Radiatorventil | RA-N

Spar på varmen med
nye radiatorventiler
Mindsk dit varmeforbrug med Danfoss radiatorventiler
med forindstilling

Bedre

økonomi og
optimal varmeudnyttelse

varme.danfoss.dk

Lille ventil
stor besparelse
Du kender det sikkert. Dine radiatorer inde i stuen kører for fuld drøn, mens dem i børneværelset
knapt nok er i omdrejning. Du bruger derfor alt for meget varme fra ét rum til at opvarme din bolig.
Det giver et alt for højt varmeforbrug som belaster miljøet – og din varmeregning.

Så hvordan udnytter du
varmen i din bolig optimalt?
Løsningen ligger i ventilen
Danfoss RA-N er en lille radiatorventil med
forindstilling, der er placeret under den
termostat, du skruer op og ned på. Ventilen
sikrer, at dine radiatorer kun bruger den
mængde vand, der skal til for at holde den
ønskede temperatur i rummet.
Hverken mere eller mindre.

Fordele ved Danfoss RA-N
radiatorventiler:
Din varmeregning bliver mindre
Du udnytter dit varmeanlæg optimalt
Du får en jævn fordeling af varme
i din bolig
Du reducerer din boligs CO2-udslip

Færre afgifter med
større præcision
En ventil, der præcist styrer hvor meget
vand, der kommer ind og ud af dine
radiatorer, har en lang række fordele.
Ud over at reducere din varmeregning,
så undgår du også evt. strafafgift fra dit
fjernvarmeværk*.
Bedre fordeling er bedre komfort
Danfoss RA-N radiatorventilen giver
samtidig en jævn fordeling af varmen
i din bolig. Bekymringer over, at
én radiator stjæler al varmen efter
udluftning eller når du skruer op på
en pludselig kold dag, er slut. Du får
dermed en bedre varmefordeling i alle
rum – og bedre boligkomfort.

* Mange fjernvarmeværker pålægger en
strafafgift, hvis det vand, din bolig sender
tilbage til fjernvarmeværket, er for varmt.
Den afgift slipper du for, da RA-N ventilen
sørger for at afkøle returvandet maksimalt.

Kan jeg få ventiler
i min bolig?
Nye radiatorventiler er relevante for:
• Boligejere, der har, eller overvejer at
investere i intelligente termostater
• Boligejere, der ønsker nem
energirenovering i modsætning
til store projekter som nye vinduer
eller loftsisolering
• Ejere af boliger fra før 1985 eller
senere uden forindstillingsventiler

Er du i tvivl, om dine radiatorer
har ventiler med forindstilling,
så gør følgende:
Skru termostatføleren af.
Se, om ventilen har en
justerbar ring med tal. Hvis ja,
kan ventilen forindstilles.

Simpel installation
for din VVS’er
Danfoss RA-N radiatorventiler er lette at
montere og indstille for din VVS-installatør
uden brug af specialværktøj. Installatøren
ved præcist, hvor meget vand, der skal
løbe igennem dine radiatorer – kort sagt,
installatøren klarer det hele.

For mere information, kontakt din
lokale VVS installatør eller besøg os
på varme.danfoss.dk
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