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1

2

2

3

4

Представяне на системата: Повърхностно отопление „Unidis“ с връщащ колектор „Floorbox MH“, „Unibox E BV“ и монтажен
канал
1 Връщащ колектор „Floorbox MH“
2 „Unibox E BV“
3 Монтажен канал
4 Многослойна тръба „Copipe“
тръба от PE-Xc „Copex“
тръба от PE-RT „Copert“

1

„Unibox E BV“

„Unibox E BV“

2

2

4

Подаваща линия

3

Връщаща линия

Повърхностно отопление

Повърхностно отопление

Представяне на системата: Повърхностно отопление „Unidis“ с „Floorbox UH“ и „Unibox E BV“
1 „Floorbox UH“
2 „Unibox E BV“
3 Регулиращ комплект с постоянни стойности „Regumat F-130/180“
4 Многослойна тръба „Copipe“
тръба от PE-Xc „Copex“
тръба от PE-RT „Copert“
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1.2.b Ограничител на температурата във връщащата линия "Unibox"
Ограничител на температурата във връщащата линия "Unibox RTL"
Прод. номер

Ограничител на температурата във връщащата линия "Unibox
RTL"
с предварително монтиран вентил и термостат "RTL", както и капак
с интегрирана ръкохватка за ограничаване на температурата във
връщащата линия
Монтажна дълбочина: 60 mm
бял

1022735*

Естествено стъкло, бяло

1022750*

Естествено стъкло, черно

1022751*

Указания

Ограничител на температурата във
връщащата линия "Unibox" за регулиране
на повърхностната температура
За комбинирано приложение с
отоплителни инсталации с радиатори.
Комплектът за монтаж се състои от:
– кутия за монтаж с термостатен вентил
– интегриран ограничител на температурата
във връщащата линия
– вентил за обезвъздушаване и промиване
– капак с интегрирана ръкохватка
Област на приложение:
Свързване на регулатор на температурата
на повърхността в централни отоплителни
инсталации със затворени кръгове.
За работа с неагресивни безопасни течности
(напр. вода и подходящи водно-гликолни
смеси съгласно VDI 2035/ÖNORM 5195).
Макс. работно налягане ps: 10 bar (PN 10)
Работна температура ts: 2°C до 100°C
Номинален диапазон: 10 – 50°C
(температура във връщащата линия)
Капакът с интегрирана ръкохватка позволява
изравняване на ъгъла и дълбочината за
оптимално позициониране на монтирания в
стената "Unibox".
Вентил с връзка към тръбопровода с G ¾ по
DIN EN 16313 (евроконус) за адаптори
Oventrop.
Алтернативно могат да се използват
адаптори на други производители, които са
подходящи за връзка с външ.р. G ¾ съгласно
DIN EN 16313 (евроконус).
Размер на капака (Ш x В x Д):
155 x 155 x 6mm (естествено стъкло)
155 x 155 x 8mm (бял)
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1.2.b Ограничител на температурата във връщащата линия "Unibox"
Ограничител на температурата във връщащата линия "Unibox Е RTL"
Прод. номер

Ограничител на температурата във връщащата линия "Unibox
Е RTL"
с термостатен вентил и вътрешноразположен ограничител на
температурата във връщащата линия
Монтажна дълбочина: 57 mm

1.2

Указания

Ограничител на температурата във
връщащата линия "Unibox" за регулиране
на повърхностната температура
За комбинирано приложение с
отоплителни инсталации с радиатори.

бял

1022731*

Естествено стъкло, бяло

1022760*

Област на приложение:
Свързване на регулатор на температурата
на повърхността в централни отоплителни
инсталации със затворени кръгове.
За работа с неагресивни безопасни течности
(напр. вода и подходящи водно-гликолни
смеси съгласно VDI 2035/ÖNORM 5195).

Естествено стъкло, черно

1022761*

Макс. работно налягане ps: 10 bar (PN 10)
Работна температура ts: 2°C до 100°C
Номинален диапазон: 20 – 40°C
(температура във връщащата линия)

Комплектът за монтаж се състои от:
– кутия за монтаж с термостатен вентил
– интегриран ограничител на температурата
във връщащата линия
– вентил за обезвъздушаване и промиване
– затворен капак

Капакът позволява изравняване на ъгъла и
дълбочината за оптимално позициониране
на монтирания в стената "Unibox".
Вентил с връзка към тръбопровода с G ¾ по
DIN EN 16313 (евроконус) за адаптори
Oventrop.
Алтернативно могат да се използват
адаптори на други производители, които са
подходящи за връзка с външ.р. G ¾ съгласно
DIN EN 16313 (евроконус).
Моделите
– "Unibox T-RTL" отговарят на Наредбата за
енергоспестяване (EnEV § 14)
Размер на капака (Ш x В x Д):
155 x 155 x 6mm (естествено стъкло)
155 x 155 x 8mm (бял)

2020
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kvs

kv
1K
P-откл.

kv
2K
P-откл.

1.2.b Ограничител на температурата във връщащата линия "Unibox"
Регулатор на стайната температура и на температурата във връщащата
линия "Unibox T-RTL"
Прод. номер

Регулатор на стайната температура и на температурата във
връщащата линия "Unibox T-RTL"
с термостатен вентил с предварителна настройка, капак с
интегриран термостат "Uni FHU" и вътрешноразположен
ограничител на температурата във връщащата линия
Монтажна дълбочина: 57 mm
0,81

0,34

0,57

1022733*

Естестве- 0,81
но стъкло, бяло

0,34

0,57

1022770*

Естестве- 0,81
но стъкло, черно

0,34

0,57

1022771*

бял

Указания

Регулатор на стайната температура и
ограничител на температурата във
връщащата линия "Unibox" за регулиране
на повърхностната температура
За комбинирано приложение с
отоплителни инсталации с радиатори.
Комплектът за монтаж се състои от:
– кутия за монтаж на стена с термостатен
вентил с предварителна настройка
– интегриран ограничител на температурата
във връщащата линия
– вентил за обезвъздушаване и промиване
– изолация на вентила
– капак с интегриран термостат
Област на приложение:
Свързване на регулатор на температурата
на повърхността в централни отоплителни
инсталации със затворени кръгове.
За работа с неагресивни безопасни течности
(напр. вода и подходящи водно-гликолни
смеси съгласно VDI 2035/ÖNORM 5195).
Макс. работно налягане ps: 10 bar (PN 10)
Работна температура ts: 2°C до 100°C
Номинален диапазон: 7 – 28°C (стайна
температура)
20 – 40°C (температура във връщащата
линия)
Капакът с интегриран термостат позволява
изравняване на ъгъла и дълбочината за
оптимално позициониране на монтирания в
стената "Unibox".
Вентил с връзка към тръбопровода с G ¾ по
DIN EN 16313 (евроконус) за адаптори
Oventrop.
Алтернативно могат да се използват
адаптори на други производители, които са
подходящи за връзка с външ.р. G ¾ съгласно
DIN EN 16313 (евроконус).
Моделите
– "Unibox T-RTL" отговарят на Наредбата за
енергоспестяване (EnEV § 14)
Размер на капака (Ш x В x Д):
155 x 210 x 6mm (естествено стъкло)
155 x 210 x 8mm (бял)
Награда:
Gold Winner in der Kategorie
„Home Interior Products/Switches,
Temperature Control Systems“
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1.2.b Ограничител на температурата във връщащата линия "Unibox"
Регулатор на стайната температура и на температурата във връщащата
линия "Unibox T-RTL vario"
Термостат с дистанционна настройка
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охлаждане "Cofloor"
Продукт kvs

kv
1K
P-откл.

kv
2K
P-откл.

Бр. в
опак.

Прод. номер

Регулатор на стайната температура и на температурата във
връщащата линия "Unibox T-RTL vario"
(без капак)
Базов модел за ограничаване на температурата във връщащата
линия (скрит)
Монтажна дълбочина: 57 mm
без капак

0,81

0,34

0,57

1022734*

Принадлежности
Затворен капак
1022776*
1022774*
1022775*

бял
Естествено стъкло, бяло
Естествено стъкло, черно

Стаен термостат
230 V

(25) 1152051

"Aktor T 2P" - електротермични задвижващи устройства
(двуточкови)
Резбова връзка M 30 x 1,5
„H NC“, нормално затворено, 230 V

1012415

1.2

Указания

Регулатор на стайната температура и
ограничител на температурата във
връщащата линия "Unibox" за регулиране
на повърхностната температура
За комбинирано приложение с
отоплителни инсталации с радиатори.
Комплектът за монтаж се състои от:
– кутия за монтаж на стена с термостатен
вентил с предварителна настройка
– интегриран ограничител на температурата
във връщащата линия
– вентил за обезвъздушаване и промиване
Област на приложение:
Свързване на регулатор на температурата
на повърхността в централни отоплителни
инсталации със затворени кръгове.
За работа с неагресивни безопасни течности
(напр. вода и подходящи водно-гликолни
смеси съгласно VDI 2035/ÖNORM 5195).
Макс. работно налягане ps: 10 bar (PN 10)
Работна температура ts: 2°C до 100°C
Номинален диапазон: 20 – 40°C
(температура във връщащата линия)
Стайна температура: в зависимост от
използвания регулатор
Вентил с връзка към тръбопровода с G ¾ по
DIN EN 16313 (евроконус)
за адаптори Oventrop.
Алтернативно могат да се използват
адаптори на други производители, които са
подходящи за връзка с външ.р. G ¾ съгласно
DIN EN 16313 (евроконус).
Моделите
– "Unibox T-RTL vario" отговарят на
Наредбата за енергоспестяване (EnEV § 14)

Термостат с дистанционна настройка
Термостат с дистанционна настройка "Uni FHU"
2m капилярна тръба
5 m капилярна тръба
10m капилярна тръба

1012595*
1012596*
1012597*

Специално предназначен за "Unibox T-RTL
vario"
С нулева позиция, затворена ръкохватка
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Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"

1.2

Продукт

kvs

kv
1K
P-откл.

kv
2K
P-откл.

1.2.b Ограничител на температурата във връщащата линия "Unibox"
Регулатор на стайната температура и на температурата във връщащата
линия "Unibox T-RTL R-Tronic"
Прод. номер

Регулатор на стайната температура и на температурата във
връщащата линия "Unibox T-RTL R-Tronic"
с предварително монтирано електротермично задвижващо
устройство "Aktor T 2P" и радиоприемник "R-Con FBH",
вътрешноразположен ограничител на температурата във
връщащата линия
Монтажна дълбочина: 57 mm
0,81

0,34

0,57

1022737*

Естестве- 0,81
но стъкло, бяло

0,34

0,57

1022772*

бял

Принадлежности

Безжичен термостат
с 5 избираеми EnOcean профила,
на батерии,
открит монтаж
1150780#

"R-Tronic RTF B" (ENOCEAN)
Безжичен термостат с интегриран сензор за влажност
и 5 избираеми EnOcean профила,
на батерии,
открит монтаж
бял (RAL 9016)

1150781#

Безжично задвижващо устройство "mote 420"
Резбова връзка M 30 x 1,5
1150766#
Електронно задвижващо устройство
с двупосочна безжична комуникация,
на батерии,
с автоматична предварителна настройка
на вентилите "Q-Tech" с "OVbalance Home"
бяло (RAL 9016)
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*Ново в Каталог 2020

Регулатор на стайната температура и
ограничител на температурата във
връщащата линия "Unibox" за регулиране
на повърхностната температура
За комбинирано приложение с
отоплителни инсталации с радиатори.
Комплектът за монтаж се състои от:
– кутия за монтаж на стена с термостатен
вентил с предварителна настройка
– интегриран ограничител на температурата
във връщащата линия
– предварително монтирано задвижващо
устройство и радиоприемник
– вентил за обезвъздушаване и промиване
– затворен капак
Област на приложение:
Свързване на регулатор на температурата
на повърхността в централни отоплителни
инсталации със затворени кръгове.
За работа с неагресивни безопасни течности
(напр. вода и подходящи водно-гликолни
смеси съгласно VDI 2035/ÖNORM 5195).
Макс. работно налягане ps: 10 bar (PN 10)
Работна температура ts: 2°C до 100°C
Номинален диапазон: 20 – 40°C
(температура във връщащата линия)
Стайна температура: в зависимост от
използвания регулатор

"R-Tronic RT B" (ENOCEAN)

бял (RAL 9016)

Указания

Капакът позволява изравняване на ъгъла и
дълбочината за оптимално позициониране
на монтирания в стената "Unibox".
Вентил с връзка към тръбопровода с G ¾ по
DIN EN 16313 (евроконус) за адаптори
Oventrop.
Алтернативно могат да се използват
адаптори на други производители, които са
подходящи за връзка с външ.р. G ¾ съгласно
DIN EN 16313 (евроконус).
Моделът
– "Unibox T-RTL R-Tronic" отговаря на
Наредбата за енергоспестяване (EnEV § 14)
Размер на капака (Ш x В x Д):
155 x 210 x 6 mm (естествено стъкло)
155 x 210 x 8mm (бял)
# Могат да работят само в комбинация
с централи/gateway (напр. "OVgateway"),
които поддържат профила EEP A5-20-01
(EnOcean Equipment Profile).

