TRV
TRV4Thermostatische
Thermostatköpfe –
so schön, so gut, so sparsam.
radiatorknoppen
–
eenvoud, effectief, zuinig.
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TRV4 Thermostaatknoppen 10+2 aktie*
Technische informatie
Type
Bestelnummer

TRV4 classic

TRV4 chroom

07 07 007G 700 02035 02 700

TRV4 wit

02085 05 700

Kleur voet
Kleur behuizing

wit
wit

wit
chroom

Temperatuurbron

vloeistof

Instelbare temperatuur

7…31 °C

Gevoeligheid
• Ultragevoelige verchroomde kop,
vloeistofcollector
• Antigrip inwendige delen van het
kleplichaam, voorkomt blokkering
door kalkaanslag.
• Half/click of volledige click stop
regeling

chroom
chroom

> 0,2 mm/K

Vorstbeveiliging bij *

7 °C

Aansluitmaat

M 30 x 1,5

Sluitmaat

11,5 ± 0,1 mm

Hoogte

86 mm

Energie efficiëntie

A

A

• Uniek innovatief concept
• Een volledig assortiment van
producten en accessoires

Functies

Thermostatische ventielen met dubbele EB-regeling
Type

Bestelnummer

De TRV4 ziet er niet alleen goed uit, hij is
ook nog eens door de controle volgens
EN215 en de montage volgens ISO9001
ook nog eens van hoogwaardige kwaliteit.

EB 3/8“ E

0100 0071 5701

EB 1/2“ E

0100 0071 5702

EB 3/4“ E

0100 0071 5703

Recht
EB 3/8“ D

0100 0071 5801

EB 1/2“ D

0100 0071 5802

U heeft de keuze tussen 3 verschillende
uitvoeringen, geheel chroom, chroom/wit
of geheel wit. (speciaal voor badkamer
handdoek radiatoren)

EB 3/4“ D

0100 0071 5803

Duidelijk concept

Dubbel haaks haaks

De instellingen van de temperatuur gaan
via de stappen 1 – 5 en max.

EB 1/2“ WESL (links)

0100 0071 5705

EB 1/2“ WESR (rechts )

0100 0071 5706

Iedere knop is in de fabriek op de juiste
temperatuur afgesteld. Hierdoor is een
nauwkeurige instelling van 7..31°C
mogelijk. Door de begrenzingsmogelijkheid aan de onderzijde van de knop,
is ieder temperatuur bereik tussen de
7..31°C in te stellen en te blokkeren. Zo
zijn de knoppen voor meerdere doeleinden geschikt.

Manufacturer:
Model:
Registration number:

Invensys Controls
TRV4
1042120091002

Information: www.tellonline.eu

(Voor standaard TRV4)

A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

Haaks omgekeerd
EB 1/2“ ES

0100 0071 5704

TRV4 accessoires en adapters
Type
Instelsleutel

Bestelnummer
07 35 162

ETF 2 m kit afstandsregeling

0100 0075 5012

ETF 6 m kit afstandsregeling

0100 0075 5016

Witte handdraaiknop/Bescherm kap

* Aktieperiode 1 september tot 31 december 2014

07 35 123

468 931 004 088-2 – 09.14
Wij streven continu naar kwaliteitsverbetering van onze producten. Om die reden behouden wij het recht de functies en specificaties ervan zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
De gegevens in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Invensys Controls kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies, letsel of schade als gevolg van het gebruik
van dit document of de erin vervatte informatie. Mogelijke fouten/Wijzigingen Voorbehouden.

Haaks

De TRV4 is een zelfstandig werkende
temperatuur regelaar, die de temperatuur
in de radiator zelf regelt op basis van de
ruimtetemperatuur.

