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Deens design met allure
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in Denemarken is het ontwerpen van producten tot een ware kunst verheven. ontwerpers als arne Jacobsen en Jacob 

Jensen zijn wereldwijd bekend vanwege hun elegant vormgegeven ontwerpen voor een grote verscheidenheid aan 

huishoudelijke artikelen, meubelen en andere consumentenproducten.

Het is dus geen toeval dat het in Denemarken gevestigde Danfoss een reeks radiatorthermostaten voor design en 

 decorradiatoren heeft ontworpen waarbij het design voorop heeft gestaan. ontwerpen die de schoonheid van luxe 

 radiatoren benadrukken zonder te overheersen. Het resultaat is een verbluffend fraaie reeks radiatorthermostaten, de 

Danfoss Xtra CollectiontM. De vormen zijn elegant en stijlvol. De afwerking en kleuren versterken deze uitstraling. De 

Danfoss Xtra CollectiontM is onderscheiden met de internationaal erkende iF proDUCt design award. Met het winnen 

van deze award wordt bevestigd dat Danfoss een product heeft ontworpen dat voldoet  aan de wensen en eisen van de 

moderne consument door functionaliteit en design te integreren.

er is keuze uit verschillende modellen. Voor radiatoren met gescheiden aanvoer en retour, voor radiatoren met een  

50 mm midden onderaansluiting en ook voor decorradiatoren met inserts. Voor elke radiator is er een passende oplos

sing. U kunt kiezen uit verschillende kleurstellingen. De afsluiters, voetventielen en onderblokken zijn er in wit, chroom, 

rVS inox en zelfs goud behoort tot de mogelijkheden. De losse raX regelelementen zijn er ook in pergamon, antraciet, 

zwart en chroom/wit. allemaal moderne kleuren die gecombineerd kunnen worden met verschillende kleuren radia

toren. De Danfoss Xtra CollectiontM zorgt ervoor dat uw design of decorradiator er nog aantrekkelijker uitziet.

Meer dan alleen een Fraai deSign

Koopt u een Danfoss thermostaat, dan kiest u voor een kwalitatief hoogstaand en technologisch vooruitstrevend product 

dat u voor vele jaren een maximum aan comfort en regelgemak biedt. Danfoss is wereldwijd marktleider op het gebied 

van radiatorthermostaten en staat garant voor een comfortabele en energiebesparende regeling van radiatoren.

aCHterin Deze Brochure VinDt U een SeleCtieoVerziCHt Met alle MogeliJKHeDen Die De DanFoSS Xtra ColleCtiontM 

U BieDt oM Uw DeSign en DeCorraDiatoren HeleMaal naar Uw wenS te regelen.
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ranX/C
rlV-X/c
M o derne afsluiters

en vo etventielen

Voor een fraaie regeling van designradia

toren waarbij de prijs een belangrijke 

 factor is, zijn verchroomde uitvoeringen 

van de voorinstelbare radiatorafsluiter type 

ran en het voetventiel type rlV gemaakt. 

Met de ranX/C en rlVX/C kan een radia

tor op fraaie wijze aangesloten en geregeld 

worden. De radiatorafsluiter ranX/C is te 

voorzien van een raX design regel

element. Deze worden verderop in de 

 brochure getoond. De verchroomde afslui

ter leent zich bij uitstek om te combineren 

met een raX regelelement in een andere 

kleur. Met de verchroomde afsluiters en 

voetventielen kan ook met een beperkt 

budget een fraaie radiatorregeling gereali

seerd worden.
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De Danfoss raUSX set is de mooiste rege

ling voor designradiatoren met een ge

scheiden aanvoer en retouraansluiting. De 

gebruikelijke montage aan de radiator met 

een staartstuk en wartel is vervangen door 

een speciaal esthetisch aansluitsysteem. 