2020

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"
Продукт

1.2.b Ограничител на температурата във връщащата линия "Unibox"
Регулатор на стайната температура и на температурата във връщащата
линия "Unibox TQ-RTL"
Прод. номер

Регулатор на стайната температура и на температурата във
връщащата линия "Unibox TQ-RTL"
с термостатен вентил с предварителна настройка "Q-Tech" за
автоматичен хидравличен баланс, капак с интегриран термостат
"Uni FHU" и вътрешноразположен ограничител на температурата
във връщащата линия
Монтажна дълбочина: 57 mm

1.2

Указания

Регулатор на стайната температура и
ограничител на температурата във
връщащата линия "Unibox" за регулиране
на повърхностната температура
За комбинирано приложение с
отоплителни инсталации с радиатори.

бял

1022739*

Комплектът за монтаж се състои от:
– кутия за монтаж на стена с термостатен
вентил с предварителна настройка с
вентилна вложка "QA"
– интегриран ограничител на температурата
във връщащата линия
– вентил за обезвъздушаване и промиване
– изолация на вентила
– капак с интегриран термостат

Естествено стъкло, бяло

1022780*

Област на приложение:
Свързване на регулатор на температурата
на повърхността в централни отоплителни
инсталации със затворени кръгове.
За работа с неагресивни безопасни течности
(напр. вода и подходящи водно-гликолни
смеси съгласно VDI 2035/ÖNORM 5195).

Естествено стъкло, черно

1022781*

Макс. работно налягане ps: 10 bar (PN 10)
Работна температура ts: 2°C до 100°C
Номинален диапазон: 7 – 28°C (стайна
температура)
20 – 40°C (температура във връщащата
линия)
Капакът с интегриран термостат позволява
изравняване на ъгъла и дълбочината за
оптимално позициониране на монтирания в
стената "Unibox".
Вентил с връзка към тръбопровода с G ¾ по
DIN EN 16313 (евроконус) за адаптори
Oventrop.
Алтернативно могат да се използват
адаптори на други производители, които са
подходящи за връзка с външ.р. G ¾ съгласно
DIN EN 16313 (евроконус).
Моделът "Unibox TQ-RTL" отговаря на
Наредбата за енергоспестяване (EnEV § 14)
Размер на капака (Ш x В x Д):
155 x 210 x 6mm (естествено стъкло)
155 x 210 x 8mm (бял)

2020

*Ново в Каталог 2020
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1.2.b Ограничител на температурата във връщащата линия "Unibox"
Регулатор на стайната температура и на температурата във връщащата
линия "Unibox TQ-RTL vario"

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"

1.2

Продукт

Бр. в
опак.

Прод. номер

Регулатор на стайната температура и на температурата във
връщащата линия "Unibox TQ-RTL vario"
(без капак)
Базов модел за ограничаване на температурата във връщащата
линия (скрит) с термостатен вентил с предварителна настройка
"Q-Tech"
за автоматичен хидравличен баланс
Монтажна дълбочина: 57 mm
1022736*

без капак

Принадлежности
Затворен капак
1022776*
1022774*
1022775*

бял
Естествено стъкло, бяло
Естествено стъкло, черно

Стаен термостат
230 V

(25) 1152051

"Aktor T 2P" - електротермични задвижващи устройства
(двуточкови)
Резбова връзка M 30 x 1,5
„H NC“, нормално затворено, 230 V

1012415

Указания

Регулатор на стайната температура и
ограничител на температурата във
връщащата линия "Unibox" за регулиране
на повърхностната температура
За комбинирано приложение с
отоплителни инсталации с радиатори.
Комплектът за монтаж се състои от:
– кутия за монтаж на стена с термостатен
вентил с предварителна настройка с
вентилна вложка "QA"
– интегриран ограничител на температурата
във връщащата линия
– вентил за обезвъздушаване и промиване
Област на приложение:
Свързване на регулатор на температурата
на повърхността в централни отоплителни
инсталации със затворени кръгове.
За работа с неагресивни безопасни течности
(напр. вода и подходящи водно-гликолни
смеси съгласно VDI 2035/ÖNORM 5195).
Макс. работно налягане ps: 10 bar (PN 10)
Работна температура ts: 2°C до 100°C
Номинален диапазон: 20 – 40°C
(температура във връщащата линия)
Стайна температура: в зависимост от
използвания регулатор
Вентил с връзка към тръбопровода с G ¾ по
DIN EN 16313 (евроконус)
за адаптори Oventrop.
Алтернативно могат да се използват
адаптори на други производители, които са
подходящи за връзка с външ.р. G ¾ съгласно
DIN EN 16313 (евроконус).
Моделът "Unibox TQ-RTL vario" отговаря на
Наредбата за енергоспестяване (EnEV § 14)

Термостат с дистанционна настройка
Термостат с дистанционна настройка "Uni FHU"
2m капилярна тръба
5 m капилярна тръба
10m капилярна тръба

1012595*
1012596*
1012597*

Специално предназначен за "Unibox T-RTL
vario"
С нулева позиция, затворена ръкохватка
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2020

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"
Продукт

1.2.b Ограничител на температурата във връщащата линия "Unibox"
"Unibox TQ-RTL R-Tronic"
Прод. номер

"Unibox TQ-RTL R-Tronic"
Регулатор на стайната температура и на температурата във
връщащата линия
с термостатен вентил с предварителна настройка "Q-Tech"
за автоматичен хидравличен баланс
с предварително монтирано електротермично задвижващо
устройство "Aktor T 2P" и радиоприемник "R-Con FBH",
вътрешноразположен ограничител на температурата във
връщащата линия
Монтажна дълбочина: 57 mm
бял

1022738*

Естествено стъкло, бяло

1022782*

"R-Tronic RT B" (ENOCEAN)
Безжичен термостат
с 5 избираеми профила за EnOcean,
на батерии,
за открит монтаж
1150780#

"R-Tronic RTF B" (ENOCEAN)
Безжичен термостат с интегриран сензор за влажност
и 5 избираеми EnOcean профила,
на батерии,
открит монтаж
бял (RAL 9016)

1150781#

Безжично задвижващо устройство "mote 420"
Резбова връзка M 30 x 1,5
1150766#
Електронно задвижващо устройство
с двупосочна безжична комуникация,
на батерии,
с автоматична предварителна настройка
на вентилите "Q-Tech" с "OVbalance Home"
бяло (RAL 9016)

2020

*Ново в Каталог 2020

Регулатор на стайната температура и
ограничител на температурата във
връщащата линия "Unibox" за
повърхностни отопления
За комбинирано приложение с
отоплителни инсталации с радиатори.
Комплектът за монтаж се състои от:
– кутия за монтаж на стена с термостатен
вентил с предварителна настройка с
вентилна вложка "QA"
– интегриран ограничител на температурата
във връщащата линия
– предварително монтирано задвижващо
устройство и радиоприемник
– вентил за обезвъздушаване и промиване
– затворен капак
Област на приложение:
Свързване на регулатор на температурата
на повърхността в централни отоплителни
инсталации със затворени кръгове.
За работа с неагресивни безопасни течности
(напр. вода и подходящи водно-гликолни
смеси съгласно VDI 2035/ÖNORM 5195).
Макс. работно налягане ps: 10 bar (PN 10)
Работна температура ts: 2°C до 100°C
Номинален диапазон: 20 – 40°C
(температура във връщащата линия)
Стайна температура: в зависимост от
използвания регулатор

Принадлежности

бял (RAL 9016)

1.2

Указания

Капакът позволява изравняване на ъгъла и
дълбочината за оптимално позициониране
на монтирания в стената "Unibox".
Вентил с връзка към тръбопровода с G ¾ по
DIN EN 16313 (евроконус) за адаптори
Oventrop.
Алтернативно могат да се използват
адаптори на други производители, които са
подходящи за връзка с външ.р. G ¾ съгласно
DIN EN 16313 (евроконус).
Моделът
– "Unibox TQ-RTL R-Tronic" отговаря на
Наредбата за енергоспестяване (EnEV § 14)
Размер на капака (Ш x В x Д):
155 x 210 x 6 mm (естествено стъкло)
155 x 210 x 8mm (бял)
# Могат да работят само в комбинация
с централи/gateway (напр. "OVgateway"),
които поддържат профила EEP A5-20-01
(EnOcean Equipment Profile).
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Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"

1.2.c Регулатор на стайната температура "Unibox"
Страница

1.2.c Регулатор на стайната температура "Unibox"
Съдържание

2020

Регулатор на стайната температура "Unibox T"

178

Регулатор на стайната температура "Unibox T vario" (без капак)

178

Принадлежности

178

Регулатор на стайната температура "Unibox TQ vario" (без капак)

179

Принадлежности

179

177

1.2

1.2.c Регулатор на стайната температура "Unibox"
Регулатор на стайната температура "Unibox T"
Регулатор на стайната температура "Unibox T vario" (без капак)
Принадлежности

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"

1.2

Продукт kvs

kv
1K
P-откл.

kv
2K
P-откл.

Бр. в
опак.

Прод. номер

Регулатор на стайната температура "Unibox T"
с термостатен вентил и капак с интегриран термостат "Uni FHU" за
настройка на стайната температура
Монтажна дълбочина: 57 mm
бял

0,81

0,34

0,57

1022722*

Регулатор на стайната температура "Unibox T vario" (без
капак)
Базов модел за регулиране на стайната температура (скрит)
Монтажна дълбочина: 57 mm
без капак

0,81

0,34

0,57

1022723*

Принадлежности
Затворен капак
1022776*
1022774*
1022775*

бял
Естествено стъкло, бяло
Естествено стъкло, черно

Стаен термостат
230 V

(25) 1152051

"Aktor T 2P" - електротермични задвижващи устройства
(двуточкови)
Резбова връзка M 30 x 1,5
„H NC“, нормално затворено, 230 V

Указания

Регулатор на стайната температура
"Unibox" за повърхностно отопление
За приложение в инсталации с
температури в подаващата линия,
подходящи за повърхностно отопление.
Комплектът за монтаж се състои от:
– кутия за монтаж на стена с термостатен
вентил с предварителна настройка
– вентил за обезвъздушаване и промиване
– изолация на вентила
– капак с интегриран термостат
Област на приложение:
Свързване на повърхностно отопление/
охлаждане в централни отоплителни
инсталации със затворени кръгове.
За работа с неагресивни безопасни течности
(напр. вода и подходящи водно-гликолни
смеси съгласно VDI 2035/ÖNORM 5195).
Макс. работно налягане ps: 10 bar (PN 10)
работна температура ts: 2°C до 100°C
Номинален диапазон: 7 – 28°C (стайна
температура)
Капакът с интегриран термостат позволява
изравняване на ъгъла и дълбочината за
оптимално позициониране на монтирания в
стената "Unibox".
Вентил с връзка към тръбопровода с G ¾ по
DIN EN 16313 (евроконус) за адаптори
Oventrop.
Алтернативно могат да се използват
адаптори на други производители, които са
подходящи за връзка с външ.р. G ¾ съгласно
DIN EN 16313 (евроконус).
Размер на капака (Ш x В x Д):
155 x 210 x 6mm (действително стъкло)
155 x 210 x 8mm (бял)

1012415
Моделите "Unibox T/Unibox T vario" отговарят
на Наредбата за енергоспестяване (EnEV §
14)

Термостат с дистанционна настройка
Термостат с дистанционна настройка "Uni FHU"
2m капилярна тръба
5 m капилярна тръба
10m капилярна тръба

1012595*
1012596*
1012597*

Специално предназначен за "Unibox T-RTL
vario"
С нулева позиция, затворена ръкохватка
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1.2.c Регулатор на стайната температура "Unibox"
Регулатор на стайната температура "Unibox TQ vario" (без капак)
Принадлежности
Термостат с дистанционна настройка

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"
Продукт

Бр. в
опак.

