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 Termostatické hlavice a ventily 

T3019-Thera-6 
Termostatické hlavice pre vykurovacie telesá 
Kompaktná termostatická hlavica s hladkým designom a vysokou energetickou účinnosťou 

 

VYUŽITIE 
Termostatické hlavice pre vykurovacie telesá automaticky 

regulujú prietok vykurovacej vody termostatickými ventilmi a 

tým nepretržite udržujú teplotu miestnosti na nastavenej 

hodnote. 

Thera-6 sa vyznačuje kompaktnými rozmermi, hladkým 

designom, energetickou účinnosťou a vysokou odolnosťou, 

čo je ideálna voľba pre reguláciu vykurovania obytných 

objektov. 

CERTIFIKÁCIA 
• EN 215 

• Keymark 

• TELL A 

HLAVNÉ RYSY 
• Špičkový snímač teploty plnený kvapalinou, vyrábaný 

v Nemecku, má veľmi malú hysterézu a počas 

nastavovania teploty kladie vyvážený odpor. 

• Hladká rukoväť zabraňuje usadzovaniu prachu. 

• Rukoväť z plastu ASA si udržuje pôvodnú farbu 

(nemá tendenciu časom zožltnúť).  

• Vnútorné puzdro z vysoko pevného plastu zaisťuje 

dlhú životnosť. 

• Najvyššia trieda presnosti regulácie podľa aktuálnej 
EN215. 

• Certifikovaná energetická účinnosť TELL „I -class”.  

• Kompaktné rozmery umožňujú i inštaláciu v 

obmedzenom priestore. 

• Moderný, štýlový design, ľahko umývateľný povrch. 

• Ľahké ovládanie, pri otáčaní kladie hlavica vyvážený 

odpor. 

• Zarážky obmedzujúce rozsah nastavenia sú k dispozícii 
ako príslušenstvo. 

• Varianty s protimrazovou ochranou. 

• Variant hlavice so zvýšeným zdvihom (HF) umožňuje 

vyššie 2K (p-band) prietoky a súčasne poskytuje 

proporcionálnu reguláciu v nízkom proporčnom pásme 

(p-band). 

• Štandardné pripojenie na ventil závitom M30 x 1,5 

podľa EN 215. 

• Variant s pripojením na ventily Danfoss RA. 

• Variant s pripojením na ventily Herz (závit M28 x 1,5). 

• Variant s externým snímačom, kapilára 2m. 

• Ochranný krúžok proti krádeži (ako príslušenstvo). 

• Kompatibilné so všetkými termostatickými ventilmi 

MNG, Braukmann, Honeywell and Honeywell Home 

s pripojením M30x1,5 (vyrábaných spoločnosťou 

Resideo a jej predchodcami od roku 1974). 

 

 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

Pripojenie na termostatický ventil 

štandardné: prevlečná matica 

so závitom M30 x 1,5 

Danfoss RA: nacvakávacia pätica RA 

Herz: prevlečná matica 

so závitom M28 x 1,5 

Rozsahy nastavenia teploty 

0 - - 1 … 5 1 … 28°C 

- 1 … 5 6 … 28°C 

0 - - 1 … 4 0 … 22°C 

2 … 5 16 … 27°C 

T3019HF: 7 ... 26°C 

Prevádzkové vlastnosti 

zdvih štandardnej hlavice: 0.22 mm/K 

zdvih hlavice pre vyšší prietok 

T3019HF: 

 

0.35 mm/K 

uzatváracia sila: 90 N 

maximálna prevádzková 

teplota okolia: 

40°C 

(vrátane situácie, keď je 

hlavica nastavená na 0) 
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KONŠTRUKCIA 
 

Hlavica s interným snímačom teploty  Súčasti Materiály 

 
 

 

1 teplotne expanzný element oceľ, medený vlnovec, 

náplň ethylacetát 

2 prvok pre kompenzáciu 
prehriatia s pružinou 

PA6GF30 a pružinová oceľ 

3 spodná časť PA6GF30, biela RAL 9016 

4 vnútorné puzdro PA6GF30 

5 pružinový krúžok pružinová oceľ 

6 rukoväť ABS, biela RAL 9016 

7 prevlečná matica poniklovaná mosadz 

 

Hlavica s externým snímačom teploty (kapilára 2m)  Súčasti Materiály 

 

 

