
 
 

Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TLESX  
WBUDOWANA DYSZA, REGULOWANE USTAWIENIE PRZEGRZEWU, POJEDYNCZY 

PORT 

DANE TECHNICZNE 

Opis 
 Nape nienie gazowe czujnika (t umi ce) z funkcj  MOP 

w standardzie 
 Dost pne opcjonalnie z nape nieniem cieczowym 
 Regulowane ustawienie przegrzewu 
 “Ciep a” przepona zapewniaj ca najwy sz  

wiarygodno  
 Przy cza lutowane 
 Zewn trzne wyrównanie ci nienia 
 Wyj tkowa wytrzyma o  dzi ki spawaniu w gazie 

ochronnym g owicy i przepony ze stali nierdzewnej 
 Pojedynczy port bez kompensacji wysokiego ci nienia
 Wbudowana dysza 
 Czynniki: R134a, R407C 

  Pozosta e na zamówienie. 
 

Specyfikacja 
Zakres wydajno ci nominalnej 15 do 26 kW R134a 
Zakres temp parowania Patrz tab na str 2 
Maks ci nienie pracy 29 bar 
Maks ci nienie próbne 32 bar 
Maks temp zewn trzna 100 °C Zastosowanie 
Maks temp czujnika Nape nienie gazowe: 

140°C Termostatyczne zawory rozpr ne serii TLESX s  u ywane w 
uk adach z jednym lub kilkoma obiegami czynnika 
ch odniczego, w szczególno ci w instalacjach 
produkowanych seryjnie takich jak klimatyzacja 
samochodowa i autobusowa, przeno ne urz dzenia 
klimatyzacyjne i ch odnicze, sch adzacze cieczy i pompy 
ciep a. 

Nape nienie cieczowe: 
70 °C 

Przegrzew statyczny oko o 3 K 
D ugo  rurki kapilary 2 m 

rednica czujnika 16 mm  

Materia y  
 

Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna 
Rurki przy czeniowe Mied  
 
 
 
 
 
 
 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 
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SERIA TLESX – TERMOSTATYCZNE ZAWORY ROZPR NE

Nape nienie czujnika i zakres temperatur  
1. Nape nienie gazowe z ograniczeniem ci nienia MOP 2. Nape nienie cieczowe 

Dost pne na zamówienie. Czynnik Zakres temp MOP 

 

ch odniczy parowania 
R134a +15 °C do -40 °C MOP +15 °C 
R407C +15 °C do -30 °C MOP +15 °C 

Inne czynniki i warto ci MOP na zamówienie. 
Funkcja MOP chroni spr ark  poprzez ograniczenie wzrostu 
warto ci ci nienia czynnika na ssaniu.  
Warto  MOP powinna by  dobrana dla maksymalnej 
dozwolonej warto ci ci nienia na ssaniu spr arki lub 
minimalnie 5 K ponad wymagan  temperatur  parowania w 
uk adzie. 
Zawory z gazowym nape nieniem czujnika termostatycznego 
oraz funkcj  MOP musz  mie  zawsze ch odniejszy czujnik 
termostatyczny ni  rurk  kapilary i g owic  zaworu!  
W zaworach Honeywell serii TLESX przepona zaworu jest 
dodatkowo ogrzewana przez ciek y czynnik ch odniczy. 
“Ciep y” element termostatyczny jest zawsze po bezpiecznej 
stronie. 

 
Wydajno ci 

Wydajno  nominalna (kW)* 
Typ Rozmiar dyszy 

R134a R407C 
 4.75 15.0 21.5 
TLESX 5 18.8 27.9 
 6 26.0 40.7 

* Warto ci wydajno ci nominalnej podane w oparciu o nast puj ce parametry: t0 = -10 °C, tc = +25 °C i 1 K doch odzenia 
ciek ego czynnika ch odniczego na wlocie do zaworu. 
Dla innych warunków pracy patrz tabele wydajno ci w katalogu Honeywell lub skorzystaj z programu doboru. 

Wymiary i wagi 
 Przy cza Wymiary (mm) 
Typ Wlot Wylot Wyrównanie 

ci nienia 
D E F G H I 

 (A) (B) (C)      

Waga 
(kg) 

 
12 mm ODF 16 mm ODF 6 mm ODF 

54 
1/2‘‘ ODF 5/8‘‘ ODF 1/4‘‘ ODF 

16 mm ODF 22 mm ODF 6 mm ODF 
oko o 
0.8 TLESX 71 56 74 54 55 

61 
5/8‘‘ ODF 7/8‘‘ ODF 1/4‘‘ ODF 
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Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TLE  
WBUDOWANA DYSZA, REGULOWANY STOPIE  PRZEGRZEWU

 
DANE TECHNICZNE  

Opis 

Zastosowanie 
Termostatyczne zawory rozpr ne serii TLE oraz TLEX s  
stosowane w instalacjach z jednym lub kilkoma obiegami 
czynnika ch odniczego, w szczególno ci w urz dzeniach 
produkowanych seryjnie takich jak pompy ciep a, ch odziarki, 
zamra arki, urz dzenia do produkcji lodu i lodów, kompaktowe 
agregaty dla ch odnictwa i klimatyzacji.  
 

