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Trăieşte experienţa unui confort total 
cu X-tra Collection™!

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Pentru informaţii suplimentare despre Danfoss X-tra 
Collection, vizitaţi website-ul nostru: 

www.incalzire.danfoss.com
www.incalzire.confort.danfoss.com
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COMFORT CONTROLS

Danfoss nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru posibilele erori din cataloage, broşuri şi alte materiale tipărite. Danfoss îşi rezervă dreptul de a modifica produsele sale fără notificare. 
Aceasta se aplică de asemenea produselor care au fost deja comandate cu condiţia ca modificările să nu afecteze în mod substanţial specificaţiile deja convenite.
Toate mărcile comerciale sunt proprietatea companiilor respective. Danfoss şi emblema Danfoss reprezintă mărci comerciale ale Danfoss A/S. Toate drepturile sunt rezervate.

Danfoss S.R.L.
Str. Cutitul de Argint, nr. 74
Bucharest, Romania
Sector 4, Bucuresti, Romania RO-040558
Tel.: + 40 21 335 52 09
 + 40 21 336 75 03
Fax: + 40 21 335 55 59
E-mail: danfoss.ro@danfoss.com
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Treceţi la un nivel superior cu Danfoss X-tra 
Collection™ 
Danfoss X-tra Collection™ nu este doar o colecţie 
de robinete şi termostate. Este o modalitate de 
modernizare a oricărei băi ce îi conferă un aspect estetic 
special. Suporturile pentru prosoape pot fi frumoase 
în sine, dar vor fi deosebite dacă dispun de robinetele 
şi senzorii potriviţi. Exploraţi X-tra Collection™ şi aflaţi 
cât de multe avantaje veţi obţine în plus, prin simpla 
adăugare a detaliilor potrivite la soluţia potrivită. 

Cu Danfoss X-tra Collection™ băile nu vor mai arăta 
niciodată ca înainte. Aceasta este cea mai nouă soluţie 
de robinete şi termostate de marcă. În plus, termostatul  
RAX reprezintă soluţia ideală pentru radiatoarele de 
marcă din căminul dumneavoastră. 
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Soluţia estetică

Senzor termostatic de cameră RAX   6

Senzor termostatic limitator de temperatură 

de retur RTX   7

Robinete RA-URX pentru racorduri standard  8 

Seturi de robinete VHX pentru racorduri standard  9 

Seturi de robinete VHX pentru racorduri de 50 mm  10 

Seturi VHS-FX pentru racorduri de 50 mm 11 

Seturi VHS-RX pentru racorduri de 50 mm 11 

Robinete RA-NCX /RLV-CX 12 

Accesorii 13 



over begge

RTX

Senzorul termostatic limitator de temperatură de retur 
RTX reglează fluxul pe retur în radiator, nu temperatura 
aerului. Ca şi senzorul RAX, are acelaşi aspect deosebit, 
corespunzător unui produs de marcă. Designul atractiv 
conferă oricărei camere un aspect modern şi estetic. Este 

destinat în special camerelor cu încălzire prin pardoseală 
ca sistem de încălzire principal. Pentru a beneficia de 
prosoape uscate şi calde, utilizaţi-l pentru suporturile 
de prosoape şi setaţi-l cu 5-10 grade peste temperatura 
camerei.

Senzorul termostatic de cameră RAX este proiectat special 
pentru radiatoarele şi suporturile de prosoape moderne 
şi se potriveşte cu toate robinetele Danfoss proiectate 
în ultimii 20 de ani. Designul atractiv conferă oricărei 
camere un aspect modern şi estetic, cu finisajul perfect 

pentru orice spaţiu de locuit. Suprafeţele netede şi uşor 
de dezinfectat fac acest termostat ideal pentru utilizare 
în locuri unde este necesară respectarea unor standarde 
ridicate de igienă.

Alb  
RAL 9010
sau RAL 9016

Negru 
RAL 9005

Crom

Inox

Antracit

Disponibil în 7 culori diferite:

Alb  
RAL 9010

Alb
RAL 9016

Inox

Crom

Disponibil în 4 culori diferite:

RAX       RTX       RA-URX      VHX, standard       VHX, 50mm       VHS-FX       VHS-RX        RA-NCX / RLV-CX       Accesorii 6 / 7

Auriu

RAX
Senzor termostatic de cameră Senzor termostatic limitator 

de temperatură de retur RTX 



Eksisterende benyttes krom ell. hvid

RA-URX

Seturile de robinete VHX-MONO asigură soluţia unei finisări 
perfecte pentru radiatoarele de marcă. Robinetele cu 
design elegant sunt destinate montării sub suporturile de 

prosoape şi paralel cu peretele. VHX-MONO poate fi montat 
pe ambele părţi. Seturile conţin senzori termostatici RAX 
sau RTX. 