Dit zorgt voor een perfecte en onzichtbare 

aansluiting op de radiator. zo zijn afsluiter 

en voetventiel volledig met de radiator 

geïntegreerd. De cvleidingen worden aan 

de achterzijde aangesloten en kunnen 

desgewenst met een muurmontageset 

volledig onzichtbaar worden gemonteerd. 

De raUSX wordt als een complete set, 

 inclusief raX regelelement, geleverd.

rauSX
e legante designset



Hebt u een design of decorradiator met 

de mogelijkheid om de aanvoer en retour 

 aansluiting vlak naast elkaar (50 mm 

 tussenruimte) aan te sluiten, dan is de 

VHSFX een fraaie mogelijkheid. De VHS

FX is leverbaar in een rechte uitvoering 

voor situaties waar de cvleidingen uit de 

vloer komen en in een haakse uitvoering 

voor situaties waar de cvleidingen uit de 

wand komen. De VHSFX kan, met uit

zondering van de rVS inox, zowel met als 

zonder raX regelelement geleverd 

 worden. zo kunt u zelf de gewenste kleur

combinatie van het onderblok en regel

element samenstellen. De VHSFX wordt, 

om beschadigingen te voorkomen, met 

een verchroomde wartel verbinding op 

de radiator gemonteerd. Deze verbinding 

is door de meegeleverde verloopstukken 

geschikt voor zowel radiatoren met een ½” 

als met een ¾” connectie.
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VHSFX
universeel  design onderblok



VHXduo
luxe design onderblok
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een andere mogelijkheid voor radiatoren 

met een 50 mm aansluiting is het VHXDuo 

onderblok. Dit uiterst fraai vormgegeven 

onderblok heeft in principe dezelfde func

tie als het VHSFX onderblok. De aanslui

ting op de radiator is bij de VHXDuo 

 vervangen door een speciaal esthetisch 

aansluitsysteem. Dit zorgt voor een 

 perfecte en onzichtbare montage aan de 

radiator. De VHXDuo is verkrijgbaar in 

zowel een rechte als haakse uitvoering en 

kan worden toegepast op radiatoren met 

een ½” connectie. zowel de rechte als 

haakse uitvoeringen kunnen worden 

omgedraaid zodat het regelelement naar 

keuze links of rechts gemonteerd kan 

 worden. De VHXDuo wordt compleet met 

een raX design regelelement geleverd.



8

Sti j lvol  éénpunts  design

onderblok

VHXMono

De VHXMono is een éénpunts design 

 onderblok. Dit onderblok heeft in tegenstel

ling tot de andere onderblokken maar één 

aansluiting op de radiator. Hiervoor heeft 

het onderblok een injectiebuis die een 

stukje in de radiator wordt ingebracht. De 

VHXMono is de ideale designoplossing als 

een gewone radiator met een onderblok en 

slangen uit de vloer vervangen moet wor

den door een fraaie handdoekradiator.  

let er bij de keuze van de radiator wel op 

dat deze geschikt is voor een éénpunts 

aansluiting met een verticale injectiebuis. 

ook bij de VHXMono is de afwerking van 

een hoogstaand niveau en zijn de aanslui

tingen op de radiator onzichtbaar door het 

gebruik van het speciale esthetische aan

sluitsysteem.



Het regelelement raX is hét gezicht van 

de Danfoss Xtra CollectiontM. op de voor

gaande pagina’s is dit regelelement al 

 terug te vinden in de kleuren wit (zowel 

ral 9010 als ral 9016), chroom en rVS 

inox. Dit zijn de basiskleuren van veel 

 design en decorradiatoren. er zijn echter 

nog meer kleuren leverbaar zodat u regel

element en radiator geheel op elkaar kunt 

afstemmen. De raX is tevens verkrijgbaar 

in de kleuren antraciet (ral 7016), zwart 

(ral 9005), pergamon, goud en een combi

natie van wit (ral 9016) en chroom. De raX 

 regelelementen passen op alle in deze 

 brochure voorkomende designafsluiters 

en onderblokken. De raX regelelementen 

kunnen ook worden gecombineerd met 

standaard Danfoss radiatorafsluiters, één

punts onderblokken en inserts. zo kunt u 

alle radiatoren van dezelfde stijlvolle 

 regelelementen voorzien.