Materia y 
Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna 
Rurki 
przy czeniowe 

Mied  

 
 
 
 
 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 
PL0H-1905GE23 R0106 
 

 TLE: z wewn trznym wyrównaniem ci nienia; dla 
pojedynczego wtrysku w instalacjach z jednym lub 
kilkoma obiegami czynnika ch odniczego. 

 TLEX: z zewn trznym wyrównaniem ci nienia; dla 
optymalnej skuteczno ci odparowania we wszystkich 
instalacjach. Obowi zkowe dla wielokrotnego wtrysku 
poprzez dystrybutor cieczy.  

 Nape nienie kombi adsorpcyjne w standardzie 
  Jeden zawór mo e by  u ywany dla ró nych 

czynników ch odniczych (patrz tab na str 2) 
  Czujnik jest wyj tkowo wra liwy i szybko reaguje 

wi c najmniejsza warto  przegrzewu jest mo liwa 
do uzyskania  TLE 

  Czujnik nie jest wra liwy na temperatur  rurki 
kapilary i przepony 

  Charakterystyka t umi ca powoduje stabilna prac  
zaworu 

 Nape nienie gazowe dla instalacji g boko mro cych 
 Regulowana warto  przegrzewu 
 “Ciep a” przepona zapewniaj ca najwi ksz  

wiarygodno  TLEX 
 Przy cza lutowane 
 Wyj tkowa wytrzyma o  dzi ki spawaniu w gazie 

ochronnym g owicy i przepony ze stali nierdzewnej  
 Wbudowana dysza 
 Czynniki: R134a, R401A, R12 

   R22, R407C, R407A 
   R404A, R507, R402A, R407B, R502 
   R410A 
   R23, ISC 89, R508A, R508B 
   Inne czynniki na zamówienie. 

 

Specyfikacja 
Zakres wydajno ci 
nominalnej 

1 do 16 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla wi kszej kontroli) 

Zakres temp parowania Patrz tab na str 2 
Maks ci nienie pracy 29 bar 
Maks ci nienie próbne 32 bar 
Maks temp zewn trzna 100 °C 
Maks temp czujnika 140 °C 
Przegrzew statyczny oko o 3 K 
D ugo  rurki kapilary 1.5 m 

rednica czujnika 12 mm 
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Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TLE  
WBUDOWANA DYSZA, REGULOWANY STOPIE  PRZEGRZEWU

 
DANE TECHNICZNE  

Opis 

Zastosowanie 
Termostatyczne zawory rozpr ne serii TLE oraz TLEX s  
stosowane w instalacjach z jednym lub kilkoma obiegami 
czynnika ch odniczego, w szczególno ci w urz dzeniach 
produkowanych seryjnie takich jak pompy ciep a, ch odziarki, 
zamra arki, urz dzenia do produkcji lodu i lodów, kompaktowe 
agregaty dla ch odnictwa i klimatyzacji.  
 

Materia y 
Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna 
Rurki 
przy czeniowe 

Mied  
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 TLE: z wewn trznym wyrównaniem ci nienia; dla 
pojedynczego wtrysku w instalacjach z jednym lub 
kilkoma obiegami czynnika ch odniczego. 

 TLEX: z zewn trznym wyrównaniem ci nienia; dla 
optymalnej skuteczno ci odparowania we wszystkich 
instalacjach. Obowi zkowe dla wielokrotnego wtrysku 
poprzez dystrybutor cieczy.  

 Nape nienie kombi adsorpcyjne w standardzie 
  Jeden zawór mo e by  u ywany dla ró nych 

czynników ch odniczych (patrz tab na str 2) 
  Czujnik jest wyj tkowo wra liwy i szybko reaguje 

wi c najmniejsza warto  przegrzewu jest mo liwa 
do uzyskania  TLE 

  Czujnik nie jest wra liwy na temperatur  rurki 
kapilary i przepony 

  Charakterystyka t umi ca powoduje stabilna prac  
zaworu 

 Nape nienie gazowe dla instalacji g boko mro cych 
 Regulowana warto  przegrzewu 
 “Ciep a” przepona zapewniaj ca najwi ksz  

wiarygodno  TLEX 
 Przy cza lutowane 
 Wyj tkowa wytrzyma o  dzi ki spawaniu w gazie 

ochronnym g owicy i przepony ze stali nierdzewnej  
 Wbudowana dysza 
 Czynniki: R134a, R401A, R12 

   R22, R407C, R407A 
   R404A, R507, R402A, R407B, R502 
   R410A 
   R23, ISC 89, R508A, R508B 
   Inne czynniki na zamówienie. 

 

Specyfikacja 
Zakres wydajno ci 
nominalnej 

1 do 16 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla wi kszej kontroli) 

Zakres temp parowania Patrz tab na str 2 
Maks ci nienie pracy 29 bar 
Maks ci nienie próbne 32 bar 
Maks temp zewn trzna 100 °C 
Maks temp czujnika 140 °C 
Przegrzew statyczny oko o 3 K 
D ugo  rurki kapilary 1.5 m 

rednica czujnika 12 mm 
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Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TLE  
WBUDOWANA DYSZA, REGULOWANY STOPIE  PRZEGRZEWU

 
DANE TECHNICZNE  

Opis 

Zastosowanie 
Termostatyczne zawory rozpr ne serii TLE oraz TLEX s  
stosowane w instalacjach z jednym lub kilkoma obiegami 
czynnika ch odniczego, w szczególno ci w urz dzeniach 
produkowanych seryjnie takich jak pompy ciep a, ch odziarki, 
zamra arki, urz dzenia do produkcji lodu i lodów, kompaktowe 
agregaty dla ch odnictwa i klimatyzacji.  
 

