
En følelse af velvære
– med Danfoss designtermostater og -ventiler

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

COMFORT CONTROLS
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Opgrader med Danfoss X-tra Collection™
Danfoss gør op med idéen om, at termostater og 
ventiler blot er nødvendigt vedhæng på radiatorer. 
X-tra Collection™ giver mulighed for at opgradere 
ethvert rum med elegante, veldesignede termostater 
og ventiler, som passer perfekt til håndklædetørrere  
og designradiatorer fra alle førende producenter.  
Det smukke design er sammen med den uovertrufne 

følelse af kvalitet med til at skabe en unik løsning til 
glæde for både installatører og slutbrugere.

Med Danfoss X-tra Collection™ bliver moderne badevær-
elser endnu smukkere. Og yderligere er termostaterne 
fra serien perfekte til designradiatorer, der kan installe-
res overalt i boligen.



Æstetik og velvære

termostater sikrer konstant rumtemperatur med lavest 
muligt forbrug.

Returtermostat er den bedste løsning i rum med gulvvarme, 
hvor håndklædetørrerens opgave udelukkende er at sikre 
tørre og varme håndklæder. Returtermostater sikrer konstant 
vandtemperatur i rørene uafhængigt af rumtemperaturen.

Derfor bør du vælge design med hjertet og funktion 
med omtanke. Med Danfoss X-tra Collection™ får du 
mulighed for at vælge den reguleringstype, der giver 
dig størst velvære.

Radiatortermostat er det rette valg, når din håndklæde-
tørrer/radiator er eneste varmekilde i rummet. Radiator-

Design + funktion = velvære
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over begge

Hvid  
RAL 9010
RAL 9016

Sort  
RAL 9005

Krom

Børstet  
stål

Antrasit
grå
RAL 7016

Fås i 7 forskellige farver:

Guld

RAX
Radiatortermostat  
med rumføler

RAX termostaten med rumføler er specielt udviklet til 
moderne radiatorer og håndklædetørrere, for at opnå 
konstant rumtemperatur med lavest muligt forbrug. Det 
attraktive design giver ethvert rum et moderne, æstetisk 

rent udtryk. Den glatte overflade er nem at rengøre, hvilket 
gør termostaten ideel til brug i omgivelser, hvor der stilles 
høje krav til hygiejne.



RTX

RTX returtermostaten føler på returløbsvandet i radiatoren, 
og har det samme stilfulde design som RAX termostaten, 
der føler på rumtemperaturen. RTX er især praktisk i rum, 

hvor den primære varmekilde er gulvvarme. Anvendes på 
håndklædetørrere, for at sikre varme og tørre håndklæder.

Hvid  
RAL 9010

Hvid  
RAL 9016

Børstet  
stål

Krom

Fås i 4 forskellige farver: 

RAX            RTX            RA-URX           VHX, standard            VHX, 50 mm            FHV-R             RA-NCX /RLV-CX            Tilbehør 6 / 7

Returtermostat



Eksisterende benyttes

RA-URX

Sættet består af en reguleringsventil og en returkobling 
til montering på enten venstre eller højre side af 
håndklædetørreren. Det prisbelønnede design er en 

elegant løsning til alle standardtilslutninger og er nem at 
installere. Sættene kan leveres med enten radiatortermo-
stat eller returtermostat.

Hvid  
RAL 9010

Hvid  
RAL 9016

Guld

Børstet  
stål

Krom

Fås i 5 forskellige farver: 

Prisbelønnet design
Danfoss X-tra Collection™ er blevet 
tildelt iF Design Award 2005.

RA-URX ventilsæt

RA-URX reguleringsventil

RLV-X returkobling

Termostat

Ventilsæt til standardtilslutning



krom ell. hvid

VHX-MONO ventilsæt er den perfekte kombination 
sammen med håndklædetørrere. Det elegante ventilsæt 
monteres under håndklædetørreren og parallelt med 

væggen. Sættene kan leveres med enten radiatortermo-
stat eller returtermostat. Kan monteres på enten venstre 
eller højre side.
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Hvid  
RAL 9010

Hvid  
RAL 9016

Børstet  
stål

Krom

Fås i 4 forskellige farver:

VHX

VHX-MONO ligeløb VHX-MONO vinkelløb

VHX-MONO ligeløb VHX-MONO vinkelløb

Ventilsæt til standardtilslutninger



VHX-DUO tilbyder det samme elegante design som VHX-
MONO ventilsæt. Ventilen monteres under håndklædetør-
reren og parallelt med væggen. Sættene kan leveres med 

enten radiatortermostat eller returtermostat. Kan monteres 
på enten venstre eller højre side. 

VHX-DUO ligeløb

VHX-DUO vinkelløb

VHX-DUO vinkelløb

VHX-DUO ligeløb

VHX
Ventilsæt til 50 mm tilslutninger

Hvid  
RAL 9010

Hvid  
RAL 9016

Børstet  
stål

Krom

Fås i 4 forskellige farver:
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Hvid  
RAL 9016

Hvid  
RAL 9016

Børstet  
stål

Krom

Fås i 2 forskellige farver:

FHV-R
Vægindbygningsventiler med returløbtermostat

Den praktiske Danfoss FHV-R vægindbygningsventil med 
returløb giver brugeren en flot visuel løsning. Den beskedne 
dybde på FHV ventilens indbygningsboks, gør den let at 
montere og velegnet til montage i både yder- og indervægge.

Sammen med Danfoss returløbstermostat FJVR kan vægind-
bygningsventilen anvendes til styring af temperaturen i mindre 
rum op til 8 m2 med kombineret radiator- og gulvvarmeanlæg.



Standard ventiler og returkoblinger til håndklædetørrere 
og radiatorer. Kompatibelt med RAX termostat.

RA-NCX versioner: Ligeløb, vinkelløb og sideløb (højre og 
venstre). RLV-CX versioner: Ligeløb og vinkelløb.

Krom

Fås i farven:

RA-NCX RLV-CX
Standardventiler Standardventiler
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Tilbehør 

Fittings
For flere detaljer se datablade.

VHX-DUO med el-stav
Elstav
Fås som: 150 watt / 300 watt / 600 watt

Tilbehør
Elstav til ventilsæt

½" tilslutningsrør  
med fittings

Kobber og stål fittings

PEX og AluPEX fittings

Vægrosetter for standard 
tilslutninger (2 stk.)

Vægroset for 50 mm  
tilslutninger (1 stk.)





Feel

En dejlig følelse
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En dejlig følelse





www.danfoss.dkVBVJA101

Læs mere om Danfoss X-tra Collection™  på: www.varme.danfoss.dk
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Danfoss kan ikke tillægges eller påtage sig ansvaret for evt. fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til ændringer i produkter og specifikationer uden forudgående varsel. 
Dette forbehold omfatter også varer som allerede er bestilt, under forudsætning af at ændringerne ikke medfører at allerede aftalte specifikationer ændres. 
Alle varemærker i dette materiale er de respektive varemærkeindehaveres retmæssige ejendom. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker, der tilhører Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. 

Danfoss A/S 
Salg Danmark
Jegstrupvej 3
DK-8361  Hasselager
Telefon: +45 8948 9111
Telefax:  +45 8948 9311
E-mail: danfossdk@danfoss.dk
Internet: www.danfoss.dk