Прод. номер

Регулатор на стайната температура "Unibox TQ vario" (без
капак)
Базов модел за регулиране на стайната температура (скрит) с
термостатен вентил "Q-Tech" с предварителна настройка за
автоматичен хидравличен баланс
Монтажна дълбочина: 57 mm
1022729*

без капак

Принадлежности
Затворен капак
1022776*
1022774*
1022775*

бял
Естествено стъкло, бяло
Естествено стъкло, черно

Стаен термостат
230 V

(25) 1152051

"Aktor T 2P" - електротермични задвижващи устройства
(двуточкови)
Резбова връзка M 30 x 1,5
„H NC“, нормално затворено, 230 V

1.2

Указания

Регулатор на стайната температура
"Unibox" за повърхностно отопление и
охлаждане
За приложение в инсталации с
температури в подаващата линия,
подходящи за повърхностно отопление.
Монтажният комплект се състои от:
– кутия за монтаж на стена с термостатен
вентил с предварителна настройка с
вентилна вложка "QA"
– вентил за обезвъздушаване и промиване
Област на приложение:
Свързване на повърхностно отопление/
охлаждане в централни отоплителни
инсталации със затворени кръгове.
За работа с неагресивни безопасни течности
(напр. вода и подходящи водно-гликолни
смеси съгласно VDI 2035/ÖNORM 5195).
Макс. работно налягане ps: 10 bar (PN 10)
Работна температура ts: 2°C до 100°C
Вентил с връзка към тръбопровода с G ¾ по
DIN EN 16313 (евроконус)
за адаптори Oventrop.
Алтернативно могат да се използват
адаптори на други производители, които са
подходящи за връзка с външ.р. G ¾ съгласно
DIN EN 16313 (евроконус).
Моделът "Unibox TQ vario" отговаря на
Наредбата за енергоспестяване (EnEV § 14)

1012415

Термостат с дистанционна настройка
Термостат с дистанционна настройка "Uni FHU"
2m капилярна тръба
5 m капилярна тръба
10m капилярна тръба

1012595*
1012596*
1012597*

Специално предназначен за "Unibox T-RTL
vario"
С нулева позиция, затворена ръкохватка

Възможности за комбинация на вентили и задвижващи устройства Страница 266
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Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"

1.2.d Система за повърхностно отопление с децентрализирано
разпределение "Unidis"
Страница

1.2.d Система за повърхностно отопление с децентрализирано разпределение "Unidis"
Съдържание

2020

"Unibox E BV" – регулатор на стайната температура с байпас

182

Регулатор на стайната температура с байпас "Unibox E BV vario"

182

Принадлежности

182

"Unibox RLA vario" – кутия за вграждане за изолиране на връщащата линия

183

Принадлежности

183

"Floorbox U"

183

Монтажен канал с изолиране на връщащата линия

184

181

1.2

1.2.d Система за повърхностно отопление с децентрализирано
разпределение "Unidis"
Регулатор на стайната температура с байпас "Unibox E BV vario"
Принадлежности

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"

1.2

Продукт kvs

kv
1K
P-откл.

kv
2K
P-откл.

Бр. в
опак.

Прод. номер

"Unibox E BV" – регулатор на стайната температура с байпас
с термостатен вентил с байпас с предварителна настройка
Монтажна дълбочина: 57 mm
бял

0,81

0,34

0,57

1022724*

Регулатор на стайната температура с байпас "Unibox E BV
vario"
с термостатен вентил с байпас с предварителна настройка
Монтажна дълбочина: 57 mm
1022725*

без капак

Регулатор на стайната температура
"Unibox" за повърхностно отопление
За приложение в инсталации с
температури в подаващата линия,
подходящи за повърхностно отопление.
Комплектът за монтаж се състои от:
– Кутия за монтаж на стена с термостатен
вентил с интегриран байпасен шпиндел и
регулираща вложка
– вентил за обезвъздушаване и промиване
– изолация на вентила
– капак с интегриран термостат
За разпределяне на обемния дебит на
горещата вода в термостатично регулиран
обемен дебит и байпасен обемен дебит.
Байпасът дава възможност за ограничение
по минимума на основния отоплителен товар
(без изстиване).
Област на приложение:
Свързване на повърхностно отопление в
централни отоплителни инсталации със
затворени кръгове.
За работа с неагресивни безопасни течности
(напр. вода и подходящи водно-гликолни
смеси съгласно VDI 2035/ÖNORM 5195).

Принадлежности
Затворен капак
1022776*
1022774*
1022775*

бял
Естествено стъкло, бяло
Естествено стъкло, черно

Стаен термостат
230 V
24 V

Указания

(25) 1152051
(25) 1152052

Макс. работно налягане ps: 10 bar (PN 10)
Работна температура ts: 2°C до 100°C
Номинален диапазон: 7 – 28°C (стайна
температура)
Вентил с връзка към тръбопровода с G ¾ по
DIN EN 16313 (евроконус)
за адаптори Oventrop.
Алтернативно могат да се използват
адаптори на други производители, които са
подходящи за връзка с външ.р. G ¾ съгласно
DIN EN 16313 (евроконус).

Задвижващо устройство
"Aktor T 2P" - електротермични задвижващи устройства
(двуточкови)
Резбова връзка M 30 x 1,5
„H NC“, нормално затворено, 230 V

1012415

Термостат с дистанционна настройка
Термостат с дистанционна настройка "Uni FHU"
2m капилярна тръба
5 m капилярна тръба
10m капилярна тръба

1012595*
1012596*
1012597*

Специално предназначен за "Unibox T-RTL
vario"
С нулева позиция, затворена ръкохватка
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Продукт

kvs

kv
1K
P-откл.

kv
2K
P-откл.

1.2.d Система за повърхностно отопление с децентрализирано
разпределение "Unidis"
Принадлежности
"Floorbox U"
Прод. номер

"Unibox RLA vario" – кутия за вграждане за изолиране на
връщащата линия
с термостатен вентил с фунция за изолиране и регулиране
Монтажна дълбочина: 57 mm

1.2

Указания

Монтажен комплект за изолация на кръгове
за повърхностно отопление в комбинация с
"Unibox".
Стр. 190.

бял

0,81

0,34

0,57

1022726*

Принадлежности
Затворен капак
бял
Естествено стъкло, черно
Естествено стъкло, бяло

1022766*
1022765*
1022764*

За "Unibox E RTL" и "Unibox RLA vario" с
монтажна дълбочина 57 mm.
Размери (Ш x В x Д):
155 x 155 x 6mm (естествено стъкло)
155 x 155 x 8 mm (бял)

"Floorbox U"
За свързване на повърхностно отопление към разпределителен
щранг без колектор

"Floorbox" се използва за свързване на всяко
жилище с повърхностни отопления, заедно с
"Unibox".

Модел: странична връзка

Комплектът за монтаж се състои от:

1022668

Подаваща линия:
– сферичен кран G 1 с връзка за
температурен сензор
Модел: връзка отдолу

1022669

Връщаща линия:
– щрангрегулиращ вентил "Hycocon VTZ"
– пас-парче за топломер
– сферичен кран с холендер
– вентил за обезвъздушаване/промиване
– плоски уплътнения
Монтажна дълбочина: от 110 до 145 mm;
Широчина: 400 mm
Височина: 350 mm
Представяне на системата – стр. 2.06.

2020

*Ново в Каталог 2020
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1.2.d Система за повърхностно отопление с децентрализирано
разпределение "Unidis"
Монтажен канал с изолиране на връщащата линия
Прес-коляно за свързване на тръба
Прес-Т-елемент за свързване на тръба

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"

1.2

Продукт

Прод. номер

Монтажен канал с изолиране на връщащата линия
с покриваща плоча и термостат с дистанционна настройка
за „Unibox“,
монтажна дълбочина: 57 mm

1022654

Указания

За масивни и леки стенни панели, от
поцинкована листова стомана за полагане
на тръбопроводи от пода в стената към
"Unibox".
Необходимият допълнително комплект за
монтаж от продуктовата гама "Unibox" трябва
да се поръча отделно и да се монтира в
монтажния канал.
"Unibox E BV" се предлага без
капак (вж. Прод. №
1022676).
За свързване без разпределителен колектор
и изолиране на връщащата линия по стаи на
кръговете на повърхностното отопление
Изолацията се състои от:
Изолиращ вентил, вентил за
обезвъздушаване и промиване, вентилна
връзка G ¾ за адаптори Oventrop.

Прес-коляно за свързване на тръба
тръба от неръждаема стомана, фитинг от месинг
за многослойни тръби "Copipe",
с „Ofix CEP“ "щракни и стегни"
Адаптор за външ.р. G ¾
съгласно DIN EN 16313 (евроконус)
16 x 2,0 mm
20 x 2,5 mm

1515353
1515356

Сглобяване на монтажния канал без винтове
и нитове. Регулиране на монтажната
височина чрез подвижна част.
Регулиране на монтажната дълбочина при
масивни стенни панели чрез подвижни
колена, при леки стенни панели монтажният
канал се завива директно към профилите.
Допълнителни вдлъбнатини в задната стена
на монтажния канал позволяват свързване
на "Unibox" и от помещение, разположено
зад нея.
Височина: може да се удължи от 440 до 490
mm;
Широчина: 160 mm

Прес-Т-елемент за свързване на тръба

Височина: 321 mm
Тръба от нер.стом.: Ø 15 x 1,0 mm

тръба от неръждаема стомана, фитинг от месинг
за многослойни тръби "Copipe",
с „Ofix CEP“ "щракни и стегни"
Адаптор за външ.р. G ¾
съгласно DIN EN 16313 (евроконус)
16 x 2,0 mm
20 x 2,5 mm

184

1515153°
1515156°

За лесно свързване на „Unibox“ през
монтажния канал към подаващата линия
съотв. към нагревателния индуктор.
Тръбите трябва да бъдат скъсени в
съответствие с необходимите монтажни
височини.

°ще бъде спрян от производство

2020

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"

1.2.e Принадлежности "Unibox"
Страница

1.2.e Принадлежности "Unibox"
Съдържание

2020

Капак за "Unibox E RTL"

186

Термостат с дистанционна настройка

187

Изолация на вентила

187

185

1.2
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охлаждане "Cofloor"

1.2

Продукт

1.2.e Принадлежности "Unibox"
Прод. номер

Указания

Принадлежности
Капаци

За "Unibox T-RTL vario, TQ-RTL vario, T vario
и TQ vario" с монтажна дълбочина 57 mm.

Затворен капак

Подходящ и за съществуващите модели на
"Unibox E vario" с монтажна дълбочина 57
mm.