raX
exclusief  design

regelelement

9



De keuzemogelijkheden binnen de Danfoss 

Xtra CollectiontM zijn groot. naast persoon

lijke voorkeuren als budget en smaak zijn 

er ook technische aspecten die voor het 

 selecteren van de gewenste designoplos

sing van belang zijn. in het schema hiernaast 

kunt u eenvoudig bepalen welke design 

 producten uit de Danfoss Xtra CollectiontM 

voor uw situatie in aanmerking komen.

  aansluiting   Producten vloeraansluiting

 aanvoer retour ra-nX/c rlV-X/c  ra-uSX VhS-FX VhX-d VhX-M

 1  8 recht recht    
 2  7 Dub. H. li. Haaks  Set rechts   
 7  2 Dub. H. re. Haaks  Set links   
 8  1 recht recht    
 Ml  Mr recht recht    recht recht recht
 Mr  Ml recht recht    recht recht recht
 1  1        recht
 8  8        recht

  aansluiting  Producten wandaansluiting   

 aanvoer retour ra-nX/c rlV-X/c  ra-uSX VhS-FX VhX-d VhX-M

 1  8 Haaks Haaks  Set rechts   
 2  7 Haaks Haaks    
 3  2 Haaks Haaks    
 6  7 Haaks Haaks    
 8  1 Haaks Haaks  Set links   
 Ml  Mr Haaks Haaks  Set links  Haaks Haaks
 Mr  Ml Haaks Haaks  Set rechts Haaks Haaks Haaks
 1  1        Haaks
 8  8        Haaks

	 	 	 	 Let op:	minimale	afstand	tussen	wand	en	radiator	is	55	mm.

  aansluiting  Producten zijaansluiting    

 aanvoer retour ra-nX/c rlV-X/c  ra-uSX VhS-FX VhX-d VhX-M

 3  2 recht recht    
 6  7 recht recht    
        
  aansluiting  Producten bovenaansluiting

 aanvoer retour ra-nX/c rlV-X/c  ra-uSX VhS-FX VhX-d VhX-M

 4  5 recht recht    
 5  4 recht recht    
 3  6 Dub. H. re. Haaks  Set links   
 6  3 Dub. H. li. Haaks  Set rechts
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Opmerking: voor alle mogelijkheden geldt dat deze ook door de leverancier van de radiator geschikt 

bevonden dienen te worden. Dit kan per merk en type radiator verschillen. Dit geldt zeker bij het 

 toepassen van een VHXM éénpunts onderblok. alle mogelijkheden gelden alleen voor 2pijpsystemen.

SeleCtieoVerzicht
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aan de kleinste details is gedacht. zo is er voor de raUSX 

sets een muurmontageset leverbaar in dezelfde kleur. Deze 

kan worden gebruikt om de cvleidingen onzichtbaar weg 

te werken. per radiator zijn twee van deze sets nodig, één 

voor de afsluiter en één voor het voetventiel. De muurmonta

geset is bijvoorbeeld handig als de radiator op enige afstand 

van de muur wordt gemonteerd en er dus langere leidingen 

naar de wand ontstaan.

om de cvleidingen aan te sluiten zijn er speciale ver

chroomde knelfittingen gemaakt. De knelfittingen passen in 

alle afsluiters, voetventielen en onderblokken die in deze 

brochure zijn beschreven. er zijn knelfittingen voor alle veel 

voorkomende leidingmaterialen zoals koperen of stalen 

 buizen, Vpe slang en alupex slang.

en wilt u wel een fraai design maar geen thermostatisch 

 regelelement, dan kunt u kiezen voor een fraaie hand

bediende knop. Deze past op alle in deze brochure 

 genoemde afsluiters en is verkrijgbaar in wit (ral 9016) en 

 chroom.