Materia y 
Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna 
Rurki 
przy czeniowe 

Mied  
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 TLE: z wewn trznym wyrównaniem ci nienia; dla 
pojedynczego wtrysku w instalacjach z jednym lub 
kilkoma obiegami czynnika ch odniczego. 

 TLEX: z zewn trznym wyrównaniem ci nienia; dla 
optymalnej skuteczno ci odparowania we wszystkich 
instalacjach. Obowi zkowe dla wielokrotnego wtrysku 
poprzez dystrybutor cieczy.  

 Nape nienie kombi adsorpcyjne w standardzie 
  Jeden zawór mo e by  u ywany dla ró nych 

czynników ch odniczych (patrz tab na str 2) 
  Czujnik jest wyj tkowo wra liwy i szybko reaguje 

wi c najmniejsza warto  przegrzewu jest mo liwa 
do uzyskania  TLE 

  Czujnik nie jest wra liwy na temperatur  rurki 
kapilary i przepony 

  Charakterystyka t umi ca powoduje stabilna prac  
zaworu 

 Nape nienie gazowe dla instalacji g boko mro cych 
 Regulowana warto  przegrzewu 
 “Ciep a” przepona zapewniaj ca najwi ksz  

wiarygodno  TLEX 
 Przy cza lutowane 
 Wyj tkowa wytrzyma o  dzi ki spawaniu w gazie 

ochronnym g owicy i przepony ze stali nierdzewnej  
 Wbudowana dysza 
 Czynniki: R134a, R401A, R12 

   R22, R407C, R407A 
   R404A, R507, R402A, R407B, R502 
   R410A 
   R23, ISC 89, R508A, R508B 
   Inne czynniki na zamówienie. 

 

Specyfikacja 
Zakres wydajno ci 
nominalnej 

1 do 16 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla wi kszej kontroli) 

Zakres temp parowania Patrz tab na str 2 
Maks ci nienie pracy 29 bar 
Maks ci nienie próbne 32 bar 
Maks temp zewn trzna 100 °C 
Maks temp czujnika 140 °C 
Przegrzew statyczny oko o 3 K 
D ugo  rurki kapilary 1.5 m 

rednica czujnika 12 mm 
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Napełnienie czujnika i zakres temperatur 
1. Napełnienie gazowe z ograniczeniem ciśnienia MOP 
Czynnik 
chłodniczy 

Zakres temp 
parowania 

MOP PS 
(bar(a))

PF 
(bar(a))

R22 +15 °C do -45 °C MOP +15 °C 36 39.6 
R134a +15 °C do -40 °C MOP +15 °C 34 37.4 
R404A +10 °C do -50 °C MOP +10 °C 36 39.6 

+10 °C do -30 °C MOP +10 °C 36 39.6 R407C 
+15 °C do -30 °C MOP +15 °C 36 39.6 

Inne czynniki i wartości MOP na zamówienie. 
Funkcja MOP chroni spręŜarkę poprzez ograniczenie wzrostu 
wartości ciśnienia czynnika na ssaniu.  
Wartość MOP powinna być dobrana dla maksymalnej 
dozwolonej wartości ciśnienia na ssaniu spręŜarki lub 
minimalnie 5 K ponad wymaganą temperaturę parowania w 
układzie. 
Zawory z gazowym napełnieniem czujnika termostatycznego 
oraz funkcją MOP muszą mieć zawsze chłodniejszy czujnik 
termostatyczny niŜ rurkę kapilary i głowicę zaworu!  
W zaworach Honeywell serii TLESX przepona zaworu jest 
dodatkowo ogrzewana przez ciekły czynnik chłodniczy. 
“Ciepły” element termostatyczny jest zawsze po bezpiecznej 
stronie. 

 
2. Napełnienie cieczowe 
Dostępne na zamówienie. 

 
Wydajności 

Rozmiar dyszy Wydajność nominalna (kW)* 
Typ 

R22 R134a R404A R407C 
 4.75 22.4 15.9 15.8 21.6 
TLESX 5 29.1 20.0 20.5 28.0 
 6 42.4 27.6 29.8 40.8 

* Wartości wydajności nominalnej podane w oparciu o następujące parametry: t0 = +4 °C, t c = +38 °C i 1 K dochłodzenia ciekłego czynnika 
chłodniczego na wlocie do zaworu. 
Dla innych warunków pracy patrz tabele wydajności w katalogu Honeywell lub skorzystaj z programu doboru. 