бял
Естествено стъкло, бяло
Естествено стъкло, черно

1022776*
1022774*
1022775*

Затворен капак
бял
Естествено стъкло, черно
Естествено стъкло, бяло

1022766*
1022765*
1022764*

Размери (Ш x В x Д):
155 x 210 x 6mm (естествено стъкло)
155 x 210 x 8mm (бял)

За "Unibox E RTL" и "Unibox RLA vario" с
монтажна дълбочина 57 mm.
Размери (Ш x В x Д):
155 x 155 x 6mm (естествено стъкло)
155 x 155 x 8 mm (бял)

Капак с термостат
бял
Естествено стъкло, бяло
Естествено стъкло, черно

186

*Ново в Каталог 2020

1022779*
1022777*
1022778*

Като резервна част за "Unibox T-RTL"
Размери (Ш x В x Д):
155 x 210 x 6mm (естествено стъкло)
155 x 210 x 8mm (бял)

2020

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"
Продукт

1.2.e Принадлежности "Unibox"
Прод. номер

Указания

1022789*
1022787*
1022788*

Като резервна част за "Unibox RTL"

1.2

Капак с ръкохватка
бял
Естествено стъкло, бяло
Естествено стъкло, черно

Термостат с дистанционна настройка "Uni FHU"

2020

2m капилярна тръба
5 m капилярна тръба
10m капилярна тръба

1012595*
1012596*
1012597*

Изолация на вентила

1022792*

*Ново в Каталог 2020

Размери (Ш x В x Д):
155 x 155 x 6mm (естествено стъкло)
155 x 155 x 8 mm (бял)

Специално предназначен за "Unibox T-RTL
vario"
С нулева позиция, затворена ръкохватка

187
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охлаждане "Cofloor"

1.2.f "Unibox" (до 2019 г.)
Страница

1.2.f "Unibox" (до 2019 г.)
Съдържание

2020

Регулатор на стайната температура "Unibox E BV" с байпас (луксозен модел)

190

Кутия за вграждане "Unibox RLA" за изолиране

190

Регулатор на стайната температура "Unibox Е T" (луксозен модел)

190

Регулатор на стайната температура "Unibox T"

190

Ограничител на температурата във връщащата линия "Unibox Е RTL" (луксозен модел)

190

Регулатор на стайната температура и на температурата във връщащата линия "Unibox plus"

191

Ограничител на температурата във връщащата линия "Unibox RTL"

191

Принадлежности

192

Термостат "Uni RTLH"

192

Термостат "Uni LH"

192

Вентилна вложка

192

Уплътнителен винт

193

Свързващ елемент Duo

193

189
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1.2

Продукт

kvs

kv
1K
P-откл.

kv
2K
P-откл.

1.2.f "Unibox" (до 2019 г.)
Кутия за вграждане "Unibox RLA" за изолиране
Регулатор на стайната температура "Unibox Е T" (луксозен модел)
Регулатор на стайната температура "Unibox T"
Ограничител на температурата във връщащата линия "Unibox Е RTL"
(луксозен модел)
Прод. номер

Регулатор на стайната температура "Unibox E BV" с байпас
(луксозен модел)
Комбинация от регулатор на стайната температура
и байпас с предварителна настройка
Монтажна дълбочина: 57 mm
бял
0,81

0,34

0,57

1022662°

Кутия за вграждане "Unibox RLA" за изолиране
Комбинация от изолираща и регулираща функция
1022663°

бял

Регулатор на стайната температура "Unibox Е T" (луксозен
модел)
Регулатор на стайната температура
бял

0,81

0,34

0,57

1022632°

Регулатор на стайната температура "Unibox T"
Регулатор на стайната температура
с термостат "Uni LH"
бял

1,10

0,36

0,67

1022636°

Указания

"Unibox Е" (луксозен модел) и "Unibox"
Регулатори на температурата в отделни
помещения
за повърхностно отопление
Област на приложение:
В инсталации с температури в
подаващата линя, подходящи за
повърхностно отопление съгласно DIN EN
1264.
Комплектът за монтаж се състои от:
Кутия за монтаж с термостатен вентил с
интегриран байпасен шпиндел и регулираща
вложка, функционира без допълнително
захранване. Вентил за обезвъздушаване и
промиване, изолация на вентила и
покриваща плоча; термостат, с нулева
позиция, вентилна връзка G ¾ за адаптори
Oventrop. За разпределяне на обемния
дебит на горещата вода в термостатично
регулиран обемен дебит и байпасен обемен
дебит. Байпасът дава възможност за
ограничение по минимума на основния
отоплителен товар (без изстиване).
Комплект за монтаж за изолиране на
кръговете на повърхностното отопление в
комбинация с "Unibox".
Стр. 190.
Комплектът за монтаж се състои от:
Кутия за монтаж на стена с термостатен
вентил с предварителна настройка, вентил
за обезвъздушаване и промиване.
Стр. 190.
Комплектът за монтаж се състои от:
Кутия за монтаж на стена с термостатен
вентил с предварителна настройка, вентил
за обезвъздушаване и промиване,
покриваща плоча, с термостат "Uni LH".
Стр. 190.

Ограничител на температурата във връщащата линия "Unibox
Е RTL" (луксозен модел)
Ограничител на температурата във връщащата линия (скрит)
Монтажна дълбочина: 57 mm
бял
хромиран

1022631°
1022641°

Ограничител на температурата във връщащата линия,
може да се обслужва отвън
стр. 191, Прод. номер 1022635

Комплектът за монтаж се състои от:
Кутия за монтаж с интегриран ограничител
на температурата във връщащата линия,
вентил за обезвъздушаване и промиване и
затворена покриваща плоча, връзка на
вентила G ¾ за адаптори Oventrop
За ограничаване на температурата във
връщащата линия.
Номинален диапазон: 20 – 40°C
(температура във връщащата линия).
Моделите
– "Unibox E plus"
– "Unibox E vario"
отговарят на Наредбата за енергоспестяване
(EnEV § 14).
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Продукт

kvs

kv
2K
P-откл.

1.2.f "Unibox" (до 2019 г.)
Регулатор на стайната температура и на температурата във връщащата
линия "Unibox plus"
Ограничител на температурата във връщащата линия "Unibox RTL"
Прод. номер

Регулатор на стайната температура и на температурата във
връщащата линия "Unibox plus"
Комбинация от термостат "Uni LH"
и термостат "Uni RTLH"
Монтажна дълбочина: 57 mm
бял

1,10

0,67

1022637°

1.2

Указания

"Unibox" –
регулатор на температурата в отделни
помещения и
на температурата във връщащата линия
за
повърхностни отопления
Област на приложение:
В комбинация с отоплителни инсталации
с работа на радиатори.
Комплектът за монтаж се състои от:
кутия за монтаж на стена с термостатен
вентил с предварителна настройка и RTLHвентил, вентил за обезвъздушаване и
промиване, и покриваща плоча, с термостати
"Uni LH" и "Uni RTLH" с нулева позиция,
вентилна връзка G ¾ за адаптори Oventrop.
Вентилната вложка RTLH с двоен конус
предпазва от нежелано прегряване, със
защита от замръзване.
За регулиране на стайната температура и
ограничаване на температурата във
връщащата линия.
Номинален диапазон: 7 – 28°C (стайна
температура)
Номинален диапазон: 10 – 40°C заводска
настройка
(температура във връщащата линия),
може да се увеличи до 50°C чрез
премахване на ограничителя (40°C).
Награди на "Unibox Plus":
Interclima Paris
Concours de l‘Innovation

Ограничител на температурата във връщащата линия "Unibox
RTL"
с термостат "Uni RTLH"
Монтажна дълбочина: 57 mm
бял

1022635°

Комплектът за монтаж се състои от:
Кутия за монтаж на стена с RTLH-вентил,
вентил за обезвъздушаване и промиване, и
покриваща плоча; с термостат "Uni RTLH" с
нулева позиция, вентилна връзка G ¾ за
адаптори Oventrop.
Вентилната вложка RTLH с двоен конус
предпазва от нежелано прегряване, със
защита от замръзване. За ограничаване на
температурата във връщащата линия.
Номинален диапазон: 10 – 40°C заводска
настройка
(температура във връщащата линия),
може да се увеличи до 50°C чрез
премахване на ограничителя (40°C).
Моделите
– "Unibox plus"
– "Unibox vario"
отговарят на Наредбата за енергоспестяване
(EnEV § 14).
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1.2.f "Unibox" (до 2019 г.)
Принадлежности
Вентилна вложка

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"

1.2

Продукт

kv
2K
P-откл.

Бр. в
опак.

Прод. номер

Указания

Принадлежности
празен ред - арматура за нафта
празен продукт
9_1

zzzz_9_1

Термостат "Uni RTLH"
(25) 1027165
(25) 1027172

С нулева позиция, може да се ограничи и
блокира.
Номинален диапазон:
10°C – 40°C заводска настройка
(температура във връщащата линия), може
да се увеличи до 50°C чрез премахване на
ограничителя (40°C).

бял

(10) 1011465

С нулева позиция

хромиран
с декоративен
пръстен

(25) 1011469

бял
хромиран

Термостат "Uni LH"

Вентилна вложка

"AV 9, CV 9, RFV 9, E" и
"Multiblock T-RTL" (произвеждани от 2016 г.)
0,67

Също и за "Hycocon ETZ" (произведени след
2016 г.)

(100) 1187047#

# Тези вентилни вложки са съвместими с
всички корпуси на вентили с резбова връзка
M 30 x 1,5 от всички размери на
термостатните
вентили "A, AV 9, AQ, ADV 9, CV 9, E, EQ,
AF, RF, RFV 9 и RFQ".

за термостатни вентили за връщащата линия
с резбова връзка M 30 x 1,5

(100) 1026981

Вентилна вложка с двойна сфера.
Предпазва от случайно прегряване, със
защита от замръзване.

Вентилна вложка RTLH

(100) 1026970

Специална вентилна вложка за разменени
подаваща и връщаща линия на "Unibox RTL"

Принадлежности за термостати - от Страници 19, 574
192
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1.2.f "Unibox" (до 2019 г.)
Уплътнителен винт
Свързващ елемент Duo

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"
Продукт

kv
2K
P-откл.

Бр. в
опак.

Прод. номер

Специална вентилна вложка за разменени подаваща и
връщаща линия, с безстепенна предварителна настройка
"AV9U"

0,57

(100) 1187078

1.2

Указания

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Като заместител за вентили на Oventrop:
„Multiblock T/TU/TFU“
„Unibox E T“
„Unibox E plus“
„Unibox E vario“
„Unibox E BV“
„Unibox T-RTL“
„Unibox T-RTL vario“
„Unibox T-RTL R-Tronic“
При разменена посока на потока при
вентили на Oventrop, за:
„Unibox T“
„Unibox TQ“
„Unibox TQ-RTL“
„Unibox TQ-RTL vario“
„Unibox TQ-RTL R-Tronic“
„Unibox plus“ (връзка за регулатор на
стайната температура)
„Unibox vario“ (връзка за регулатор на
стайната температура)
„Unibox Q plus“ (връзка за регулатор на
стайната температура)

Удължители
L = 20 mm
за термостатни вентили

(10) 1022698

За "Unibox T", "Unibox plus", "Unibox TQ" и
"Unibox Q plus"

за RTLH-вентили

(10) 1022699

За "Unibox RTL", "Unibox vario", "Unibox TQ" и
"Unibox Q plus"

Уплътнителен винт
Комплект = 5 броя

(10) 1026986

Свързващ елемент Duo

1 x G ¾ хол.г. 2 x G ¾ външ.р.

2020

1022655

За свързване на два отоплителни кръга.
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1.2.g Стайни термостати
Страница

1.2.g Стайни термостати
Съдържание

2020

Стайни термостати (отопление)

196

Стайни термостати (отопление/ охлаждане)

196

195

1.2

1.2.g Стайни термостати
Стайни термостати (отопление)
Стайни термостати (отопление/ охлаждане)

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"

1.2

Продукт

Бр. в
опак.

Прод. номер

Указания

Стайни термостати (отопление)
Стаен часовников термостат за открит монтаж (отопление)
с дневна шайба
230 V

1152552

Стаен термостат за открит монтаж (отопление)
Отопление двуточково регулиране
230 V
24 V

(25) 1152051
(25) 1152052

230 V
(25) 1152055
със скрито разположена настройка на температурата

Стаен термостат за вграждане (отопление)
Отопление двуточково регулиране
230 V

(128) 1152071

Стаен термостат за вграждане (отопление)
С дисплей
Отопление двуточково регулиране

Електрическият стаен часовников термостат
се използва в комбинация с
електротермични задв. устр. (двуточкови)
"Aktor T 2P" за регулиране на темп. в
отделни помещения на отоплит. инсталации.
Изходен сигнал: широко импулсна
модулация.
Температурен диапазон от 5 до 30°C.
Отопление:
Електротермичните задвижки (двуточкови)
се настройват на "затворено без ток".
Понижението на темп. става чрез времева
програма. Темп. диапазон може да се
ограничи чрез скрити ограничителни
елементи.

