Er zijn twee type voelers beschikbaar  voor de 
optimale temperatuurregeling:
- als de handdoekdroger de belangrijkste ver-
warmingsbron is in de ruimte is het aangeraden 
het RAX thermostatisch element te kiezen. Dit is 
een ruimtetemperatuurvoeler.
- als de handdoekdroger niet de belangrijk-
ste verwarmingsbron is in de ruimte is het 
aangeraden de RTX retourtemperatuurbegrenzer 
te kiezen als alternatief. De RTX zorgt voor een 
constante temperatuur in de radiator i.p.v in de 
lucht waarbij het droogvermogen van de radiator 
optimaal gebruikt wordt.
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Technische gegevens
Type Omschrijving

Aansluiting  kv -waarden [m3/h] met RAX thermostatisch element op positie¹⁾

Radiator Systeem 1 2 3 4 5 6 7 N N
(k

vs
)

RA-URX Links gemonteerd haaks kraanhuis
Rechts gemonteerd haaks kraanhuis R ½  R ½  0.03 0.06 0.13 0.17 0.23 0.27 0.29 0.34 0.44

Type Omschrijving
Aansluiting k

v
 -values [m3/h] at number of turns

Radiator Systeem 0.25 0.50 0.75 1 1.5 2 k
vs

RLV-X Links gemonteerd voetventiel
Rechts gemonteerd voetventiel R ½ R ½ 0.18 0.36 0.47 0.52 0.58 0.58 0.60

Max. werkdruk: 10 bar, Max. verschildruk2):  0,6 bar, Testdruk: 16 bar, Max. mediumtemperatuur: 120 °C

¹⁾ e kv-waarde geeft het debiet aan (Q) in m3/h bij een drukval (Δp) 
over het kraanhuis van 1 bar; kv = Q: √Δp. 
Bij instelling N is de  kv-waarde overeenstemmend met EN 215, bij 
Xp = 2K d.i. het kraanhuis is gesloten bij 2°C hogere ruimtetempera-
tuur. Bij lagere instellngen is de Xp waarde verminderd tot 0.5K van 
de instelwaarde 1.
De kvs-waarde geeft het debiet Q aan bij maximum opening, d.i. 
bij volledig open kraanhuis bij instelling N.

²⁾ Het maximum drukverschil gespecifieerd is de maximum druk 
waarbij de kraanhuizen een bevredigende regeling geven. Zoals bij 
elk toestel dat een drukval in het systeem veroorzaakt, kan geluid 
optreden onder bepaalde debiet/druk condities. De verschildruk 
kan verlaagd worden door gebruik van de Danfoss verschildrukre-
gelaars.

Bestellen, Valves
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Bestelnummers, Sensors

Bestellen, Set Packs

Type Omschrijving Chroom RAL 9016 Inox

RA-URX rechts gemonteerd kraanhuis 
voor retour-
aansluiting

013G4030 013G4050 013G4060

RA-URX links gemonteerd
kraanhuis voor retour-
aansluiting

013G4031 013G4051 013G4061

RLV-X rechts gemonteerd voetventiel 013G4032 013G4052 013G4062

RLV-X links gemonteerd voetventiel 013G4033 013G4053 013G4063

RAX, 
thermostatisch  element 013G6170 013G6070 013G6171

RTX, 
retourtemperatuurbegrenzer 013G6190 013G6090 013G6191

Set, rechts gemonteerd thermostatisch 
element. Omvat thermostatisch 
element, kraanhuis en voetventiel.

013G4003 013G4007 013G4009

Set, links gemonteerd thermostatisch 
element. Omvat thermostatisch 
element, kraanhuis en voetventiel.

013G4004 013G4008 013G4010

Set, rechts gemonteerd thermostatisch 
element. Omvat thermostatisch 
element, kraanhuis en voetventiel.

013G4132 013G4136 013G4138

Set, links gemonteerd thermostatisch 
element. Omvat thermostatisch 
element, kraanhuis en voetventiel. 

013G4133 013G4137 013G4139
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[mwg]

Als alternatief kan de instelling onmiddellijk in de 
tabel »Technische gegevens« worden afgelezen:

                        k
v
  =

Due to the function of the RTX sensor its influ-
ence on the hydraulic balance of the heating 
system is very limited. Consequently it is seldom 
required to adjust the kv-setting of the valve from 
the factory setting ”N”.  

The table shows the  reduced flow in  m3/h when 
applying different kv-settings:  

Valve presetting when using 
RTX sensor
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Capaciteitsgrafiek

Capaciteit met RA-URX, RLV-X en RAX thermostatisch element bij een P-band tussen 0.5 K en 2 K.