Wymiary i wagi 
Przyłącza Wymiary (mm) 

Typ Wlot Wylot Wyrównanie 
ciśnienia 

D E F G H I 

(A) (B) (C) 

Waga 
(kg) 

12 mm ODF 16 mm ODF 6 mm ODF 
1/2ʻʻ ODF 5/8ʻʻ ODF 1/4ʻʻ ODF 

54 

16 mm ODF 22 mm ODF 6 mm ODF 
TLESX 

5/8ʻʻ ODF 7/8ʻʻ ODF 1/4ʻʻ ODF 

71 56 74 54 
61 

55 około 
0.8 

 
 

SERIA TLESX – TERMOSTATYCZNE ZAWORY ROZPR NE

Nape nienie czujnika i zakres temperatur  
1. Nape nienie gazowe z ograniczeniem ci nienia MOP 2. Nape nienie cieczowe 

Dost pne na zamówienie. Czynnik Zakres temp MOP 

 

ch odniczy parowania 
R134a +15 °C do -40 °C MOP +15 °C 
R407C +15 °C do -30 °C MOP +15 °C 

Inne czynniki i warto ci MOP na zamówienie. 
Funkcja MOP chroni spr ark  poprzez ograniczenie wzrostu 
warto ci ci nienia czynnika na ssaniu.  
Warto  MOP powinna by  dobrana dla maksymalnej 
dozwolonej warto ci ci nienia na ssaniu spr arki lub 
minimalnie 5 K ponad wymagan  temperatur  parowania w 
uk adzie. 
Zawory z gazowym nape nieniem czujnika termostatycznego 
oraz funkcj  MOP musz  mie  zawsze ch odniejszy czujnik 
termostatyczny ni  rurk  kapilary i g owic  zaworu!  
W zaworach Honeywell serii TLESX przepona zaworu jest 
dodatkowo ogrzewana przez ciek y czynnik ch odniczy. 
“Ciep y” element termostatyczny jest zawsze po bezpiecznej 
stronie. 

 
Wydajno ci 

Wydajno  nominalna (kW)* 
Typ Rozmiar dyszy 

R134a R407C 
 4.75 15.0 21.5 
TLESX 5 18.8 27.9 
 6 26.0 40.7 

* Warto ci wydajno ci nominalnej podane w oparciu o nast puj ce parametry: t0 = -10 °C, tc = +25 °C i 1 K doch odzenia 
ciek ego czynnika ch odniczego na wlocie do zaworu. 
Dla innych warunków pracy patrz tabele wydajno ci w katalogu Honeywell lub skorzystaj z programu doboru. 

Wymiary i wagi 
 Przy cza Wymiary (mm) 
Typ Wlot Wylot Wyrównanie 

ci nienia 
D E F G H I 

 (A) (B) (C)      

Waga 
(kg) 

 
12 mm ODF 16 mm ODF 6 mm ODF 

54 
1/2‘‘ ODF 5/8‘‘ ODF 1/4‘‘ ODF 

16 mm ODF 22 mm ODF 6 mm ODF 
oko o 
0.8 TLESX 71 56 74 54 55 

61 
5/8‘‘ ODF 7/8‘‘ ODF 1/4‘‘ ODF 
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22,4 do 42,4 kW R22

to = +4°C, tc = +38°C
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Thermal Charges and Temperature Ranges 
1. Gas charge with pressure limiting MOP 
Refri-
gerant 

Evaporation 
temperature 
range 

MOP PS 
(bar(a)) 

PF 
(bar(a)) 

R22 +15 °C to -45 °C MOP +15 °C 36 39.6 
R134a +15 °C to -40 °C MOP +15 °C 34 37.4 
R404A +10 °C to -50 °C MOP +10 °C 36 39.6 
R407C +10 °C to -30 °C MOP +10 °C 36 39.6 
 +15 °C to -30 °C MOP +15 °C 36 39.6 

Further refrigerants and MOP on request.  
MOP valves protect the compressor by limiting the increase 
of suction pressure.  
The MOP value should be chosen for the max. permissible 
suction pressure of the compressor or min. 5 K higher than 
the required evaporating temperature of the system. 
With gas charged valves and MOP it is under all operating 
conditions necessary that the bulb is always colder than the 
capillary tube and the thermal head!  
With the Honeywell TLESX series the thermal head is heated  
advantageously by the liquid refrigerant. The warm thermal 
head is on the safe side at any time. 

 
2. Liquid charge 
Refrigerants on request. 

Capacities 
Nominal capacity (kW)* 

Type Orifice size 
R22 R134a R404A R407C 

 4.75 22.4 15.9 15.8 21.6 
TLESX 5 29.1 20.0 20.5 28.0 
 6 42.4 27.6 29.8 40.8 

* Capacities are based on t0 = +4 °C, tc = +38 °C and 1 K subcooled liquid refrigerant entering the valve.  
For other operating conditions see capacity charts in Honeywell catalogue or consult the Honeywell software. 

 
Dimensions and Weights 
 Connections Dimensions (mm) 
Type Inlet Outlet Pressure equalizer D E F G H I 
 (A) (B) (C)       

Weight 
(kg) 

12 mm ODF 16 mm ODF 6 mm ODF 
1/2‘‘ ODF 5/8‘‘ ODF 1/4‘‘ ODF 

54 

16 mm ODF 22 mm ODF 6 mm ODF 
TLESX 

5/8‘‘ ODF 7/8‘‘ ODF 1/4‘‘ ODF 

71 56 74 54 
61 

55 approx. 
0.8 
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Automation and Control Solutions 
Honeywell GmbH 
Hardhofweg 
74821 Mosbach/Germany 
Phone: +49 (0) 62 61 / 81-475 
Fax:   +49 (0) 62 61 / 81-461 
E-Mail: cooling.mosbach@honeywell.com 
www.honeywell-cooling.com 

Capacities 
Nominal capacity (kW)* Type Valve size Orifice 

size R22 R134a R404A R507A 
0.5 0.7 1.4 1.0 0.97 0.98 
1.0 1.0 2.0 1.4 1.4 1.4 
2.0 2.0 4.0 2.9 2.8 2.9 
3.0 3.0 9.3 6.6 6.5 6.6 
4.0 3.5 12.2 8.7 8.6 8.7 
5 4.75 22.4 15.9 15.8 15.9 

AEL 

6 5 29.1 20.0 20.5 20.7 
* Capacities are based on t0 = +4 °C, tc = +38 °C and 1 K subcooled liquid refrigerant entering the valve.  