Електрическият стаен термостат се използва
за регулиране на температурата в отделни
помещения в комбинация с електротермични
задвижващи устройства (2-точкови) "Aktor T
2P".
Температурен диапазон от 5 до 30°C.
Отопление:
Да се използват електротермични задвижки
(2-точкови) на "затворено без ток". При Прод.
№ 1152051/52/55/71/72, понижение на
температурата е възможно чрез външен
часовников прекъсвач (Прод.
№ 1152551/52 за 230 V, Прод. № 1152554 за
24 V).
Охлаждане:
Да се използват електротермичните
задвижки (2-точкови) на "отворено без ток".
Температурният диапазон при
Прод.номер 1152051/52/71/72 може да се
ограничи чрез скрито разположени
ограничителни елементи.

С LCD-дисплей и регулируема времева
програма.
Температурен диапазон от 5 до 35°C

230 V
24 V

(40) 1152561
1152562°

Стайни термостати (отопление/ охлаждане)

Стаен термостат за открит монтаж (отопление и охлаждане)
Отопление 0 - 10 V регулиране
Охлаждане 0 - 10 V регулиране
24 V

196

(25) 1152151

Диапазон на раб.налягане (Прод. №
1152561): 100 до 260 V AC
Отопление:
Настройте електротерм. задв. устройства (2точк.) на "затворено без ток" (клема "NC")
или "отворено без ток" (клема "NO").
Стайният термостат се използва в
комбинация с електротермично задвижващо
устройство (0 – 10 V) "Aktor T ST L NC"
Прод.№ 1012953, стр. 29 или
електромоторно задвижващо устройство
"Aktor M ST L" Прод.№ 1012705/1012706,
стр. 30, за регулиране на температурата в
отделни помещения (може да се използва и
в три- или четиритръбна система).
С по един аналогов изход 0–10 V за
отопление и охлаждане, както и с
регулируема мъртва зона (0,5–7,5 K).
Температурен диапазон от 5 до 30°C
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1.2.h Стайни термостати с радио-предаватели, радиоприемници
Страница

1.2.h Стайни термостати с радио-предаватели, радиоприемници
Съдържание

2020

"R-Tronic RT B" - безжичен термостат

199

"R-Tronic RTF B" - безжичен термостат с показание на влажността

199

"R-Tronic RTFC K" - безжичен термостат с показание за влажност и CO2

199

Принадлежности

200

"FK-C F" - безжичен контакт за прозорец

200

"RP-S F" - радиоповторител

200

Радиоповторител "RP-C F"

200

"R-Con" - радиоприемници

201

197

1.2

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"

1.2.h Стайни термостати с радио-предаватели, радиоприемници

1.2

Отоплителна зона 1

d

Отоплителна зона 2

a

a

g

b

c

e

Отоплителна зона 1

a
b
c
d
e
f
g

198

24 V / 230 V

Отоплителна зона 2

C/O сигнал за
отопление/
охлаждане

f

термопомпа

Безжичен термостат “R-Tronic RT B” / “R-Tronic RTF B” / “R-Tronic RTFC K”
Безжичен приемник “R-Con”
Допълващ модул за отопление/охлаждане “R-Con HC”
Безжичен контакт за прозорец “FK-C F”
Електротермично задвижващо устройство “Aktor T 2P” (двуточково)
Разпределителен колектор от неръждаема стомана “Multidis SF”
Радиоповторител “RP-S F”
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Продукт

1.2.h Стайни термостати с радио-предаватели, радиоприемници
"R-Tronic RT B" - безжичен термостат
"R-Tronic RTF B" - безжичен термостат с показание на влажността
"R-Tronic RTFC K" - безжичен термостат с показание за влажност и CO2
Прод. номер

"R-Tronic RT B" - безжичен термостат
Безжичен термостат
с двупосочна безжична комуникация,
на батерии,
за открит монтаж
бял (RAL 9016)
1150680

"R-Tronic RTF B" - безжичен термостат с показание на
влажността
Безжичен термостат
с двупосочна безжична комуникация
и интегриран сензор за влажност,
на батерии,
за открит монтаж
бял (RAL 9016)
1150681

"R-Tronic RTFC K" - безжичен термостат с показание за
влажност и CO2
Безжичен термостат
с двупосочна безжична комуникация,
с интегриран сензор за влажност и CO2,
бял (RAL 9016)
Захранване:
вграден мрежови блок (100-240 V ~/ 50-60 Hz)
със стенна скоба
1150682

Захранване:
Мрежови адаптор (100-240 V ~/ 50-60 Hz)
с поставка за маса
1150684

2020

1.2

Указания

Електронен безжичен термостат "R-Tronic RT
B" за регулиране на стайната температура
съгласно времеви програми, които могат да
се настроят. На дисплея могат да бъдат
показани номиналната и действителната
температура в помещението.
При режим на работа на батерии могат да се
програмират до 3 участника (напр.
задвижващи устройства за безжични
термостати "mote 320" и безжичен приемник
"R-Con").
Алтернативно е възможно захранване на
ток, вж. Принадлежности, стр. 40.
При захранване на ток броят на участниците
може да се увеличи до 8, така че да могат да
бъдат свързани напр. безжични контакти за
прозорец за понижение на стайната
температура.
Награда:
GERMAN DESIGN AWARD
SPECIAL 2019
Електронен безжичен термостат "R-Tronic
RTF B" за регулиране на стайната
температура съгласно времеви програми,
които могат да се настроят. На дисплея
могат да бъдат показани номиналната и
действителната температура в
помещението. Освен това интегрираният
сензор за влажност дава информация за
относителната влажност RH в %. Стойността
се показва на текстовия ред на дисплея. При
режим на работа на батерии могат да се
програмират до 3 участника (напр.
задвижващи устройства за безжични
термостати "mote 320" и безжичен приемник
"R-Con").
Алтернативно е възможно захранване на
ток, вж. Принадлежности, стр. 40.
При захранване на ток броят на участниците
може да се увеличи до 8, така че да могат да
бъдат свързани напр. безжични контакти за
прозорец за понижение на стайната
температура.
Електронен безжичен термостат "R-Tronic
RTFC K" за регулиране на стайната
температура съгласно времеви програми,
които могат да се настроят. На дисплея
могат да бъдат показани номиналната и
действителната температура в
помещението.
Допълнително интегрираният сензор за
влажността дава информация за
относителната влажност RH в %, а
интегрираният сензор за CO2 – за
съдържанието на CO2 във въздуха в
помещението.
Стойността на RH и на съдържанието на CO2
се показват на текстовия ред на дисплея.
При превишаване на предварително
настроените гранични стойности, на дисплея
се появява символ, изискващ въвеждане на
свеж въздух.
Могат да се програмират до 8 участника
(напр. задвижващи устройства за безжични
термостати "mote 320", безжичен приемник
"R-Con" и безжични контакти за прозорец за
понижение на стайната температура).
Захранването е по избор или чрез
захранващ блок за скрит монтаж или чрез
щепсел със стойка за маса.
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1.2

Продукт

1.2.h Стайни термостати с радио-предаватели, радиоприемници

Бр. в
опак.

Прод. номер

Принадлежности
Захранващ блок за скрит
монтаж (100-240 V ~ /50-60 Hz)
с опора за стена

1150692

Указания

За преоборудване на безжичните термостати
на батерии "R-Tronic RT B, RTF B"
към външно електрозахранване
(100-240 V ~/ 50-60 Hz)

Щерпселен захранващ блок (100-240 V 1150694
~/ 50-60 Hz)
с поставка за маса, бял, за стационарно
приложение,
подходящ за "i-Tronic TFC" i "R-Tronic RT
B/RTF B"
"FK-C F" - безжичен контакт за прозорец
със соларно захранване,
бял (подобен на RAL 9003)

1153070

При отваряне или затваряне на прозореца се
изпраща радио сигнал. Акумулаторът на
енергия със соларно захранване гарантира
работа без необходимост от поддръжка.
Съвместим с:
- безжични термостати "R-Tronic"
("DynaTemp HA")
- безжични стайни модули ("DynaTemp BA")
Указание:
Безжичните термостати "R-Tronic" изискват
софтуерна версия 01-06-02 или следваща, и
трябва да се захранват от основната
електрическа мрежа.

"RP-S F" - радиоповторител
с превключвателна функция за монтаж 1150699°
в заземен контакт (230 V)
бял (подобен на RAL 9003)

Радиоповторител "RP-C F"

200

за EnOceanРадио-технология
За вграждане
230 V/ 50 Hz

(50) 1153060

Покриващи рамки 88 x 88 mm
бели (RAL 9016)

(50) 1150693

Радиоповторителят "RP-S F" служи за
увеличаване на сигнала между безжичния
термостат "R-Tronic" и gateway "OVgateway",
както и на радиоприемника "R-Con"/"R-Con
2P".
Освен това с помощта междинния щепсел
могат да се управляват електрически
консуматори (230 V) и да се отчитат
текущите данни за потреблението.
Повторителят служи за усливане на
радиограмите EnOcean и се използва
например за увеличаване на радиообхвата
между безжични контакти за прозорец и
безжичните стайни модули.

За покриване на захранващи блокове за
скрит монтаж (фрезови отвор Ø 83 mm, напр.
Schweiz) при открит монтаж на безжичните
термостати "R-Tronic".

°ще бъде спрян от производство
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Продукт

1.2.h Стайни термостати с радио-предаватели, радиоприемници
"R-Con" - радиоприемници
Прод. номер

"R-Con" - радиоприемници
230 V, без щепсел, заводски окабелен,
монтаж с носеща релса съгласно DIN 60715
4 канала с логически модул
4 канала без логически модул
8 канала с логически модул
8 канала без логически модул

1150770
1150771
1150772
1150773

1.2

Указания

Електронен многоканален безжичен
приемник за регулиране на стайната
температура на до 8 независими
отоплителни зони (повърхностно отопление)
съгласно времеви програми, които могат да
се настройват на безжичните термостати "RTronic RT B", "R-Tronic RTF B" и "R-Tronic
RTFC K". Управлението става чрез меню на
безжичния термостат.
Допълнителни функции (директен избор чрез
въртящите се бутони на безжичния
приемник):
- лохическа схема на помпата с
подготвителен и последващ период, които
могат да се настройват (само 1150770/72)
- логическа схема на горелката за изискване
на топлина (само 1150770/72)
- 2-точково регулиране
- PWM-регулиране за повърхностно
отопление
Към каналите (затварящ контакт с по 4A/250
V AC) могат да се свържат електротермични
задвижващи устройства "Aktor T 2P" 24 V
или 230 V.
Радиоприемникът "R-Con" трябва да се
монира в разпределителна кутия (за
открит/скрит монтаж).
Алтернативно може да се използва
защитният корпус, Прод. № 1150776.
За задвижващите устройства 24 V е
необходим външен трансформатор за
захранване.

Антенен удължител за радиоприемник "R-Con"

Антенен удължител (1 m) с SMA връзка на
винт.

Модел за открит монтаж,
бял гланц (подобен на RAL 9003)
1150777
"R-Con T 2P"
4-канален допълващ модул за "R-Con",
монтаж с носеща релса съгласно DIN 60715
1150775

"R-Con HC"
Допълващ модул за отопление/охлаждане за
безжичен приемник "R-Con",
монтаж с носеща релса съгласно DIN 60715
1150774

Предпазен корпус за „R-Con“
за открит монтаж
1150776

2020

4-каналният допълващ модул се свързва с
радиоприемника "R-Con" и служи за
разширяване с 4 канала.
Така с един радиоприемник "R-Con" могат да
се регулират допълнителни отоплителни
зони (12, 16...).

Допълващият модул се свързва с
радиоприемника "R-Con" и служи за
первключване между режим на отопление и
на охлаждане чрез C/O-вход (Change-Overвход). C/O сигналът се осигурява напр. от
реверсивна термопомпа (безпотенциална).
Освен това модулът "R-Con HC" има вход за
наблюдение на точката на оросяване, който
прекъсва охлаждането, когато точката на
оросяване се превиши.

Монтажът на радиоприемника "R-Con" се
извършва върху включената при доставка
носеща релса за предпазване от директно
докосване на активни части (230 V).
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1.2.i Задвижващи устройства
Страница

1.2.i Задвижващи устройства
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"Aktor T" - електротермични задвижващи устройства
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Принадлежности
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Продукт

Бр. в
опак.