1 teplotne expanzný element 

s bankovým čidlom 

a kapilárou 

medený vlnovec, nerezová 

kapilára a poniklovaná banka, 

náplň ethylacetát 

2 puzdro vlnovca a západky PA66 GF33 

3 uloženie vlnovca POM 

4 vedenie hriadeľa PA66 GF33 

5 pružina pre kompenzáciu 
prehriatia 

pružinová oceľ 

6 vyrovnávacie vedenie PC 

7 spodná časť PA6GF30, biela RAL 9016 

8 vnútorné puzdro PA6GF30 

9 pružinový krúžok pružinová oceľ 

10 rukoväť ABS, biela RAL 9016 

11 prevlečná matica poniklovaná mosadz 

12 nástenný držiak banky 

čidla vrátane montážnych 

prvkov (nie je zobrazený) 

ABS, biela RAL 9016 

 

PRINCÍP FUNKCIE 
Teplotne expanzný element vnútri hlavice reaguje na teplotu 

v miestnosti tak, že sa úmerne roztiahne alebo zmrští. Tento 

pohyb sa potom prenáša na hriadeľ termostatického ventilu, 

na ktorom je hlavica namontovaná. 

Hlavica tak reguluje množstvo vody prúdiacej do 

vykurovacieho telesa na prietok potrebný k udržaniu teploty v 

miestnosti na nastavenej hodnote. 

Požadovaná teplota sa nastavuje otočením rukoväte, čím 

dochádza k posunutiu dorazovej plochy teplotne 

expanzného elementu. 

V situácii, keď je hlavica uzatvorená a teplota miestnosti je 

vysoká, je expanzia elementu absorbovaná ochrannou 

pružinou proti prepätiu – tým je chránený ventil i hlavica 

pred nadmernou silou. 

DOPRAVA A SKLADOVANIE 
Uchovávajte v originálnom obale – vybaľte ju 

až bezprostredne pred montážou. 

Počas prepravy a skladovania dodržujte nasledujúce 

podmienky: 
 

Parameter Hodnota 

minimálna teplota okolia: -20°C 

maximálna teplota okolia: 50°C 

minimálna relatívna vlhkosť 

okolitého vzduchu: 

25 % 

maximálna relatívna vlhkosť 
okolitého vzduchu: 

85 % 
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MONTÁŽNE POKYNY 

Požiadavky na inštaláciu 

• Pri montáži hlavice na termostatický ventil uťahujte 

prevlečnú maticu hlavice momentom cca 10Nm. 

• Hlavice s interným snímačom teploty inštalujte 

vo vodorovnej polohe. Hlavice s interným snímačom 

teploty by nemali byť zakryté závesmi alebo záclonami, 

schované pod parapetom, ani umiestnené v tesnom 

výklenku, aby mohli merať správnu referenčnú teplotu 

miestnosti a správne regulovať na nastavenú teplotu. 

• Hlavice Thera-6 so štandardným pripojením (M30x1,5) 

sú kompatibilné so všetkými termostatickými ventilmi 

MNG, Honeywell a Honeywell Home a tiež Braukmann 

V100 s pripojením M30x1,5. 

• Pri montáži hlavice typu DA na ventil Danfoss RA 

pritlačte prevlečnú maticu k hlavici, nacvaknite objímku 

na ventil a prevlečnú maticu opatrne navlečte 

na závit objímky. Potom prevlečnú maticu dotiahnite. 

• Hlavice Thera-6 so štandardným pripojením (M30x1,5) 

môžu byť inštalované aj na termostatické ventily iných 

výrobcov s pripojením M30x1,5, ako napr. Heimeier, 

Oventrop alebo Rossweiner. Pretože sa však uzatvárací 

rozmer (výška hriadeľa pri uzatvorení ventilu) medzi 

výrobcami mierne líši, môže byť regulovaná teplota 

trochu posunutá od nastavenia na stupnici hlavice. 

Hlavice Thera-6 majú osadenie pre hriadeľ ventilu 

Braukmann V100 (ø3mm) v inej hĺbke – preto ventily 

iných výrobcov s priemerom hriadeľa menším než 3 mm 

nemusia byť pre použitie s hlavicou Thera-6 vhodné 

(hriadeľ ventilu sa zapustí do hlbšieho vybrania v 

osadení hlavice pre hriadeľ). 

• Počas montáže hlavíc s externým snímačom teploty 

zachádzajte s kapilárou opatrne, aby nedošlo k 

poškodeniu spájkovaných spojov a vyvarujte sa ostrých 

ohybov kapiláry, aby nedošlo k jej upchatiu a 

zamedzeniu voľného prietoku expanznej kvapaliny 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

 Hlavica s interným snímačom teploty 

 
 
 
 
 
 
 

 Hlavica s externým snímačom teploty (kapilára 2m) 

 

 

Príklady inštalácie 

 

 

 

Hlavica s externým snímačom teploty : 
 

 

NASTAVENIE POŽADOVANEJ TEPLOTY 
Všetky hodnoty nastavenia sú uvádzané s ohľadom 

na pásmo proporcionality 2K (p-band), tzn. že hlavica úplne 

uzatvorí ventil pri teplote o 2K vyššej než je teplota 

nastavená. 
 