For other operating conditions see capacity charts in Honeywell catalogue or consult the Honeywell software. 
 

Dimensions and Weights 
Connections Dimensions (mm) Type Valve 

size Inlet (A) Outlet (B) C D E F 
Weight (kg) 

6 mm ODF 10 mm ODF 
0.5 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 

1/4" ODF 3/8" ODF 

58 36 106 54 approx. 0.16 

5 3/8" ODF 5/8" ODF 
10 mm ODF 16 mm ODF 

AEL 

6 
3/8" ODF 5/8" ODF 

64 47 122 69 approx. 0.28 
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Manufactured for and on behalf of the 
Environment and Combustion Controls  
Division of Honeywell Technologies Sàrl,  
1180 Rolle, Z. A. La Pièce 16, Switzerland  
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Automation and Control Solutions 
Honeywell GmbH 
Hardhofweg 
74821 Mosbach/Germany 
Phone: +49 (0) 62 61 / 81-475 
Fax:   +49 (0) 62 61 / 81-461 
E-Mail: cooling.mosbach@honeywell.com 
www.honeywell-cooling.com 

Capacities 
Nominal capacity (kW)* Type Valve size Orifice 

size R22 R134a R404A R507A 
0.5 0.7 1.4 1.0 0.97 0.98 
1.0 1.0 2.0 1.4 1.4 1.4 
2.0 2.0 4.0 2.9 2.8 2.9 
3.0 3.0 9.3 6.6 6.5 6.6 
4.0 3.5 12.2 8.7 8.6 8.7 
5 4.75 22.4 15.9 15.8 15.9 

AEL 

6 5 29.1 20.0 20.5 20.7 
* Capacities are based on t0 = +4 °C, tc = +38 °C and 1 K subcooled liquid refrigerant entering the valve.  

For other operating conditions see capacity charts in Honeywell catalogue or consult the Honeywell software. 
 

Dimensions and Weights 
Connections Dimensions (mm) Type Valve 

size Inlet (A) Outlet (B) C D E F 
Weight (kg) 

6 mm ODF 10 mm ODF 
0.5 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 

1/4" ODF 3/8" ODF 

58 36 106 54 approx. 0.16 

5 3/8" ODF 5/8" ODF 
10 mm ODF 16 mm ODF 

AEL 

6 
3/8" ODF 5/8" ODF 

64 47 122 69 approx. 0.28 
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SERIES AEL 

EN0H-1912GE23 R0709 2 Honeywell GmbH • Subject to change without notice 

 

Automation and Control Solutions 
Honeywell GmbH 
Hardhofweg 
74821 Mosbach/Germany 
Phone: +49 (0) 62 61 / 81-475 
Fax:   +49 (0) 62 61 / 81-461 
E-Mail: cooling.mosbach@honeywell.com 
www.honeywell-cooling.com 

Capacities 
Nominal capacity (kW)* Type Valve size Orifice 

size R22 R134a R404A R507A 
0.5 0.7 1.4 1.0 0.97 0.98 
1.0 1.0 2.0 1.4 1.4 1.4 
2.0 2.0 4.0 2.9 2.8 2.9 
3.0 3.0 9.3 6.6 6.5 6.6 
4.0 3.5 12.2 8.7 8.6 8.7 
5 4.75 22.4 15.9 15.8 15.9 

AEL 

6 5 29.1 20.0 20.5 20.7 
* Capacities are based on t0 = +4 °C, tc = +38 °C and 1 K subcooled liquid refrigerant entering the valve.  

For other operating conditions see capacity charts in Honeywell catalogue or consult the Honeywell software. 
 

Dimensions and Weights 
Connections Dimensions (mm) Type Valve 

size Inlet (A) Outlet (B) C D E F 
Weight (kg) 

6 mm ODF 10 mm ODF 
0.5 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 

1/4" ODF 3/8" ODF 

58 36 106 54 approx. 0.16 

5 3/8" ODF 5/8" ODF 
10 mm ODF 16 mm ODF 

AEL 

6 
3/8" ODF 5/8" ODF 

64 47 122 69 approx. 0.28 
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Environment and Combustion Controls  
Division of Honeywell Technologies Sàrl,  
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by its authorized representative Honeywell GmbH 

Typ Rozmiar dyszy
Wydajność nominalna (kW)*

50 51



 
 

SERIA TLESX – TERMOSTATYCZNE ZAWORY ROZPR NE

         

TLESX 

Typ / Zamówienia 
 TLESX  5  R134a  MOP +15 °C  12 mm x 16 mm 

Seria          
Rozmiar dyszy          
Czynnik ch odniczy          
Nape nienie gazowe z MOP 
() = nape nienie cieczowe bez MOP 

