
 

SEGÉDLET ÉS ÁRLISTA RADIÁTORSZELEPEK ÉS TERMOSZTÁTFEJEK KIVÁLASZTÁSÁHOZ 

 

Leggyakoribb radiátorszelep  típusok 

Típus Kialakítás Példa 

Egyenes kivitel 

 

 

Sarok kivitel 

 

 

Térsarok kivitel  (BAL) 

 

 

Térsarok kivitel (JOBB) 

 

 



Egyéb gyakori megoldások 

 

A Betatherm radiátorok lehetséges csonkelrendezései 
Az első szám az előremenő ágat jelöli a második a visszatérőt. 

Szobai radiátorok 
12 ; 34 ; 14 ; 32 ; 24 ; 42 ;  
68 ; 86;  
66 (50mm) ; 99 (50mm) ; 88 (50mm)  
Beépített szelepes változat: 166 ; 388; 199; 399 
 
Fürdőszobai radiátorok 
68 ;  86 ; 56 ; 78 ; 58 ;76 ; 
99 (50mm) /csak bizonyos típusok esetén/ 
6L ; 8L Lándzsás szelep 

 

 
Eltérő igény esetén vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal! 

  

   

50mm-es blokkok 

 
 

Lándzsás szelep  
Egypont csatlakozású szelep  

Merülőcsöves szelep 
 

Különösen hasznos elektromos 
fűtőbetét használata esetén!   

 

Beépített szelep 
 

A szeleptest a gyártás során kerül 
beépítésre a radiátorba. 

A fűtőtest megfelelő csatlakoztatása 
golyóscsapblokkal történik 

(Metrum, Fókusz, Terra modelleknél) 
 

 



I. Szelepszettek normál csatlakozásokhoz 

Danfoss alap szett króm  

 

Előremenő szelep Visszatérő szelep Termosztatikus fej 

előremenő térsarok jobb 
cikkszám:013G4239 

visszatérő sarok 
cikkszám:003L0273 termofej króm 

cikkszám:013G6170 

előremenő térsarok bal 
cikkszám:013G4240 

előremenő sarok 
cikkszám:013G4247 

előremenő egyenes 
cikkszám:013G4248 

visszatérő egyenes 
cikkszám:003L0274 

 

Oventrop alap szett  

 

Előremenő szelep Visszatérő szelep Termosztatikus fej 

előremenő térsarok jobb 
cikkszám: 1181397 

visszatérő sarok 
cikkszám:1091072 

termofej 
króm+fehér  cikkszám: 

1012065 

előremenő térsarok 
bal   cikkszám:1181396 

előremenő sarok  
cikkszám:1181097 

előremenő egyenes  
cikkszám:1181197 

visszatérő egyenes-
cikkszám:1091172 

  



Herz alap szett  
 

               

Előremenő szelep Visszatérő szelep Termosztatikus fej 

előremenő térsarok jobb 
cikkszám:1774691 

visszatérő sarok 
cikkszám:1374801 termofej 

fehér   cikkszám:1920030 

előremenő térsarok 
bal   cikkszám:1774591 

előremenő sarok  
cikkszám:1772437 

előremenő egyenes  
cikkszám:1773381 

visszatérő egyenes- cikkszám: 
1373311 

 

  



III. Lándzsás / merülőcsöves szelepek fürdőszobai radiátorokhoz 

Herz merülőcsöves fehér szett  
 

szelep test VUA 50 sarok  cikkszám:1778461 

termofej fehér  cikkszám:1920038 

burkolat fehér cikkszám:1011021 

 

 

Herz merülőcsöves króm szett Fehér  
 

 

 

 

Herz merülőcsöves Design fehér szett  

   

szeleptest, sarok  cikkszám:S768441 

termofej  fehér cikkszám:S920034 

 

 

Herz merülőcsöves Design króm szett  
 

szeleptest, sarok cikkszám: S768444 

termofej króm cikkszám:S920031 

 

 

Danfoss merülőcsöves VHX-Mono fehér szett  
 

WHX Mono szett fehér cikkszám:013G4287 

 

 

Danfoss merülőcsöves VHX-Mono króm szett  
 

WHX Mono szett króm cikkszám:013G4285 

 

 

 

 

  

szelep test VUA 50 sarok  cikkszám:1778461 

termofej króm  cikkszám:1920048 

burkolat króm  cikkszám:1011041 



IV. Szelepek beépített szelepes radiátorokhoz 
Metrum, Fókusz vagy Terra modelleknél a beépített szelepes kivitel esetén a szeleptestet a radiátor ára tartalmazza 

így nem kell külön megvásárolni! 