 

Hlavica s rozsahom 0 - - 1 … 5 

nastavenie 0 
 

 1 2 3 4 5 

°C 1 6 14 18 21 24 28 

 

Hlavica s rozsahom - 1 … 5 

nastavenie  
 

 1 2 3 4 5 

°C  6 14 18 21 24 28 

Parameter EN 215 Hodnota 

hysteréza C 0,4 K 

vplyv tlakovej diferencie D: 0,22 K 

vplyv vykurovacieho média W: 0,48 K 

odozva Z: 23 min 

presnosť regulácie CA: 0,2 K 

 
Hlavica s rozsahom 2 … 5 

nastavenie    2 3 4 5 

°C    16 20 23 27 

 Parameter EN 215 Hodnota 

hysteréza C 0,4 K 

vplyv tlakovej diferencie D: 0,45 K 

vplyv vykurovacieho média W: 0,4 K 

odozva Z: 8 min 

presnosť regulácie CA: 0,2 K 

 

Hlavica so zvýšeným zdvihom T3019HF 

nastavenie 
 

 1 2 3 4 5 

°C 7 14 17 20 23 26 

 

Hlavica s rozsahom 0 - - 1 … 4 

nastavenie 0 
 

 1 2 3 4  

°C 0 5 12 16 20 22  

 



4 Katalógový list • EN0H-2115SK0h R0520 • Zmeny vyhradené 

 

T3019-Thera-6 - Hlavice pre vykurovacie telesá 
 

 

ROZMERY 
 

 

Parameter  Hodnota 

rozmery: ØD 49,5 

H 78 (celkom 

otvorená) 

Pozn.: Všetky rozmery sú v mm, ak nie je uvedené inak. 

OBJEDNÁVACIE ČÍSLA 
Nasledujúce tabuľky obsahujú všetky informácie, ktoré potrebujete k objednaniu položky podľa vášho výberu. 

Pri objednávke vždy uveďte typ a celé objednávacie číslo. 

Možnosti 
 

snímač 

teploty 
proporcionálny 

zdvih 

rozsah 

nastavenia 

teploty 

pripojenie uzatvárací 
rozmer *) 

certifikácia 

EN 215 

obj. číslo 

interný 0,22 mm/K 6-28°C M30 x 1,5 11,5 mm • T3019 

interný 0,22 mm/K 1-28°C M30 x 1,5 11,5 mm • T3019W0 

interný 0,22 mm/K 16-27°C M30 x 1,5 11,5 mm • T3019_2-5 

interný 0,22 mm/K 0-22°C M30 x 1,5 11,5 mm • T3019_0-4 

externý 0,22 mm/K 6-28°C M30 x 1,5 11,5 mm • T301920 

externý 0,22 mm/K 1-28°C M30 x 1,5 11,5 mm • T301920W0 

interný 0,22 mm/K 6-28°C Danfoss RA RA  T3019DA 

interný 0,22 mm/K 1-28°C Danfoss RA RA  T3019DAW0 

interný 0,22 mm/K 16-27°C Danfoss RA RA  T3019DA_2-5 

interný 0,22 mm/K 6-28°C Herz M28 x 1,5 9,5 mm  T3019HZ 

interný 0,22 mm/K 1-28°C Herz M28 x 1,5 9,5 mm  T3019HZW0 

interný 0,35 mm/K 7-26°C M30 x 1,5 11,5 mm • T3019HF 

*) Uzatvárací rozmer je vzdialenosť od dosadacej plochy na ventile k vrcholu hriadeľa ventilu, keď je ventil uzatvorený 

   (teda keď je priestorová teplota o 2K vyššia než nastavená teplota).  

Príslušenstvo 
 

 popis rozmery obj. číslo 

 
 

 

VA8210 Nástroj pre montáž hlavice na ventil 

  s okom pre demontáž vložky ventilu  VA8210A001 

 

 

TA3000 Zarážka 

 pre obmedzenie možnosti nastavenia teploty, 

biela (RAL9016), sada 20 kusov 

 TA3000C019 

 

 

TA6900A Krúžok k zaisteniu proti krádeži 

 biely (RAL9016)  TA6900A001 

 
 

Hlavica s interným snímačom teploty Hlavica s externým snímačom teploty (kapilára 2m) 

Parameter  Hodnota 

rozmery: ØD 49,5 

H 78 (celkom 

otvorená) 

L 2,0 m 
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Pre viac informácií navštívte 

productcatalog.honeywellhome.com/slovakia 

 

 
 
 
 

 
Resideo s.r.o.. 
Mlynské nivy 71 
821 05 Bratislava 

Slovenská republika 
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