
 

2080WL 
 

                                                 Głowica  termostatyczna  ze  zdalnym  czujnikiem  
 

K  

Zastosowanie 

 

Głowica termostatyczna 2080WL
redniego działania o charakterys
lacji temperatury powietrza lub w
ników ciepła itd.  
Zdalny czujnik jest bezpośrednio
grzewczym. Oddzielnie dostarcz
2080WL z przyłączem M30 x 1,
worów Honeywell oraz innych z p
miarem zamknięcia 11,5 mm. 
 
 

Właściwości 
• Cieczowy element czujnika 
• Pamięć nastawy 
• Wyposażona w ogranicznik
 
 

Dane techniczne 
Medium 
Temperatura pracy 

woda
maks

Ciśnienie różnicowe maks
zależ

Przyłącze głowicy M30 
Zakres nastaw 2...7 
Zakres temperatur 20...7

pływ
Wymiar zamknięcia 11,5 

Konstrukcja 
Głowica składa się z: 
• Pokrętła z gniazdem i deklem 
• Czujnika zdalnego 
• Zespołu trzpienia  

UWAGA:Zakres proporcjonalnoś
ływu dla zaworów musi 
stosowana jest głowica 
Przykład: kv-wartość 0,
normalnej głowicy jest z
dla głowicy 2080WL. 

• Nakrętki przyłączeniowej 
 

 
Materiały 

 
• Pokrętło i dekiel z białego plastiku   
• Gniazdo z czarnego plastiku 

Działanie • Zespół trzpienia z plastiku 
• Pojemnik cieczy czujnika z miedzi, kapilara miedziana, 

niklowana 
Głowica steruje zaworem grzejni
przepływając przez czujnik powo
wzroście temperatury. Powoduje
Przy spadku temperatury powiet
pod wpływem sprężyny się otwie
proporcjonalnie od zmian temper
zawór przepływa tylko ilość czyn
utrzymania zadanej temperatury

• Nakrętka mosiężna, niklowana 
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ARTA  KATALOGOWA
 jest regulatorem bezpoś-
tyce proporcjonalnej do regu-
ody z nagrzewnic, wymien-

 zanurzony w czynniku 
ana jest osłona czujnika.  
5 pasuje do wszystkich za-
rzyłączem M30 x 1,5 i wy-

i 

, powietrze  
. 130°C 
. 0,3...1 bar (30...100 kPa), 
nie od zaworu 
x 1,5 

0°C przy nominalnym prze-
ie 
mm 

ci P w diagramach przep-
być pomnożony przez 2 jeśli 
2080WL. 
45 przy zakresie prop. 2K dla 
mieniana na 0,45 przy 4K 

kowym. Czynnik 
duje jego wydłużanie przy 
 to przymykanie zaworu. 
rza czujnik się kurczy i zawór 
ra. Stopień otwarcia zależy 
atury powietrza. Przez 
nika potrzebna do 
. 
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2080WL (T750120) 

Wymiary 

 
Rys. 1.  2080WL 

 

Nr katalogowy: 

T750120 

Nastawy 
Nastawa 20 3 4 5 6 7 

°C 20 30 40 50 60 70 
 

UWAGA: Wszystkie wartości °C przybliżone. 
 

Akcesoria 
Pierścień ochronny 

 

z wkrętami Allan’a TA2080A001 

 

z wkrętami podwójnymi TA2080A002 

 
Wkrętak do wkrętów podwójnych 

 

TA2080B002 

 
Osłona czujnika mosiężna 

 

R1/2" TA2085A001 

 
Uszczelnienie do montażu bez osłony 

 

R1/2" TA2085B001 

Przykłady instalacji 

 
Rys. 2.  Regulacja nagrzewnicy     

powietrza 
Rys. 3.  Regulacja mieszana ogrzewa-

nia podłogowego 
Rys. 4.  Dla zbiorników cwu, wymien-

ników ciepła, basenów 
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