Danfoss szett beépített szelepes radiátorokhoz fehér   
 

termofej fehér  cikkszám:013G6080    

golyóscsapblokk  sarok  cikkszám:003L0282    

golyóscsapblokk egyenes  cikkszám:003L0280    

  

  

Danfoss szett beépített szelepes radiátorokhoz króm   
 

termofej króm cikkszám:013G6180    

golyóscsapblokk  sarok cikkszám:003L0282    

golyóscsapblokk egyenes cikkszám:003L0280    

  

  

Oventrop szett beépített szelepes radiátorokhoz fehér   
 

termofej fehér cikkszám:1012066  

golyóscsapblokk sarok cikkszám:1015884 

golyóscsapblokk egyenes cikkszám:1015883 

burkolat a blokkra, fehér cikkszám:1015896 

  

  

Oventrop szett beépített szelepes radiátorokhoz króm   
 

termofej króm cikkszám:1012069 

golyóscsapblokk sarok  cikkszám:1015884 

golyóscsapblokk egyenes  cikkszám:1015883 

burkolat a blokkra, fehér  cikkszám:1015896 

  

  

Herz Design szett beépített szelepes radiátorokhoz fehér   
 

termofej, fehér  cikkszám:1920038 

golyóscsapblokk sarok, fehér cikkszám:S326614 

golyóscsapblokk egyenes, fehér cikkszám:S326604 

  

  

Herz Design szett beépített szelepes radiátorokhoz króm   
 

termofej, króm cikkszám:1920048 

golyóscsapblokk sarok, króm cikkszám:S326611 

golyóscsapblokk egyenes, króm  cikkszám:S326601 

  



V. Középső vagy 50mm kötéstávval rendelkező radiátorokhoz 

HF, HP, HI, HN, HZJ, HZB, HZ modellekhez 

Simplex design vario kombinálható 50mm-es szelepszett  
 

• A bekötési pozíció forgatható (alsó, vagy fal felőli csatlakozás) 
• A termofej átszerelhető (jobb vagy baloldali elhelyezés) 

 

 

 

 

Danfoss WHX-DUO Design fehér  
 

WHX-Duo, sarok, fehér  cikkszám:013G4281 

WHX-Duo, egyenes, fehér  cikkszám:013G4278 

 

 

Danfoss WHX-DUO Design króm  
 

WHX-Duo, sarok, króm cikkszám:013G4279 

WHX-Duo, egyenes, króm  cikkszám:013G4276 

  

 

Oventrop Design Multiblokk fehér  
 

Multiblok T sarok, SH fejjel,fehér  cikkszám:1184184 

Multiblok T egyenes, SH fejjel,fehér cikkszám:1184183 

  

 

Oventrop Design Multiblokk króm  
 

Multiblok T sarok, SH fejjel, króm cikkszám:1184284 

Multiblok T egyenes, SH fejjel, króm  cikkszám:1184283 

  

  

Oventrop Design Multiblokk matt-nemesacél  
 

Multiblok T sarok, SH fejjel, nemesacél  cikkszám:1184384 

Multiblok T egyenes, SH fejjel, nemesacél  cikkszám:1184383 

  

  

  



Herz Design 50 szett fehér  
 

termofej fehér  cikkszám:S920034 

szeleptest, sarok, fehér cikkszám:S369144 

szeleptest, egyenes, fehér cikkszám:S369244 

  

  

Herz Design 50 szett króm  
 

termofej króm  cikkszám:S920031 

szeleptest, sarok, króm cikkszám:S369141 

szeleptest, egyenes, króm cikkszám:S369241 

  

  

 

VI. Szorítógyűrűs csavarzatok 

Szorítógyűrűs csavarzat 15x1,0mm-es réz fűtéscsőhöz  
 

HERZ HERZ DESIGN OVENTROP DANFOSS 

cikkszám:1627615 cikkszám:S628615 cikkszám:1016843 cikkszám:013G4195 

    
 

Szorítógyűrűs csavarzat 16x2,0mm-es ötrétegű fűtéscsőhöz  
 

HERZ HERZ DESIGN OVENTROP DANFOSS 

cikkszáma:1609803 cikkszáma: S606616 cikkszáma:1507955 cikkszáma:013G4200 

    
 

 

 

 

Amennyiben kérdése merül fel a szelepválasztással kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot! 

 

www.betatherm.hu 
 

betatherm@betatherm.hu 

 

http://www.betatherm.hu/
mailto:betatherm@betatherm.hu