Прод. номер

"Aktor T 2P" - електротермични задвижващи устройства
(двуточкови)
Резбова връзка M 30 x 1,5
„H NC“, нормално затворено, 230 V
„L NC“, нормално затворено, 24 V

1012415
1012416

Указания

Електротермичните задвижващи устройства
на Oventrop се използват в областите ОВиК.
Те се използват за регулиране на стайната
температура напр. със стандартни
радиатори, радиатори с интегрирани
разпределители, таванно-лъчисти
отопления, таванни охладителни системи и
индукционни уреди в комбинация с
двуточкови стайни термостати. Намират
приложение и в бивалентни отоплителни
инсталации.
Дължина на свързващия кабел - 1 m.
Монтажът на задвижката не зависи от
положението й. Електротермичните
задвижващи устройства са със защита от
претоварване, което може да възникне напр.
при включване на неонови тръби. Поради
тази причина не е необходим варистор.

Принадлежности
Свързваща лайстна (6 зони на регулиране)
за стайни термостати и задвижващи устройства
24 V/ 230 V, отопление

(25) 1400980

При използване на 1400980 и 1400982 с 24 V
трябва да има външно захранване от 24 V.
Като трансформатор може да се използва
Прод. № 1153053.

Свързваща лайстна (10 зони на регулиране)
за стайни термостати и задвижващи устройства
230 V, отопление/ охлаждане,
управление на помпа
24 V, отопление/ охлаждане,
управление на помпа
230 V, отопление/охлаждане,
управление на помпи и на котел,
покритие на корпуса с
интегриран часовников прекъсвач

(25) 1400981
(25) 1400982
(25) 1400983

Възможности за комбинация на вентили и задвижващи устройства Страница 266
204
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Продукт

1.2.j Системи "Cofloor", тръби "Copex" и принадлежности
Система изолационни плочи "Cofloor"

Бр. в
опак.

Прод. номер

Указания

Система изолационни плочи "Cofloor"
за закрепване на тръби 14 и 16 mm с възможност за диагонално
полагане на 45° без допълнителни средства
Разстояние на полагане на тръбите 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm

Предназначени за съответстващи на
нормите циментови и течни замаски.

Изолационна плоча NP-35
1,0 x 1,0 m = 1,0 m²
с топло- и шумоизолация,
от EPS, WLG 040, дебелина 35-2 mm,
с PS-фолио, клас на строителния материал B 2
съгласно DIN 4102

Термично съпротивление:
R = 0,85 (m² K)/W.

1402210°

макс. динам. натоварване:
5 kN/m²

Изолационна плоча NP-11
1,0 x 1,0 = 1,0 m²
с топлоизолация от EPS,
WLG 035, дебелина 11 mm,
с PS-фолио, клас на строит. материали B 2
по DIN 4102

Термично съпротивление:
R = 0,314 (m² K)/W.

1402310°

макс. динам. натоварване:
50 kN/m²

Продават се само в кашон по 10 броя.

Изолационни плочи NP
1,0 x 1,0 m = 1,0 m²
без топлозолация от

Продават се само в кашон по 10 броя.

Продават се само в комплект по 18 плочи в кашон.
1402110°

от дълбоко изтеглено PS-фолио

Продават се само в кашон по 18 броя.

Изравнителен елемент 30
1,0 x 1,0 m, сгънат
от EPS, WLG 040,
дебелина 30-2 mm,
покрити с фолио

(5)

1402490

(5)

1402390

Изравнителен елемент 11
1,00 x 1,00 m нагънат
от EPS, WLG 035,
дебелина: 11 mm,
покрит с фолио

За свързване на изолационни плочи с
притискане.
Свързващ елемент за
изолационни плочи

(10) 1402391

За свързване на челно свързани
изолационни плочи.

Използва се за области около врати и за
областта пред разпределителния колектор.
Свързващ елемент за
(10) 1402392
врата и разпределителен колектор

206

Използва се в зоните под вратите и пред
разпределителния колектор.
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1.2.j Системи "Cofloor", тръби "Copex" и принадлежности
Система изолационни плочи "Cofloor"
Прод. номер

Комплект фиксиращи скоби за изолационни плочи
От пластмаса
за тръби 14 и 16 mm
1 опаковка = 200 броя

2020

1.2

Указания

За закрепване на отоплителни тръби върху
изолационни плочи > 30 mm, напр. пред
разпределителния колектор.

1409082
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Продукт

1.2.j Системи "Cofloor", тръби "Copex" и принадлежности
Система с плочи "Cofloor"

Бр. в
опак.

Прод. номер

Система с плочи "Cofloor"
с двустранно препокриване на фолиото
за закрепване на тръби 14, 16 и 17 mm
с възможност за 45° диагонално полагане
без помощни средства

Указания

Предназначен за съответстващи с нормите
циментова и течна замазка.

Разстояния на полагане 6, 12, 18, 24, 30 cm
Изолационни плочи NP-30
1,44 x 0,84 m = 1,2 m²
с топлоизолация и изолация срещу ударен шум
от EPS, WLG 040, дебелина 30-2mm,
с PS-фолио, клас на строит. материали B2
по DIN 4102

Термично съпротивление
R = 0,75 (m²K)W

макс. динамично натоварване 5
kN/m²

Продава се само в кашон по 8 плочи.

(8)

1402430

Изолационни плочи NP-11
1,44 x 0,84 m = 1,2 m²
с топлоизолация от EPS,
WLG 035, дебелина 11 mm,
с PS-фолио, клас на строит. материали B2
съгласно DIN 4102

Термично съпротивление
R = 0,314 (m²K)W

макс. динамично натоварване
45 kN/m²

1402330

Продават се само по 8 плочи в кашон.

от дълбоко-изтеглено PS-фолио

(14) 1402130

Продава се само в кашон по 14 плочи.

Свързващ елемент за изолационни плочи

(10) 1402393

За свързване на челно свързани
изолационни плочи.

Свързващ елемент за под врата
и за разпределител

(10) 1402394

Използва се в зоната на врати и пред
колектора.

(8)

Изолационни плочи NP
1,44 x 0,84 m = 1,2 m²
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1.2.j Системи "Cofloor", тръби "Copex" и принадлежности
Изолационни плочи NP-R система "Cofloor"
Duo-свързващ елемент
Адаптори "Ofix K"

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"
Продукт

Бр. в
опак.

Прод. номер

Изолационни плочи NP-R система "Cofloor"
Тънкослойна система
предварително перфорирана плоча без
топлоизолация, с двустранно препокриване
на фолиото, за закрепване на тръба 12 mm,
с възможност за 45° диагонално
полагане без помощни средства,
разстояния на полагане 5, 10, 15 cm

1.2

Указания

Отворите в плочите позволяват лесно
поставяне, както и сигурно свързване на
изравнителната замазка със
съществуващата основа.
Изпитани минимални конструктивни
височини:
– Knauf N 430 мин. 17 mm
– PCI periplan extra мин. 18 mm
– Weber-Maxit weber.floor мин. 18 mm
– Knauf N 440 мин. 21 mm
– Mapei Novoplan-Maxi мин. 18 mm
– Sopro Fließspachtel FS 15 plus (FS 15 550)
мин. 18 mm
Повече информация – при запитване!
Моля, спазвайте указанията за полагане.
Продава се само в опаковка от
10 плочи

Изолационна плоча NP-R
1,0 x 1,0 m=1,0 m2
без топлоизолация,
от дълбоко изтеглено PS-фолио,
със заден лепящ слой.
(10) 1402010

Окантващи изолационни ленти
със самозалепваща основа
и интегриран гръб от нетъкан материал
Височина: 50 mm, дебелина: 5 mm
Дължина на ролката 20 m

(5)

Продават се само по 5 ролки в опаковка.

1401990

PE-RT пластмасова тръба „Copert“
с кислородна защита

Област на приложение:
Повърхностно отопление и охлаждане.
Тръбите отговарят на
DIN 16833 / DIN 16834,
кислородна защита съгласно DIN 4726.

на ролка
размер 12 x 2,0 mm
Дължина на ролката 200 m

(200) 1401952

Макс. работно налягане ps: 6 bar при 70°C

Duo-свързващ елемент

1 x G ¾ хол.г. 2 x G ¾ външ.р.

1022655

За свързване на два отоплителни кръга.

Адаптори "Ofix K"
„Ofix K“ за пластмасови тръби, по DIN 4726, PE-X по
DIN 16892/16893, PB по DIN 16968, PP по DIN 8078 A1,
необраб. холендр. гайка, метално уплътн. и O-Ring
12 x 2 mm

2020

(10) 1027772°
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1.2.j Системи "Cofloor", тръби "Copex" и принадлежности
Система със скоби "Cofloor"

Бр. в
опак.

Прод. номер

Система със скоби "Cofloor"
за закрепване на тръби 14, 16 и 17 mm

Указания

Предназначени за съответстващи на
нормите циментови и течни замазки.

Изолационни ролки и сгъваеми плочи с ламинирано
тъкано фолио. С отпечатан растер на полагане
(растер 5 cm),
препокриване на фолиото в края,
със самозалепващи ленти върху
задната страна.
Разстояния на полагане 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm
Изолационна ролка
10,0 x 1,0 m = 10,0 m²
с топло- и шумоизолация,
от EPS съгласно DIN EN 13163
Клас на строителния материал B 2 съгласно DIN 4102
Дебелина 20-2 mm
Дебелина 35-3 mm
Дебелина 30-3 mm
Дебелина 25-2 mm
Дебелина 30-2 mm
Дебелина 20-2 mm

1402515
1402500
1402505
1402510
1402507
1402520

Сгъваема плоча
2,0 x 1,0 m = 2,0 m²
с топло- и шумоизолация,
от EPS съгласно DIN EN 13163
Клас на строителния материал B 2 съгласно DIN 4102
Дебелина 35-3 mm
Дебелина 30-3 mm
Дебелина 30-2 mm
Дебелина 25-2 mm
Дебелина 20-2 mm

Инструмент за закопчаване
със скоби

(5)
(5)
(5)
(5)
(5)

1402600
1402605
1402607
1402610
1402620

1402597

Скоби-игли
от пластмаса
за тръби 14, 16, 17 и 20 mm
1 пълнител = 30 броя
10 пълнителя = 300 броя
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(10) 1402591
(20) 1402592

Коефициент на
WLGМакс.
топлопроводимост:
допустимо
натоварване
R = 0,50 (m²K)/W 040 5 kN/m²
R = 0,78 (m²K)/W 045 4 kN/m²
R = 0,67 (m²K)/W 045 4 kN/m²
R = 0,56 (m²K)/W 045 4 kN/m²
R = 0,75 (m²K)/W 040 5 kN/m²
R = 0,44 (m²K)/W 045 4 kN/m²

Коефициент на
WLGМакс.
топлопроводимост:
допустимо
натоварване
R = 0,78 (m²K)/W 045 4 kN/m²
R = 0,67 (m²K)/W 045 4 kN/m²
R = 0,75 (m²K)/W 040 5 kN/m²
R = 0,56 (m²K)/W 045 4 kN/m²
R = 0,44 (m²K)/W 045 4 kN/m²
Продават се само в опаковки по 5 плочи.

За закрепване на нагревателни тръби на
изолационни плочи съотв. сгъваеми плочи
чрез скоби-игли.

За закрепване на топлинни тръби върху
изолационната ролка или сгъваемата плоча
с инструмент за закопчаване със скоби.
Продават се само в цяла опаковка.
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Продукт

1.2.j Системи "Cofloor", тръби "Copex" и принадлежности
Система с релса с клеми "Cofloor"

Бр. в
опак.

Инструмент за закопчаване със скоби

Указания

1402596

За закрепване на отоплителни тръби върху
изолационната или сгъваемата плоча чрез
скоби-игли.

Скоби-игли
термично заварени, от пластмаса
за тръби 14, 16, 17 и 20 mm
10 пълнителя = 300 броя

(20) 1402594

Ръчно устройство за лепене
на тиксо

За закрепване на топлинни тръби върху
изолационната ролка или
сгъваемата плоча с инструмент за
закопчаване със скоби.
Продават се само в цяла опаковка.

За залепване на кантове на изолационните
ленти и плочи.

с широчина 50 mm

1402598

Лепяща лента
50 mm x 66 m

1.2

Прод. номер

(36) 1402599

За залепване на кантове на изолационните
ленти и плочи против проникване на вода от
замазката.

