
 

 
T200M 

Głowica  termostatyczna  z  precyzyjną  nastawą
 

K  

Zastosowanie 

 

Głowicę termostatyczną T200M 
pomieszczeniach mieszkalnych z
precyzyjnego ustawienia temper
pomieszczenia oraz regulacji tej 
potrzeb. Charakteryzuje się wyso
temperatury.  
Zespół zaworu z głowicą zwany 
grzejnikowym TRV może być mo
instalacjacj grzewczych na zasila
z grzejników lub innych wymienn
wykonaniach (normalnie zamknię
stosowany w wodnych systemac
indywidualnej regulacji wymienni
Głowice termostatyczne T200M 
Europejskiej EN215. Pasują do w
wkładek Honeywell oraz innych f
M30 x 1.5 i wymiarem zamknięci
 

 

Konstrukcja Właściwości 
• Nowoczesny kształt z chromoGłowica termostatyczna T200M składa się z: 

• Pokrętła chromowanego • Łatwy w utrzymaniu czystości
• Czujnika cieczowego • Testowany wg Normy Europe
• Zespołu trzpienia • Niezawodny czujnik cieczowy

regulacji • Nakrętki przyłączeniowej 
• Zabezpieczenie przed przekro 

 • Zakres nastaw 7...27°C  
• Funkcja ochrony przed zamarMateriały 
   • Korpus z białego tworzywa sztucznego 

 • Pokrętlo z mosiądzu, chromowane 
• Gniazdo z czarnego tworzywa sztucznego 

Dane techniczne • Zespół trzpienia z tworzywa sztucznego  
Przyłącze gwintowe 
Zakres nastaw 
Zakres temperatur 
Wymiar zamknięcia 

• Nakrętka z mosiądzu, chromowana 
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Wymiary 

 
                                 
 
 
 

Działanie 
Głowica termostatyczna steruje zaworem grzejnikowym. 
Powietrze z pomieszczenia opływa czujnik głowicy powodu-
jąc wydłużanie zespołu trzpienia podczas wzrostu temperatu-
ry. Powoduje to przymykanie zaworu. Przy spadku tempera-
tury powietrza czujnik się kurczy i zawór pod wpływem sprę-
żyny się otwiera. Stopień otwarcia zależy proporcjonalnie od 
zmian temperatury powietrza. Przez zawór przepływa tylko 
ilość czynnika potrzebna do utrzymania zadanej temperatury 
pomieszczenia.  
 
 

 

Wymagania normy EN215  
 Porównanie T200M z wymogami normy EN215 

 T200M wymagania EN215  
Min. wartość zadana temperatury 7°C   5...12°C   
Max. wartość zadana temperatury 27°C   ≤ 32°C   

Histereza ≤ 0,25K ≤ 1,0K 
Wpływ różnicy ciśnienia ≤ 0,31K ≤ 1,0K 
Wpływ temp. czynnika 0,77/30K ≤ 1,5/30K 

Czas reakcji 20 min ≤ 40 min 
 
 

 
Wartości zadane temperatury  

Temperatura °C   
Typ 

zamkn. 7  11 14 17 20 24 27 
Nr kat. 

T200M   1 2 3 4 5 6 T200M-262 
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