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GŁOWICA PROGRAM

Zastosowanie 
Głowice termostatyczne są instalowane na
rów termostatycznych. Zestaw głowicy term
zaworem termostatycznym reguluje tempe
zmieniając przepływ wody grzewczej przez
Zawory termostatyczne są instalowane w w
cjach grzewczych na zasilaniu lub rzadziej 
grzejnika lub innego wymiennika ciepła. 
Dodatkowo głowica HR 40 oferuje 28 progr
punktów załączeń czas/temperatura na tyd
Głowica HR 40 pasuje do wszystkich korpu
termostatycznych i wkładek grzejnikowych 
Heimeier. 
Z podłączonym adapterem głowice HR 40 
sów zaworów Danfoss RA i RAVL i wkłade
Pozostałe adaptery (patrz Akcesoria na str
ne dla korpusów zaworów Danfoss typ RAV
Vaillant VRHV i VRHF. 
 
Właściwości 

• Dwie programowalne temperatu
ekonomiczna 

• 28 programowalnych punktów p
dzień pomiędzy temperaturą ko
nomiczną (do 4 dziennie) 

• Ustawiony fabrycznie program 
komfortowy od 6:00 do 22:00 pr
ekonomiczny  od 22:00 do 6:00 

• Ręczne przejęcie kontroli w dow
• Automatyczne przełączenie na 

/ jesienią 
• Funkcja zapobiegania blokadom

zawór jest w pełni otwierany i z
• Funkcja „okno”: zawór termost

się kiedy okno jest otwarte i otw
tem najpóźniej po 30 minutach 

• Możliwe ręczne działanie z nakł

Konstrukcja 
Głowica termostatyczna składa się z: 
• Jednostki wykonawczej z wyświetlaczem i bateriami (zasi-

lanie) 
• Nakładki zaworu 
• Adaptera ze śrubą i nakrętką 
 
Materiały 
• Obudowa jednostki wykonawczej jest wykonana z białego 

tworzywa sztucznego z niebieskimi pokrytymi gumą przyci-
skami i wyświetlaczem LCD 

• Nakładka zaworu jest wykonana z białego tworzywa 
sztucznego z niebieskim pierścieniem regulacyjnym i 
trzpieniem ze stali nierdzewnej 
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Rys. 1. Głowica programowalna HR 40
(jednostka wykonawcza z nakładką zaworu) 

Rys. 2. Moduł zdalnego czujnika i regulacji HR 40 F 
Informacje do zamawiania 
Pozycja Nr katalog. 
Termostat. głowica programów. zaw. jednostkę wykonawczą, nakładkę zaworu, adapter obudowy zaworu HR40 
Termostat. głowica programów. ze zdalnym czujnikiem i jednostką kontrolną zawierająca jednostkę wykonaw-
czą, nakładkę zaworu 

HR40F 

 

Dane techniczne 
Podłączenie termostatu M30 x 1,5 

różne adaptery dostępne z gło
wicą lub jako akcesoria 

Zakres ustawień/  zamknięty- 8...28°C – w pełni 
Zakres temperatur otwarty 
Zakres ciśnień   4...10 bar  
Różnica ciśnienia 0,4...1 bar  
Cykl pomiarowy  3 minuty 
Punkty przełączeń  4 dziennie 

28 tygodniowo 
Najkrótszy cykl przeł. 10 minut 
neywell Sp. z o. o. 
Domaniewska 41,  02-672 WARSZAWA 
(48)(22) 606 09 00; Fax (48)(22) 606 09 01 
tp://www.honeywell.com.pl  
                                                                                                                 
Zegar Rozdzielczość 1 minuta, automa-
tyczne przełączanie na czas letni 

Baterie  2 x LR6AA (Mignon), 1,5 V, Alka-
liczne (dostarczane z głowicą) 
trwałość około 2 sezony grzewcze

Ekranowanie radiowe  Spełnia CE zgodnie z DIN50081-1
 
UWAGA: *Zależnie od korpusu zaworu termostatycznego. 
UWAGA: Wszystkie wymiary w mm, jeżeli nie zaznaczono ina
czej 
 

Akcesoria 
Jednostka zasilająca do używania HR 40  
bez baterii    HN40 
Zdalny czujnik i jednostka kontrolna do 
późniejszego podłączenia   HCW23-K 
Adapter dla korpusów Vaillant   EHA1VAI 
Adapter dla korpusów Oventrop z przyłączem 
 M30 x 1,0 (do lutego 1998)   HU01 
Adapter dla obudów Herz   HU02 
Kpl. adapterów Danfoss typy: RA, RAV i RAVL   EVA1-Danfoss 
Adapter dla korpusów Danfoss typu RA (10 szt.) EVA10RA 
Adapter dla korpusów Danfoss typu RAV (10 szt.) EVA10RAV 
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