Система с релса с клеми "Cofloor"
самозалепваща се релса от полипропилен,
разстояние между клемите 5 cm, дължина 1 m

2020

за тръба 14 mm

(100) 1402580

за тръба 16 mm

(100) 1402581

За закревпане на нагревателни тръби на
изолацията.
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1.2

Продукт

1.2.j Системи "Cofloor", тръби "Copex" и принадлежности
"Cofloor" система Klett

Бр. в
опак.

Прод. номер

"Cofloor" система Klett
за закрепване на тръби Klett 16 х 2 mm

Указания

Предназначени за циментов и мокър под.

Изолационни ролки с ламинирано велурено фолио Klett,
с отпечатан растер на полагане (растер 5 cm),
препокриване на фолиото в края,
със самозалепващи ленти върху
задната страна.
Разстояния на полагане 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm
Изолационна ролка Klett
10,0 x 1,0 m = 10,0 m²
с топло- и шумоизолация,
от EPS съгласно DIN EN 13163
Клас на строителния материал B 2 съгласно DIN 4102
Дебелина 30-2 mm
Дебелина 20-2 mm

1403507
1403520

Пластмасова тръба от PE-RT "Copert" Klett
с кислородна защита

Коефициент на
WLGМакс.
топлопроводимост:
допустимо
натоварване
R = 0,75 (m²K)/W 040 5 kN/m²
R = 0,44 (m²K)/W 045 4 kN/m²

на ролка

Област на приложение:
Повърхностно отопление и охлаждане
Тръбите отговарят на DIN 16833/ DIN 16834
Кислородна защита съгласно DIN 4726

Размер 16 x 2 mm

Макс. работно налягане ps: 6 bar при 70°C

Дължина на ролката 240 m

(240) 1402162

PE-RT/AL/PE-RT многослойна тръба Klett

Област на приложение:
Повърхностно отопление и охлаждане

на ролка
Макс. работно налягане ps: 10 bar при 70°C

Размер 16 x 2 mm
Дължина на ролката 200 m

(200) 1540355

Ръчно устройство за лепене
на тиксо

За залепване на кантове на изолационните
ленти и плочи.

с широчина 50 mm

1402598

Лепяща лента
50 mm x 66 m

(36) 1402599

Водач за хаспел
за тръби Klett
1402070

Стенна клема за прокарване на тръба
за тръби Klett
1402071
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За залепване на кантове на изолационните
ленти и плочи против проникване на вода от
замазката.

Адаптор и водещо ухо за тръби с
телескопичен удължител за монтаж на
хаспел за размотаване с Прод. №
1402096/98.
Предотвратява контакт с пода на тръби Klett
при полагане.

За поставяне например в зоната на щурц на
врата.
Предотвратява контакт с пода на тръби Klett
при полагане.
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Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"
Продукт

1.2.j Системи "Cofloor", тръби "Copex" и принадлежности
Система за сухо строителство "Cofloor"

Бр. в
опак.

Прод. номер

Система за сухо строителство "Cofloor"
за закрепване на тръби "Copipe" 14 mm
Разстояние за полагане 12,5 cm, 25 cm

Елемент за сухо строителство
1000 x 500 x 25 mm
от EPS съгласно DIN EN 13163, WLG 035
Клас на строителния материал B 2 съгласно DIN 4102
макс. динамично натоварване
60 kN/m²

(10) 1402800

(48) 1402850

Елемент за полагане на топлопроводима
листова стомана, под формата на
серпентини или кръгово. За многослойна
тръба "Copipe HSC" 14 x 2 mm.
Термично съпротивление: R = 0,5 (m²K)/W

За полагане на тръби "Copipe HSC" 14 x 2
mm и за подобряване на топлопреноса чрез
покритие с голяма повърхност на
елементите за сухо строителство.
Продават се само в комплект - по 48 ламела
в кашон.

Топлопроводими дъги
110 x 245 x 0,5 mm
от поцинкована листова стомана

За полагане на повърхн. отопление под
масивни и дървени настилки чрез сухо
строителство (ниска монтажна височина) или
с отоплителна водеща ивица по DIN 18560
върху PE-фолио.
При спазване на опред. монтажни условия е
възможно системата за сухо строителство да
се използва и за стенно отопление и
охлаждане.

Продават се само в комплект - по 10 плочи.

Топлопроводими ламели
998 x 22 x 0,4 mm
от поцинкована листова стомана
с перфорирани точки във вдлъбнатините

1.2

Указания

(25) 1402855

За полагане на тръби "Copipe HSC" 14 x 2
mm в областта на канта при орнаментно
полагане.
Продават се само в комплект - по 25 дъги в
кашон.

Панел за запълване и разпределяне
1000 x 500 x 25 mm, от EPS съгласно DIN EN 13163,
WLG 035, макс. допустимо натоварване 60 kN/m²
Клас на строителния материал B 1 съгласно DIN 4102

Продават се само в комплект - по 19
елемента в кашон.

(19) 1402857
Покриващо фолио
от PE 0,2 mm

2020

размери на ролката 25 m x 4 m

1402895

Уред за рязане чрез нагряване

1402891

Използва се като разделителен слой между
системата за сухо строителство и
циментовата замазка.

Ръчен инструмент за изрязване на отделни
тръбни канали в панела за пълнене и
разпределяне.
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1.2

Продукт

1.2.j Системи "Cofloor", тръби "Copex" и принадлежности
Принадлежности

Бр. в
опак.

Прод. номер

Указания

Принадлежности
Окантващи изолационни ленти
със залепено фолио и обозначено място за разкъсване,
височина: 150 mm, дебелина: 10 mm
от полиетиленова пяна
дължина на ролката 25 m

(8)

1402090

Окантваща изолационна лента с перфорация,
самозалепваща от страната на стената,
със самозалепваща полиетиленова ивица
Височина: 150 mm, дебелина: 10 mm
от полиетиленова пяна
Дължина на ролката 25 m

(8)

За изработване на фуги в пода по
DIN EN 1264-4 / DIN 18560 T2.

(20) 1402091

Предпазна тръба
от LDPE
Дължина: 300 mm, прорязана,
за тръби 14, 16 и 17 mm

Самозалепващият се полиетиленов кант
позволява уплътняването на връзката между
плочите и окантващата изолационна лента
при използване на течна замазка.

1402191

Еластична лента
от полиетиленова пяна
с лепящо фолио,
височина: 120 mm, дебелина: 10 mm
Дължина: 1,20 m

Предназначени за циментов и мокър
под, който е съобразен с нормите DIN EN
1264-4/ DIN 18560 T2.

(20) 1501184

За предпазване на отоплителни тръби
– при кръстосване на фугите на пода
съгласно DIN EN 1264-4/ DIN 18560 T 2
– при вход в бетона
– при изход от бетона
Продават се само в комплект от 20
предпазни тръби в опаковка.

Цилиндричен профил
от PE-пяна Ø 20 mm
150 m в опаковка

1402092

Служи като уплътнение между
изолационната плоча и окантващата
изолационна лента при циментови замазки.
Продават се на опаковка.

Дъга за прокарване на тръби
от пластмаса
за тръба 14 - 17 mm
Комплект = 10 бр.
за тръба 20 mm
Комплект = 10 бр.
за тръба 26 mm
Комплект = 10 бр.

(50) 1409085
(10) 1409086
(10) 1409087

Маркировка за отбелязване на местата за измерване
от пластмаса
Комплект = 5 броя
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За обръщане и фиксиране на тръби
"Copert" и "Copex" при 90° дъги, напр. пред
разпределителя и в отворите на пода.

За маркиране на местата за измерване на
влагата на пода.

(10) 1409090

2020
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Продукт

1.2.j Системи "Cofloor", тръби "Copex" и принадлежности
Принадлежности
Прод. номер

Добавка за замазка
Допълнителни компоненти за получаване на циментова замазка за
отопляващи подови конструкции
вместимост на съда 10 kg

2020

1409095

1.2

Указания

За хомогенизиране и подобряване на
способността за обработка, както и за
повишаване на обемната плътност на
циментовата замазка.
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Продукт

1.2.j Системи "Cofloor", тръби "Copex" и принадлежности
PE-Xc тръби "Copex"

Бр. в
опак.

Прод. номер

PE-Xc тръби "Copex"
с кислородна защита

Област на приложение
Повърхностно отопление и охлаждане

в ролка

Тръбите отговарят на
DIN 16892 / DIN 16893 / DIN EN ISO 15 875 /
EN1264-4
(с изкл. на размер 26).
Кислородна защита по DIN 4726 (всички
размери).

Размер 14 x 2 mm

Макс. работно налягане ps:
6 bar при 90 °C
10 bar при 60 °C

Дължина на ролката 120 m
Дължина на ролката 240 m
Дължина на ролката 600 m

(120) 1400051
(240) 1400052
(600) 1400054

Размер 16 x 2 mm
Дължина на ролката 120 m
Дължина на ролката 240 m
Дължина на ролката 600 m

(120) 1400151
(240) 1400152
(600) 1400154

Размер 17 x 2 mm
Дължина на ролката 120 m
Дължина на ролката 240 m
Дължина на ролката 600 m

(120) 1400251
(240) 1400252
(600) 1400254

Размер 20 x 2 mm
Дължина на ролката 240 m
Дължина на ролката 600 m

(240) 1400352
(600) 1400354

Размер 26 x 3 mm
Дължина на ролката 50 m
Дължина на ролката 200 m
Дължина на ролката 300 m
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Указания

(50) 1400560
(200) 1400562
(300) 1400563

Макс. работно налягане ps:
6 bar при 90 °C
10 bar при 60 °C

Макс. работно налягане ps:
6 bar при 90 °C
10 bar при 60 °C

Макс. работно налягане ps:
6 bar при 90 °C
8 bar при 70 °C

Макс. работно налягане ps:
6 bar при 90 °C
10 bar при 60 °C
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Продукт

1.2.j Системи "Cofloor", тръби "Copex" и принадлежности
Многослойни тръби от PE-RT/AL/PE-RT "Copipe HSC"

Бр. в
опак.

Прод. номер

Многослойни тръби от PE-RT/AL/PE-RT "Copipe HSC"
в ролка
Размер 14 x 2 mm
Дължина на ролката 50 m
Дължина на ролката 100 m
Дължина на ролката 200 m

Тестван по DVGW (размер 14 x 2,0 mm и 17 x
2,0 mm)
Допускане по DVGW (за размери 16 x 2,0
mm и 20 x 2,5 mm).
Регистрационен № DVGW: DW-8501 AT2407

(50)
(100)
(200)
(500)

Макс. раб. налягане ps: 6 bar при 90°C
ps: 10 bar при 70°C
Устойчива на дифузия трислойна свързваща
тръба
– вътрешен слой в контакт със средата от
PE-RT
– заварена по дължината алуминиева тръба
– външен покривен слой от PE-RT, свързани
помежду си чрез слоеве с добра адхезия.

1541055
1540155
1540255
1540555

Размер 17 x 2 mm
Дължина на ролката 200 m
Дължина на ролката 500 m

Област на приложение
Централни отоплителни инсталации с
циркулационна помпа, повърхностно
отопление или охлаждане, и санитарни
инсталации.

(50) 1541054
(100) 1540154
(200) 1540254

Размер 16 x 2 mm
Дължина на ролката 50 m
Дължина на ролката 100 m
Дължина на ролката 200 m
Дължина на ролката 500 m

1.2

Указания

(200) 1540257
(500) 1540557

Размер 20 x 2,5 mm
Дължина на ролката 50 m
Дължина на ролката 100 m
Дължина на ролката 200 m

2020

(50) 1541060
(100) 1540160
(200) 1540260
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Продукт

1.2.j Системи "Cofloor", тръби "Copex" и принадлежности
PE-RT тръби "Copert"

Бр. в
опак.