         

Przy cza lutowane ODF 
(Wlot x wylot) 
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 25 

 
 
 
 

 Napełnienie gazowe z MOP +15 °C 
Typ Rozm 

dyszy 
Przyłącza 
wlot x wylot x wyr 
ciśn 

Numer katalogowy  

Czynnik chłodniczy R134a R22 R407C R404A R410A  
Zakres temp. parowania +15/-40 °C +15/-45 °C +15/-30 °C  +15/-30 °C  
TLESX 4,75 12 x 16 x 6 mm ODF 

1/2" x 5/8" x 1/4" ODF 
TLESX-21001 
TLESX-21004 

 TLESX-21007 
TLESX-21010 

 TLESX-21017 
TLESX-21018 

5 12 x 16 x 6 mm ODF 
1/2" x 5/8" x 1/4" ODF 

TLESX-21002 
TLESX-21005 

 
TLESX-21014 

TLESX-21008 
TLESX-21011 

  

6 12 x 16 x 6 mm ODF 
1/2" x 5/8" x 1/4" ODF 

TLESX-21003 
TLESX-21006 

 
TLESX-21015 

TLESX-21009 
TLESX-21012 

  

 
Napełnienie gazowe z MOP +10 °C 
Typ Rozm 

dyszy 
Przyłącza 
wlot x wylot x wyr 
ciśn 

Numer katalogowy  

Czynnik chłodniczy R134a R22 R407C R404A R410A  
Zakres temp. parowania   +10/-30 °C +10/-50 °C   
TLESX 4,75 12 x 16 x 6 mm ODF   TLESX-21016    

1/2" x 5/8" x 1/4" ODF    TLESX-21013   

 
 

SERIA TLESX – TERMOSTATYCZNE ZAWORY ROZPR NE

         

TLESX 

Typ / Zamówienia 
 TLESX  5  R134a  MOP +15 °C  12 mm x 16 mm 

Seria          
Rozmiar dyszy          
Czynnik ch odniczy          
Nape nienie gazowe z MOP 
() = nape nienie cieczowe bez MOP 

         

Przy cza lutowane ODF 
(Wlot x wylot) 
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SERIA TLESX – TERMOSTATYCZNE ZAWORY ROZPR NE

 Wp yw przegrzewu statycznego na ci nienie skraplania 
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T LES X  4,75

T LES X  5 + 6

Monta  Regulacja przegrzewu
 Zawory mog  by  montowane w dowolnym po o eniu. Honeywell zaleca monta  zaworów z ich ustawieniami 

fabrycznymi dla danego czynnika ch odniczego.   Przewód zewn trznego wyrównania ci nienia powinien 
mie  rednic  6 mm lub 1/4”, powinien by  zamontowany 
zgodnie z kierunkiem przep ywu czynnika. Zaleca si  
poprowadzenie przewodu ukiem, aby zapobiec dostania 
si  oleju do linii wyrównania ci nienia. 

Ustawienia fabryczne przegrzewu odpowiada najmniejszej 
jego warto ci oraz optymalnemu wykorzystaniu parownika. 
Niemniej jednak, je li wyst pi konieczno  regulacji warto ci 
przegrzewu, nale y obróci  trzpie  obrotowy zgodnie z 
poni sz  instrukcj :  Zalecane zamontowanie czujnika w górnym, przednim 

odcinku poziomej linii ss cej, natomiast nigdy nie nale y 
montowa  czujnika za zaworem zamykaj cym. Dla 
wszystkich zaworów termostatycznych zaleca si  
zaizolowanie czujnika, aby zapobiec oddzia ywaniu 
temperatury otoczenia. 

 

Obrót zgodnie z 
ruchem wskazówek 
zegara 

Redukcja przep ywu masowego 
czynnika ch odniczego, 
zwi kszenie warto ci 
przegrzewu 

= 

Obrót w kierunku 
przeciwanym do 
wskazówek zegara 

Zwi kszenie przep ywu 
masowego czynnika 
ch odniczego, zmniejszenie 
warto ci przegrzewu 

 Podczas lutowania zaworu nie dopu ci , aby temperatura 
zaworu przekroczy a 100 °C. = 

 Nie wolno wygina  ani zgniata  czujnika przy zak adaniu 
klipsa czujnika podczas monta u!  

Jeden obrót trzpieniem obrotowym powoduje zmian  warto ci 
przegrzewu o oko o 0.3 bar. Wzrost warto ci przegrzewu 
powoduje zmniejszenie warto ci MOP i odwrotnie. 

 Przeróbki konstrukcji zaworu s  zabronione. 

Informacja dla producentów urz dze  ch odniczych:  
Zawory serii TLESX mog  by  optymalnie dostosowane do 
wymaga  produkowanych seryjnie urz dze .  
Skontaktuj si  z nami! 
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Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TLEX  
WBUDOWANA DYSZA, REGULOWANY PRZEGRZEW, ZRÓWNOWA ONY PORT 

 

DANE TECHNICZNE 

Opis: 
 Nape nienie gazowe czujnika (t umi ce) z funkcj  MOP 

w standardzie 
 Opcjonalnie dost pne zawory z nape nieniem 

cieczowym czujnika 
 Regulowana warto  przegrzewu 
 “Ciep a” przepona zapewniaj ca najwy sz  

wiarygodno  
 Przy cza lutowane 
 Zewn trzne wyrównanie ci nienia 
 Wyj tkowa wytrzyma o  dzi ki spawaniu w gazie 

ochronnym g owicy i przepony ze stali nierdzewnej 
 Konstrukcja ze zrównowa onym portem 
 Wbudowana dysza 
 Czynniki: R134a, R22, R407C, R404A 

  Inne czynniki na zamówienie. 
 