danfoss designoplossingen

De Danfoss Xtra CollectiontM biedt u een totale design

oplossing zoals u altijd al wilde hebben. Voor elke radiator, 

voor elke smaak en voor elk budget is er wel een Danfoss 

design oplossing voorhanden. Danfoss designthermostaten 

zorgen in elke situatie voor een zeer fraaie aansluiting van 

de design of decorradiator op de cvinstallatie. De installatie 

is een opvallend mooi geheel. goed en comfortabel geregeld 

en een lust voor het oog.

neem voor meer informatie over de Danfoss Xtra CollectiontM 

contact op met uw verwarmings en/of sanitairinstallateur. 

Hij adviseert u graag over de mogelijkheden. of bezoek eens 

onze website: www.danfossverwarming.nl
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toeBehoren
o o g vo or detai l

omschrijving VhS-FX recht VhS-FX haaks VhS-FX recht VhS-FX haaks
  incl. ra-X incl. ra-X excl. ra-X excl. ra-X
wit ral 9010 013g4464 013g4463 013g4374 013g4375
wit ral 9016 013g4462 013g4461 013g4372 013g4373
Chroom  013g4270 013g4271 013g4468 013g4467
rVS inox 013g4466 013g4465  

omschrijving ra-nX/c afsluiter rlV-X/c voetventiel
recht 013g4248 003l0274
Haaks 013g4237 003l0273
Dubbelhaaks rechts 013g4239
Dubbelhaaks links 013g4240

omschrijving ra-uSX designset rechts ra-uSX designset links
wit ral 9010 013g4005 013g4006
wit ral 9016 013g4007 013g4008
Chroom  013g4003 013g4004
rVS inox 013g4009 013g4010
goud 013g4001 013g4002

ranX/C en rlVX/C

raUSX

VHSFX



omschrijving ra-X regelelement 
wit ral 9010 013g6071
wit ral 9016 013g6070
Chroom  013g6170
rVS inox 013g6171
goud 013g6172

omschrijving ra-X regelelement
antraciet ral 7016 013g6073
zwart ral 9005 013g6075
pergamon 013g6072
wit/Chroom  013g6176

omschrijving VhX-Mono recht incl. ra-X VhX-Mono haaks incl. ra-X
wit ral 9010 013g4368 013g4369
wit ral 9016 013g4284 013g4287
Chroom  013g4282 013g4285
rVS inox 013g4283 013g4286

omschrijving VhX-duo recht incl. ra-X VhX-duo haaks incl. ra-X
wit ral 9010 013g4366 013g4367
wit ral 9016 013g4278 013g4281
Chroom  013g4276 013g4279
rVS inox 013g4277 013g4280

omschrijving knelset ½” x 12 mm knelset ½” x 15 mm knelset ½” x 16 mm
  verchroomd verchroomd verchroomd
Koper/staal 013g4193 013g4195 013g4196
Vpe 013g4197 013g4199 013g4198
alupex   013g4200 

omschrijving ra-uSX
  Muurmontageset
wit ral 9010 013g4254
wit ral 9016 013g4255
Chroom 013g4253
rVS inox 013g4256
goud 013g4250

omschrijving handknop 

wit ral 9016 013g5002
Chroom 013g5001

VHXDUo

raXVHXMono

toeBeHoren
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Kwaliteit in elk detail
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danfoss B.V., klimaatregeltechniek, Postbus 218, 3100 ae Schiedam, t 010 249 21 10, F 010 249 21 11,

i www.danfossverwarming.nl, e klimaatregeling@danfoss.nl

Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in catalogi, handboeken en andere documentatie. Danfoss behoudt zich het recht voor zonder voor
afgaande kennisgeving haar producten te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde producten, mits zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder dat verand
eringen in reeds overeengekomen specificaties noodzakelijk zijn. alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven. Danfoss en 
het Danfosslogo zijn handelsmerken van Danfoss a/S. alle rechten voorbehouden.




