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Printre alte utilizări limitatorul de Temperatura de retur este controlată determină închiderea lui (alegeţi cu grijă 
temperatură de retur RTL HEIMEIER este constant. La sistemele de pardoseală locul de montaj. Acesta poate fi cazul 
folosit pentru a limita temperatura de este important ca temperatura agentului când limitatorul de temperatură de retur 
retur a agentului termic în radiatoare termic să fie conformă cu cerinţa este influenţat de transferul de căldură, 
sau în sistemele combinate de sistemului. de exemplu montând un distribuitor de 
pardoseală/radiatoare pentru a egaliza Asiguraţi-vă că valoarea de setare nu circuit de încălzire în pardoseală direct la 
temperatura suprafeţelor mici de este mai mică decât temperatura de colector.
pardoseală (până în 15mp). ambient a RTL, pentru că acest lucru 

RTL

Descriere

Părţi componente

Aplicaţii

Setări

RTL – Limitator de temperatură de retur

Corp robinet

Senzor Limitator de cursă

Corp de robinet din bronz �
rezistent la coroziune

Arc de oţel cu două O-ring-uri de �
etanşare.

O-ringul exterior se poate schimba �
cu instalaţia aflată sub presiune.

Limitarea domeniului de setare �
sau blocarea la o valoare folosind 
cleme de fixare.

Limitatorul de temperatură de retur RTL sistem dublu de etanşare. O-ring-ul 
HEIMEIER este un robinet cu cap termo- exterior poate fi schimbat fără a goli apa 
stat pentru controlul temperaturii din sistem.
agentului termic.Temperatura agentului 
termic este transferată la senzor datorită Pentru a se racorda la ţeava filetată sau 
conductivităţii. Valoarea temperaturii cu ajutorul fitingurilor de compresie la 
este ţinută constantă datorită benzii ţevi de cupru, de oţel de precizie, sau 
proporţionale. Robinetul deschide doar multistrat se foloseşte modelul cu filet 
când valoarea de limitare setată nu a interior. Pentru ţevi de plastic utilizând 
fost încă atinsă. fitinguri adiţionale de compresie se 

folosesc modele cu filet exterior.
Capul termostat are cleme de fixare sau Pentru limitatorul de temperatură RTL 
limitare pentru a micşora domeniul de este indicat a se folosi pentru racordare 
setare sau pentru a fixa temperatura doar fitinguri de compresie HEIMEIER 
setată la o anumită valoare. Termostatul (de exemplu 15 THE).
funcţionează pe baza dilatării unui 
lichid. Are limitator de cursă a Atenţie: Limitatorul de temperatură RTL 
robinetului şi carcasa din plastic alb cu este format dintr-un cap termostat şi un 
scală gradată de temperatură. robinet de construcţie specială.
Corpul robinetului este din bronz Corpurile de robinete termostatice 
nichelat (colţ/drept). Are arc din oţel şi obişnuite nu pot fi folosite.

Număr pe scală 1 2 3 4 5

Temperatură de retur t [°C]R 10 20 30 40 50

Temperatură de retur t [°F]R 50 68 86 104 122

Limitare de temperatură de retur
la radiatoare

Încălzire în pardoseală

Model Racord Cod articol

R 1/2 9173-02.800

G 3/4 9153-02.800

R 1/2 9174-02.800

Model Racord Cod articol

Drept

Colţ

Colţ G 3/4 9154-02.800

Cod articole

Dimensiuni
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DN D b d1 d2 I1 I2 I3 I4 I5 I6 a Cheie fixă H

± 2 ± 2 ± 1 ± 1,5 ± 1,5 min. S1 S2

15 Rp 1/2 13,2 G 3/4 R 1/2 66 95 31 59 28 7 70°±10° 27 30 107

15 G 3/4 – G 3/4 R 1/2 62 91 31 58 29 7 70°±10° – 30 107

NotăExemple de aplicaţii

RTL

RTL

RTL

Robinet termostatic

Regulux- 
robinet retur

Drept

Compoziţia agentului termic poate fi una 
din cauzele care produc defecţiuni sau 
depuneri de piatră în sistemele de 
încălzire cu apă fierbinte în concordanţă 
cu VDI standard 2035. Pentru sisteme 
industriale sau de termoficare se aplică 
regulile i VdTÜV şi 1466/AGFW 5/15.