Specyfikacja: 
Zakres wydajno ci 
nominalnej 

21.5 do 52.3 kW R22 

Zakres temp parowania Patrz tab na str 2 
Maks ci nienie pracy 29 bar 

Zastosowanie: Maks ci nienie próbne 32 bar (ci g e na wszystkich 
przy czach) Termostatyczne zawory rozpr ne serii TLEX s  u ywane w 

uk adach z jednym lub kilkoma obiegami czynnika 
ch odniczego, w szczególno ci w urz dzeniach 
produkowanych seryjnie takich jak sch adzacze cieczy, 
pompy ciep a, ch odnie samochodowe. 

Maks temp zewn trzna 100 °C 
Maks temp czujnika Nape nienie gazowe: 140 °C 

nape nienie cieczowe: 70 °C 
Przegrzew statyczny oko o 3.5 K  

Materia y: D ugo  rurki kapilary 2 m 
rednica czujnika 16 mm Korpus Mosi dz 

 El. termostatyczny Stal nierdzewna 
Rurki przy czeniowe Mied  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 
PL0H-1909GE23 R0106 
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Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TLE  
WBUDOWANA DYSZA, REGULOWANY STOPIE  PRZEGRZEWU

 
DANE TECHNICZNE  

Opis 

Zastosowanie 
Termostatyczne zawory rozpr ne serii TLE oraz TLEX s  
stosowane w instalacjach z jednym lub kilkoma obiegami 
czynnika ch odniczego, w szczególno ci w urz dzeniach 
produkowanych seryjnie takich jak pompy ciep a, ch odziarki, 
zamra arki, urz dzenia do produkcji lodu i lodów, kompaktowe 
agregaty dla ch odnictwa i klimatyzacji.  
 

Materia y 
Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna 
Rurki 
przy czeniowe 

Mied  

 
 
 
 
 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 
PL0H-1905GE23 R0106 
 

 TLE: z wewn trznym wyrównaniem ci nienia; dla 
pojedynczego wtrysku w instalacjach z jednym lub 
kilkoma obiegami czynnika ch odniczego. 

 TLEX: z zewn trznym wyrównaniem ci nienia; dla 
optymalnej skuteczno ci odparowania we wszystkich 
instalacjach. Obowi zkowe dla wielokrotnego wtrysku 
poprzez dystrybutor cieczy.  

 Nape nienie kombi adsorpcyjne w standardzie 
  Jeden zawór mo e by  u ywany dla ró nych 

czynników ch odniczych (patrz tab na str 2) 
  Czujnik jest wyj tkowo wra liwy i szybko reaguje 

wi c najmniejsza warto  przegrzewu jest mo liwa 
do uzyskania  TLE 

  Czujnik nie jest wra liwy na temperatur  rurki 
kapilary i przepony 

  Charakterystyka t umi ca powoduje stabilna prac  
zaworu 

 Nape nienie gazowe dla instalacji g boko mro cych 
 Regulowana warto  przegrzewu 
 “Ciep a” przepona zapewniaj ca najwi ksz  

wiarygodno  TLEX 
 Przy cza lutowane 
 Wyj tkowa wytrzyma o  dzi ki spawaniu w gazie 

ochronnym g owicy i przepony ze stali nierdzewnej  
 Wbudowana dysza 
 Czynniki: R134a, R401A, R12 

   R22, R407C, R407A 
   R404A, R507, R402A, R407B, R502 
   R410A 
   R23, ISC 89, R508A, R508B 
   Inne czynniki na zamówienie. 

 

Specyfikacja 
Zakres wydajno ci 
nominalnej 

1 do 16 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla wi kszej kontroli) 

Zakres temp parowania Patrz tab na str 2 
Maks ci nienie pracy 29 bar 
Maks ci nienie próbne 32 bar 
Maks temp zewn trzna 100 °C 
Maks temp czujnika 140 °C 
Przegrzew statyczny oko o 3 K 
D ugo  rurki kapilary 1.5 m 

rednica czujnika 12 mm 
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Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TLE  
WBUDOWANA DYSZA, REGULOWANY STOPIE  PRZEGRZEWU

 
DANE TECHNICZNE  

Opis 

Zastosowanie 
Termostatyczne zawory rozpr ne serii TLE oraz TLEX s  
stosowane w instalacjach z jednym lub kilkoma obiegami 
czynnika ch odniczego, w szczególno ci w urz dzeniach 
produkowanych seryjnie takich jak pompy ciep a, ch odziarki, 
zamra arki, urz dzenia do produkcji lodu i lodów, kompaktowe 
agregaty dla ch odnictwa i klimatyzacji.  
 