Voorbeeld Gevraagde warmte: 0.65 kW
Koeling over radiator: 30° C.
Debiet door radiator:

Q =                   = 0.18 m3/h = 0.005 l/s.

Drukval over kraanhuis: Δp = 0,1 bar

Instelling kraanhuis: “2”

0.65
30 x 1.16
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Q (m3/h)
√∆p (bar)
Q (m3/h)
√∆p (bar)0.65

30 x 1.16

Voorinstelling Danfoss voorinstelbare kraanhuizen bevatten 
geïntegreerde regelbare ringen met duidelijk 

gegraveerde instel-markeringen met een schaal 
van 1 - 7 en N. Instelwaarden kunnen snel en pre-
cies ingesteld worden als volgt, zonder gebruik te 
maken van gereedschap:
 -  Verwijder beschermkap of thermostatisch 
   element
 -  Til instelring omhoog
 -  Draai tegen-wijzerzin tot aan de gewenste   

  instel-markering
 -  Laat de instelring terugkomen in de goede   

  positie
De voorinstelling kan geselecteerd worden in 0.5
vermeerderingen tussen 1 en 7 (zie tabel op
pagina 2 voor debieten).
Bij instelling N is het kraanhuis volledig open 
(optie ontluchten).

Valve pre-setting 2K 5K
1 0,03 0,03
2 0,07 0,07
3 0,12 0,13
4 0,16 0,18
5 0,19 0,24
6 0,21 0,27
7 0,22 0,29
N 0,23 0,33
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Constructie

Om de dichtheid te garanderen is het kraanhuis 
uitgerust met een voorgemonteerde pakking met 
2 O-ringen – één aan de kant van de radiator en 
één in het kraanhuis.
De inbusschroef bevat eveneens een O-ring om 
de dichting met het kraanhuis te garanderen.
Indien de dichtheid aan de radiator in- en uit-
gang met deze O-ringen niet kan gegarandeerd 
worden, dienen klassieke dichtingsmaterialen 
gebruikt te worden

Materialen in contact met water

Instelcilinder PPS

Spindel Ms, ontzinkingsvrij

O-ring EPDM

Klepzitting NBR

Drukstift    Gechromeerd staal

Kraanhuis Ms 58

RA-URX  -  Pakkingbus voor RAX

1.  Beschermkap
2.  Dichtingsring
3.  Drukstift
4.  Terugloopveer
5.  instelcilinder
6.  Kraanhuis
7.  Inbusschroef
8.  Pakkingbus

RA-URX  -  Pakkingbus voor RTX

1.  Beschermkap
2.  Dichtingsring
3.  Drukstift
4.  Terugloopveer
5.  instelcilinder
6.  Kraanhuis
7.  Inbusschroef
8.  Pakkingbus

RLV-X

1.  Pakkingbus
2.  Inbusschroef
3.  Kraanhuis
4.  Afsluitmogelijkheid
5.  Cilindrische geleider
6.  Beschermingskap
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Klemringsets, wissel-
stukken
toebehoren

Klemringsets Bestelnr. Klemringsets Bestelnr.

Steel/copper, 8 mm 013G4108 ALUPEX, 12 x 2 mm 013G4172

Steel/copper, 10 mm 013G4110 ALUPEX, 14 x 2 mm 013G4174

Steel/copper, 12 mm 013G4112 ALUPEX, 16 x 2 mm 013G4176

Steel/copper, 14 mm 013G4114 PEX,  12 x 1.1 mm 013G4143

Steel/copper, 15 mm 013G4115 PEX,  12 x 2 mm 013G4142

Steel/copper, 16 mm 013G4116 PEX,  14 x 2 mm 013G4144

PEX,  15 x 2.5 mm 013G4147

PEX,  16 x 2 mm 013G4146

Wisselstukken Bestelnr.

Pakkingbus voor RA-URX kraanhuis 013G0290

Toebehoren Bestelnr.

Vul- en aftaphulpstuk 003L0152
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Installatie De dichtingsring aan de in- en uitgang van de 
radiator wordt gemonteerd met een inbussleutel 
van 17 mm.
Kraanhuis en voetventiel hebben een bij elkaar 
horend design.
De gele beschermkap kan tijdelijk gebruikt 
worden om het kraanhuis te openen en te sluiten. 
Het voetventiel beschikt oven een afsluit- en 
aftapfunctie.
Alle O-ringen zijn van het EPDM-type waardoor 
geen minerale oliën of vet moet gebruikt worden.
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Afmetingen

Afsluiten, vullen en 
aftappen

RLV-X
voetventiel

RA-URX
kranhuis

RAX en RTX
thermostatisch element
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