Agentul termic care conţine uleiuri 
minerale sau lubrifianţi care conţin uleiuri 
minerale poate avea efecte negative 
serioase asupra echipamentului şi de 
regulă duce la distrugerea garniturii 
EPDM.
Când utilizăm soluţii fără nitrit, antigeli 
sau soluţii anticorozive pe bază de 
ethylene glycol atenţie la instrucţiunile de 
folosire din documentaţia tehnică în 
special la detaliile despre concentraţia şi 
specificul aditivilori.
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Date tehnice Accesorii
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Diagramă

Regulator kv Temperatură Presiune Presiune diferenţială permisă la
cu corp robinet valoare permisă permisă care limitatorul de temperatură

de lucru de lucru de retur este încă închis
[m

3
/h] TB [°C] PB [bar] Dp [bar]

DN 15 (1/2”) colţ, drept 0.73 120 10 4

Racord Racord
Filet interior Rp ½ Filet exterior G ¾
Cod Ø ţeavă Cod Ø ţeavă
2202-10.351 10 3831-10.351 10
2202-12.351 12 3831-12.351 12
2201-14.351 14 3831-14.351 14
2201-15.351 15 3831-15.351 15
2201-16.351 16 3831-16.351 16

3831-18.351 18

Fitinguri de compresie
pentru ţevi de cupru
sau de oţel de precizie
Racord filet exterior G ¾
Cod Ø ţeavă
1313-12.351 12
1313-14.351 14
1313-15.351 15
1313-16.351 16
1313-18.351 18

Fitinguri de compresie
pentru ţevi de plastic
Racord filet exterior G ¾
Cod Ø ţeavă
1311-12.351 12 x 2
1311-14.351 14 x 2
1311-16.351 16 x 2
1311-17.351 17 x 2
1311-18.351 18 x 2
1312-18.351 18 x 2.5
1311-20.351 20 x 2
1311-21.351 21 x 2.5

Fitinguri de compresie
pentru ţeavă multistrat, nichelate
Racord Racord
Filet interior Rp ½ Filet exterior G ¾
Cod Ø ţeavă Cod Ø ţeavă
1335-14.351 14 x 2 1331-14.351 14 x 2
1335-16.351 16 x 2 1331-16.351 16 x 2

1331-18.351 18 x 2

Cap termostat RTL
Piesă de schimb pentru limitator
de temperatură RTL
alb RAL 9016 Cod 6500-00.500
cromat Cod 6500-00.501

Inserţie pentru RTL
Din 1996. 
Cu manşon de alamă
25 mm

Cod 2004-02.300

Inserţie specială pentru RTL
Din 1996, cu manşon de alamă 25 mm
pentru retur

Cod 2004-24.300

Prelungitor pentru RTL
Alamă nichelată
Lungime: 20 mm. Cod 9153-20.700

Accesorii

Fitinguri de compresie
pentru ţevi de cupru sau de oţel de 
precizie nichelate. Pentru grosimi de 
pereţi de ţeavă între 0.8 - 1 mm, se 
folosesc manşoane de întărire.
Urmăriţi specificaţia tehnică a 
fabricantului de ţeavă.

Manşon de întărire
pentru ţeavă de cupru şi oţel de precizie
cu perete de 1 mm
Cod Ø ţeavă
1300-10.170 10 18.5
1300-12.170 12 25.0
1300-14.170 14 25.0
1300-15.170 15 26.0
1300-16.170 16 26.3
1300-18.170 18 26.8

lungime
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