Materia y 
Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna 
Rurki 
przy czeniowe 

Mied  

 
 
 
 
 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 
PL0H-1905GE23 R0106 
 

 TLE: z wewn trznym wyrównaniem ci nienia; dla 
pojedynczego wtrysku w instalacjach z jednym lub 
kilkoma obiegami czynnika ch odniczego. 

 TLEX: z zewn trznym wyrównaniem ci nienia; dla 
optymalnej skuteczno ci odparowania we wszystkich 
instalacjach. Obowi zkowe dla wielokrotnego wtrysku 
poprzez dystrybutor cieczy.  

 Nape nienie kombi adsorpcyjne w standardzie 
  Jeden zawór mo e by  u ywany dla ró nych 

czynników ch odniczych (patrz tab na str 2) 
  Czujnik jest wyj tkowo wra liwy i szybko reaguje 

wi c najmniejsza warto  przegrzewu jest mo liwa 
do uzyskania  TLE 

  Czujnik nie jest wra liwy na temperatur  rurki 
kapilary i przepony 

  Charakterystyka t umi ca powoduje stabilna prac  
zaworu 

 Nape nienie gazowe dla instalacji g boko mro cych 
 Regulowana warto  przegrzewu 
 “Ciep a” przepona zapewniaj ca najwi ksz  

wiarygodno  TLEX 
 Przy cza lutowane 
 Wyj tkowa wytrzyma o  dzi ki spawaniu w gazie 

ochronnym g owicy i przepony ze stali nierdzewnej  
 Wbudowana dysza 
 Czynniki: R134a, R401A, R12 

   R22, R407C, R407A 
   R404A, R507, R402A, R407B, R502 
   R410A 
   R23, ISC 89, R508A, R508B 
   Inne czynniki na zamówienie. 

 

Specyfikacja 
Zakres wydajno ci 
nominalnej 

1 do 16 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla wi kszej kontroli) 

Zakres temp parowania Patrz tab na str 2 
Maks ci nienie pracy 29 bar 
Maks ci nienie próbne 32 bar 
Maks temp zewn trzna 100 °C 
Maks temp czujnika 140 °C 
Przegrzew statyczny oko o 3 K 
D ugo  rurki kapilary 1.5 m 

rednica czujnika 12 mm 
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Termostatyczne zawory rozpr ne - Seria TLE  
WBUDOWANA DYSZA, REGULOWANY STOPIE  PRZEGRZEWU

 
DANE TECHNICZNE  

Opis 

Zastosowanie 
Termostatyczne zawory rozpr ne serii TLE oraz TLEX s  
stosowane w instalacjach z jednym lub kilkoma obiegami 
czynnika ch odniczego, w szczególno ci w urz dzeniach 
produkowanych seryjnie takich jak pompy ciep a, ch odziarki, 
zamra arki, urz dzenia do produkcji lodu i lodów, kompaktowe 
agregaty dla ch odnictwa i klimatyzacji.  
 

Materia y 
Korpus Mosi dz 
El. termostatyczny Stal nierdzewna 
Rurki 
przy czeniowe 

Mied  

 
 
 
 
 
Zastrzega si  prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia 
PL0H-1905GE23 R0106 
 

 TLE: z wewn trznym wyrównaniem ci nienia; dla 
pojedynczego wtrysku w instalacjach z jednym lub 
kilkoma obiegami czynnika ch odniczego. 

 TLEX: z zewn trznym wyrównaniem ci nienia; dla 
optymalnej skuteczno ci odparowania we wszystkich 
instalacjach. Obowi zkowe dla wielokrotnego wtrysku 
poprzez dystrybutor cieczy.  

 Nape nienie kombi adsorpcyjne w standardzie 
  Jeden zawór mo e by  u ywany dla ró nych 

czynników ch odniczych (patrz tab na str 2) 
  Czujnik jest wyj tkowo wra liwy i szybko reaguje 

wi c najmniejsza warto  przegrzewu jest mo liwa 
do uzyskania  TLE 

  Czujnik nie jest wra liwy na temperatur  rurki 
kapilary i przepony 

  Charakterystyka t umi ca powoduje stabilna prac  
zaworu 

 Nape nienie gazowe dla instalacji g boko mro cych 
 Regulowana warto  przegrzewu 
 “Ciep a” przepona zapewniaj ca najwi ksz  

wiarygodno  TLEX 
 Przy cza lutowane 
 Wyj tkowa wytrzyma o  dzi ki spawaniu w gazie 

ochronnym g owicy i przepony ze stali nierdzewnej  
 Wbudowana dysza 
 Czynniki: R134a, R401A, R12 

   R22, R407C, R407A 
   R404A, R507, R402A, R407B, R502 
   R410A 
   R23, ISC 89, R508A, R508B 
   Inne czynniki na zamówienie. 

 

Specyfikacja 
Zakres wydajno ci 
nominalnej 

1 do 16 kW R22 
(niewielkie stopniowanie dyszy 
dla wi kszej kontroli) 

Zakres temp parowania Patrz tab na str 2 
Maks ci nienie pracy 29 bar 
Maks ci nienie próbne 32 bar 
Maks temp zewn trzna 100 °C 
Maks temp czujnika 140 °C 
Przegrzew statyczny oko o 3 K 
D ugo  rurki kapilary 1.5 m 

rednica czujnika 12 mm 
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(ciągłe na wszystkich przyłączach)

22,4 do 54,5 kW R22

54 55


