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Tekninen esite Huoltoanturit RAV ja RAVL
termostaattisille patteriventtiileille

Käyttö

RA/VL ja RA/V ovat huoltoantureita, joilla
päivitetään vanhat RAVL tai RAV termostaattisten
patteriventtiilien termostaatit. Päivityksen syynä
voi olla vuosia palvelleen vanhan anturin
”nuhraantuminen” käytössä, sen mekaaninen rik-
koutuminen ulkopuolisesta iskusta tai halu
muodistaa helposti ja halvalla vanhahtavat
termostaatit.

Huoltoanturit ovat muodoiltaan ja tekniikaltaan osa
nykyaikaista RA2000 tuoteperhettä.
- RA/VL sopii RAVL venttiilille
- RA/V sopii RAV venttiilille

Näin valitaan oikea
huoltoanturimalli

Näin valitaan oikea
huoltoanturimalli

Huoltoantureita valmistetaan sekä kiinto- että
irtoanturimalleina.

Huoltoanturin lämpötila-aluetta voidaan rajata tai
lämpötila lukita.

3) Usean käyttövuoden jälkeen (kokemusperäisesti kymmenkunta vuotta) on suositeltavaa vaihtaa
venttiilikaran O-rengastiiviste. Se kannattaa ehdottomasti vaihtaa viimeistään huoltoanturin vaihdon yhtey-
dessä. Tiivistepesä voidaan vaihtaa varovaisesti ohjeita noudattaen jopa lämmityksen ollessa päällä.

Malli Käyttö Rakenne         Lämpötila-alue1)      Tuotenumero LVI-numero
RA/VL 2950 Kiintoanturi 013G2950 4035254
RA/VL 2952 Irtoanturi 2 m 2) 013G2952 4035272
RA/V 2960 Kiintoanturi 013G2960 4035256
RA/V 2962 Irtoanturi 2 m 2) 013G2962 4035274

Anturi

1) Xp = 2K (Venttiili on kiinni kaksi astetta korkeammalla lämpötilalla)
2) Kapillaariputki on irtoanturikotelossa rullattuna

RAVL anturit

RAV anturit

5-26 °C

Tuote Tuotenumero LVI-numero
O-rengastiivistepesä 3) (pakkauskoko 10 kpl) 013U0070 4035520
Lämpötila-alueen rajoitinnasta (pakkauskoko 30 kpl) 013G1237 -

Tarvikkeet

RA/VL 2950 RA/VL 2952 RA/V 2960 RA/V 2962

RA/V  2960

RA/VL 2950

Vanha anturiVenttiilin kaulan halkaisija Huoltoanturimalli
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Lämpötila-asettelu

Huoltoanturin asennuksessa käytetään ruuvimeis-
seliä.

Huoneilman on kierrettävä esteettä huoltoanturin
kautta. Huoltoanturin on aina tunnistettava esteettä
huonelämpötilaa.

Kiintoanturia käytetään vain silloin, kun lämpö-
patteri on vapaasti seinällä ja sen kytkentäjohto on
asennettu vaakasuoraan. Huoneilma pääsee va-
paasti kiertämään anturin läpi.

Irtoanturi kannattaa valita aina, kun on syytä epäil-
lä, että huoneilma ei pääse kiertämään vapaasti.
Huoneilman vapaata kiertoa haittaavat esimerkiksi
patterisyvennykset, pitkät kiintoanturin peittävät
verhot, pystyyn asennettu kiintoanturi jne.

Irtoanturit toimitetaan niin, että ohut kapillaariputki
on huomaamattomasti ja siististi kierrettynä rullalle
tuntoelinkotelon sisäpuolelle. Kapillaaria on helppo
vetää esiin portaattomasti asennukseen vaaditta-
va pituus, maks. 2m.

Asennus

7 9,5 14 17 20 23 26 28°C

l 1 2 • • 3 • • 4 5 l

5 7,5 13 15 18 21 24 26°C

Lämpötila-asteikko on annettu eurooppalaisen
standardin mukaisesti Xp = 0°C ja Xp = 2°C. Xp =
0°C ilmoittaa huonelämpötilan, jossa venttiili sulkeu-
tuu ja Xp = 2°C merkitsee sitä 2°C  alhaisempaa
huonelämpötilaa.

Haluttu huonelämpötila valitaan kääntämällä
huoltoanturin kahvaa. Anturin lämpötila-asteikon
numerointi on viitteellinen. Huonelämpötila-
vastaavuus on esitetty oheisella asteikolla. Huone-
lämpötila-arvot ovat viitteellisiä, sillä monet tekijät,
kuten anturin asennusolosuhteet, saattavat vaikut-
taa asteikon tarkkuuteen.
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Mitat

RA /VL 2950 RA/V 2960

RA /VL 2952 RA/V 2962