Robinetele de retur şi robinetele de blocare cu montare 
pe stânga sau dreapta, pentru suporturi de prosoape. 
Designul premiat este o soluţie elegantă pentru toate 

racordurile standard, produsele fiind uşor de instalat, cu 
risc minim de zgâriere. Compatibil cu termostatele RAX şi 
limitatoarele de temperatură RTX. 

Alb  
RAL 9010

Alb  
RAL 9016

Auriu

Inox

Crom

Disponibil în 5 culori diferite:

Design premiat

Danfoss X-tra Collection™ a obţinut 
premiul iF Design în 2005. 
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Alb  
RAL 9010

Alb
RAL 9016

Inox

Crom

Disponibil în 4 culori diferite:

VHX

VHX-MONO versiunea dreaptă VHX-MONO versiunea colţ

Set de robinete RA-URX VHX-MONO versiunea dreaptă VHX-MONO versiunea colţ  

Robinet de retur URX

Robinet de blocare RLV

Senzor RAX

Robinete pentru racorduri standard Seturi de robinete pentru racorduri standard



Entré

Halv-total

 VHX-DUO prezintă acelaşi design elegant ca şi VHX-MONO. 
Corpul robinetului este destinat montării sub suporturile 
de prosoape şi paralel cu peretele. VHX-DUO poate fi 
montat pe ambele părţi şi este compatibil cu senzorii 

termostatici RAX şi RTX. VHX-DUO în versiunea dreaptă 
este ideal pentru radiatoarele utilizate ca separatoare de 
cameră. Sunt furnizate în seturi care includ senzorii. 

Alb  
RAL 9010

Alb
RAL 9016

Inox

Crom

Disponibil în 4 culori diferite:
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Alb  
RAL 9010

Alb  
RAL 9016

Inox

Crom

Disponibile în 4 culori diferite:

VHX-DUO versiunea 
dreaptă 

VHX-DUO versiunea colţ

VHX-DUO versiunea colţ

VHX-DUO versiunea dreaptă 

VHS-RX este aproape identic cu VHS-FX, dar este proiectat 
pentru controlul returului radiatoarelor.  
Seturile VHS-FX conţin senzorul termostatic RTX şi sunt 
proiectate în versiuni drepte şi colţ.

Proiectate special pentru suporturile de prosoape şi 
radiatoarele de marcă cu racorduri de 50 mm pentru 
controlul alimentării radiatorului. Seturile VHS-FX conţin 
senzorul termostatic RAX şi sunt disponibile atât în 
versiunea dreptă cât şi în versiunea colţ. 

VHX
Seturi de robinete pentru racorduri de 50 mm

VHS
Seturi pentru racorduri de 50 mm

VHS-FX/-RX versiunea dreaptăVHS-FX/-RX versiunea colţ

VHS-FX/-RX versiunea colţ VHS-FX/-RX versiunea 
dreaptă



Robinetele şi robinetele de blocare RA-NCX sunt 
compatibile cu senzorii termostatici RAX  şi sunt destinate 
montării pe suporturile de prosoape şi pe radiatoare.

Versiunile RA-NCX sunt disponibile sub mai multe forme: 
dreaptă, colţ, cu versiuni pentru montaj pe stânga sau pe 
dreapta. Versiunile RLV: dreaptă şi colţ.

Crom

Disponibil în versiunea cromată:
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VHX-DUO cu element de încălzire

RA-NCX RLV-CX
Robinete standard Robinete standard

AccessoriesAccesorii

Pentru detalii suplimentare consultaţi fişele tehnice.

Element de încălzire şi suport
disponibile:  150 W / 300 W / 600 W

Accesorii
Elemente de încălzire

Niplu set conexiuni ½”Fitinguri din cupru şi oţel

Fitinguri din Pex şi AluPex

Mască pentru montarea pe 
perete pentru conexiuni 

standard (set)

Mască pentru montarea pe perete 
pentru conexiuni 50 mm 
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Senzaţia este cea care face diferenţa