Прод. номер

Указания

PE-RT тръби "Copert"
с кислородна защита

Област на приложение
Повърхностно отопление и охлаждане

в ролка

Тръбите отговарят на
DIN 16833/DIN 16834
Кислородна защита по DIN 4726

Размер 14 x 2 mm
Дължина на ролката 240 m
Дължина на ролката 600 m

(240) 1402052
(600) 1402054

Макс. раб. налягане ps: 6 bar при 70 °C

Размер 16 x 2 mm
Дължина на ролката 240 m
Дължина на ролката 600 m

(240) 1402152
(600) 1402154

Размер 17 x 2 mm
Дължина на ролката 240 m
Дължина на ролката 600 m

(240) 1402252
(600) 1402254

Размер 20 x 2 mm
Дължина на ролката 240 m

(240) 1402352

Още размери, напр. за монтаж на вертикални тръбопроводи,
стр. 592.
Прес и резбови адаптори, стр. 600.
Инструменти – режещ инструмент за тръби, ножица за тръби,
универсален инструмент за отстраняване на грапавини и
калибриране, стр. 628.

Хаспел за размотаване
за тръби
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За дължини на ролката до 600 m.
Напълно разглобяем и сгъваем.

неподвижен

1402096

подвижен

1402098

Количка за траснпортиране

1402099

2020

1.2.j Системи "Cofloor", тръби "Copex" и принадлежности
Адаптори "Ofix K"
Адаптори "Cofit S"

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"
Бр. в
опак.

Продукт

Прод. номер

Адаптори "Ofix K"
за външ.р. G ¾ съгласно DIN EN 16313 (евроконус)
„Ofix K“ за полиетиленови тръби по DIN 4726, PE-X по
DIN 16892/16893, PB по DIN 16968, PP по DIN 8078 A1,
никелирана холендрова гайка, метално уплътнение + O-Ring
14 x 2 mm
16 x 2 mm
17 x 2 mm
20 x 2 mm

(10)
(10)
(10)
(10)

1027755°
1027757°
1027759°
1027763°

Адаптори "Cofit S"
за външ.р. G ¾" по DIN EN 16313 (евроконус)
за многослойни тръби "Copipe" и при същия
метод на обработване - и за пластмасови тръби,с метално
уплътнение и O-Ring, изход от бронз, клемен пръстен и
холендрова гайка от месинг

1.2

Указания

За свързване на тръби от РЕ-Х "Copex" и на
тръби от PE-RT "Copert" към разпределитeли
и фитинги.
Допустимите работни налягания и
температури зависят от класовете на
приложение от съответните норми за
тръбопроводни системи от пластмаса
(напр. PE-X, DIN EN ISO 15875).

За свързване на тръби към разпределитeли
и фитинги. (Грапавините от вътрешността на
тръбите трябва да бъдат отстранени.)

Никелирана холендрова гайка
14
16
17

x 2,0 mm
x 2,0 mm
x 2,0 mm

x G ¾ хол.г.
x G ¾ хол.г.
x G ¾ хол.г.

(10) 1507954
(10) 1507955
(10) 1507959°

Холендр. гайка, необработена
14
16

2020

x 2,0 mm
x 2,0 mm

x G ¾ хол.г.
x G ¾ хол.г.

(10) 1507974°
(10) 1507975°

°ще бъде спрян от производство
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1.2.j Системи "Cofloor", тръби "Copex" и принадлежности
Адаптори "Cofit S"
Двоен нипел
Прес-връзки "Cofit P"
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охлаждане "Cofloor"

1.2

Бр. в
опак.

Продукт

Прод. номер

Указания

Адаптори "Cofit S"
за външ.р. G ¾" по DIN EN 16313 (евроконус)
за многослойни тръби "Copipe" и при същия
метод на обработване - и за пластмасови тръби,2 бр., с метално
уплътнение и O-Ring, изход от бронз, клемен пръстен и
холендрова гайка от месинг, никелирана холендрова гайка
14 x 2,0 mm x G ¾ хол.г.
16 x 2,0 mm x G ¾ хол.г.
17 x 2,0 mm x G ¾ хол.г.
18 x 2,0 mm x G ¾ хол.г.
20 x 2,0 mm x G ¾ хол.г.
20 x 2,5 mm x G ¾ хол.г.

(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)

1507934
1507935
1507937
1507938
1507939
1507940

Двоен нипел
Двоен нипел, от месинг, никелиран
G ¾ външ.р. x G ¾ външ.р.

(10) 1028263

за G ¾- стр. конично уплътн., по DIN EN
16313 (евроконус).

Двоен нипел, от бронз, необраб.
G ¾ външ.р.

x G ¾ външ.р.

(25) 1504054°

Прес-връзки "Cofit P"
за многослойни тръби "Copipe HSC" и при същия метод
на обработване - и за пластмасови тръби,
размер 16 и 20 х 2,5 mm от бронз,
размери 14, 17 и 20 х 2,0 mm от месинг (DZR), прес-муфа от
неръждаема стомана

(Грапавините от вътрешността на тръбите
трябва да бъдат отстранени.)
За други размери вж. стр. 600.

Прес връзка
14 x 2 mm
16 x 2 mm
17 x 2 mm
20 x 2,5 mm
20 x 2 mm
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x 14 x 2 mm
x 16 x 2 mm
x 17 x 2 mm
x 20 x 2,5 mm
x 20 x 2 mm

(10)
(10)
(10)
(10)
(10)

1512542
1512543
1512544
1512545
1512541

Подходящи прес-клещи:
Прод. № 1519489 (Ø 14 x 2 mm)
Прод. № 1519491 (Ø 16 x 2 mm)
Прод. № 1519488 (Ø 17 x 2 mm)
Прод. № 1519492 (Ø 20 x 2.5 mm)
Прод. № 1519481 (Ø 20 x 2 mm)

°ще бъде спрян от производство

2020

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"

1.2.k Разпределителен колектор "Multidis SFQ" с "Q-Tech" за автоматичен
хидравличен баланс
Страница

1.2.k Разпределителен колектор "Multidis SFQ" с "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
Съдържание

2020

Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ"

222

Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ"

222

Комплекти за свързване на топломер

223

221
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охлаждане "Cofloor"

1.2

Продукт

1.2.k Разпределителен колектор "Multidis SFQ" с "Q-Tech" за автоматичен
хидравличен баланс
Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFQ"
Прод. номер

Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis
SFQ"
за повърхностно отопление и охлаждане
с интегрирани изолиращи устройства в подаващата линия
с "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
с плоско уплътнение, с вентилни вложки M 30 x 1,5
за термостатично и електронно регулиране
за 2 кръга
за 3 кръга
за 4 кръга
за 5 кръга
за 6 кръга
за 7 кръга
за 8 кръга
за 9 кръга
за 10 кръга
за 11 кръга
за 12 кръга

1404752
1404753
1404754
1404755
1404756
1404757
1404758
1404759
1404760
1404761
1404762

В процес на подготовка.
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Указания

Област на приложение:
Разпределителен колектор от неръждаема
стомана за повърхностно отопление и
охлаждане.
Макс. работно налягане ps: 6 bar (PN 6)
Макс. работна температура ts: 80°C
Диапазон на дебита: 0,5 – 5 l/min
Описание:
Предварително монтиран разпределителен
колектор. С кранове за пълнене и източване.
Връзки за отоплителен кръг с външ.р. G ¾ за
адаптори Oventrop. Подаващ колектор с
интегрирани изолиращи устройства.
Връщащ колектор с интегрирани вентилни
вложки "Q-Tech".
Опори от поцинкована стомана (слабо
завити) със звукоизолация съгласно DIN
4109.
Кутии за монтаж и таблици с размери – стр.
230.

Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis
SFQ"
за повърхностно отопление и охлаждане
с интегрирани индикатори на дебита в подаващата линия
с "Q-Tech" за автоматичен хидравличен баланс
с плоско уплътнение, с вентилни вложки M 30 x 1,5
за термостатично и електронно регулиране

Макс. работно налягане ps: 6 bar (PN 6)
работна температура ts: 70 °C

за 2 кръга
за 3 кръга
за 4 кръга
за 5 кръга
за 6 кръга
за 7 кръга
за 8 кръга
за 9 кръга
за 10 кръга
за 11 кръга
за 12 кръга

Описание:
Предварително монтиран разпределителен
колектор. С кранове за пълнене и източване.
Връзки за отоплителен кръг с външ.р. G ¾ за
адаптори Oventrop.
Подаващ колектор с интегрирани показатели
на дебита. Връщащ колектор с интегрирани
вентилни вложки "Q-Tech".
Опора от поцинкована стомана (слабо
завита) със звукоизолация съгласно DIN
4109.

1404952
1404953
1404954
1404955
1404956
1404957
1404958
1404959
1404960
1404961
1404962

Област на приложение:
Разпределителен колектор от неръждаема
стомана за повърхностно отопление и
охлаждане.

2020

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"
Продукт

1.2.k Разпределителен колектор "Multidis SFQ" с "Q-Tech" за автоматичен
хидравличен баланс
Комплекти за свързване на топломер
Прод. номер

Комплекти за свързване на топломер
за разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis
SFQ" за повърхностно отопление и охлаждане

Комплекти за свързване на топломер,
предназначени за свързване отляво и
отдясно на разпределителния колектор

Комплект със сферични кранове

Комплектът се състои от:
Подаваща линия
– Сферичен кран с връзка за температурен
сензор M 10 x 1, за сензор Ø 5,0/5,2 mm
за директно потапяне

Ъглов модел:
със сферични кранове, DN 20
със сферични кранове DN 20

1405578
1405580

Прав модел:
със сферични кранове, DN 20
със сферични кранове, DN 25

2020

1.2

Указания

Връщаща линия
– Сферичен кран с холендер
– Пас-парче за топломер
– Сферичен кран с връзка за температурен
сензор M 10 x 1, за сензор Ø 5,0/5,2 mm
за директно потапяне
Плоски уплътнения

1405579
1405581
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1.2.l Разпределителни колектори за повърхностно
отопление и охлаждане "Multidis SF/SFB/SFI"
Страница

1.2.l Разпределителни колектори за повърхностно
отопление и охлаждане "Multidis SF/SFB/SFI"
Съдържание
Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF"

2020

226

Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFB"

227

Месингов разпределителен колектор "Multidis SFI" за индустриално повърхностно отопление и
охлаждане

227

Принадлежности

228

Сферичен кран "Optiflex"

228

Адаптори "Cofit S"

228

Вентилна вложка за разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF"

229

Сферични кранове

229

Кутии за вграждане

230

Кутии за външен монтаж

230

Ключалка

231

Комплекти за свързване на топломер

232

Байпас връзка

234

Комплект ъглови връзки

234

Щранг регулиращи вентили "Hycocon VTZ"

234

Регулатор на диференциалното налягане "Hycocon DTZ"

234
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Продукт

1.2.l Разпределителни колектори за повърхностно
отопление и охлаждане "Multidis SF/SFB/SFI"
Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF"
Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF"
Прод. номер

Указания

Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis
SF"
за повърхностно отопление и охлаждане
с интегрирани регулиращи вложки в подаващата линия
с плоско уплътнение, с вентилини вложки M 30 x 1,5
за термостатично и електронно регулиране

Област на приложение:
Разпределителен колектор от неръждаема
стомана за повърхностно отопление и
охлаждане.
Макс. работно налягане ps: 6 bar (PN 6)
Макс. работна температура ts: 80°C

за 2 кръга
за 3 кръга
за 4 кръга
за 5 кръга
за 6 кръга
за 7 кръга
за 8 кръга
за 9 кръга
за 10 кръга
за 11 кръга
за 12 кръга

Описание
Предварително монтиран разпределителен
колектор. С кранове за пълнене и източване.
Връзки за отоплителен кръг с външ.р. G ¾ за
адаптори Oventrop. Подаващ колектор с
интегрирани регулиращи вложки. Връщащ
колектор с интегрирани вентилни вложки.
Опори от поцинкована стомана (слабо
завити) със звукоизолация съгласно DIN
4109.

1405552
1405553
1405554
1405555
1405556
1405557
1405558
1405559
1405560
1405561
1405562

Кутии за монтаж и таблици с размери – стр.
230.

Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis
SF"
за повърхностно отопление и охлаждане
с интегрирани вложки за измерване и регулиране
на дебита 0-5 l/min. в подаващата линия
с плоско уплътнение, с вентилни вложки M 30 x 1,5
за термостатично и електронно регулиране
за 2 кръга
за 3 кръга
за 4 кръга
за 5 кръга
за 6 кръга
за 7 кръга
за 8 кръга
за 9 кръга
за 10 кръга
за 11 кръга
за 12 кръга
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1405352
1405353
1405354
1405355
1405356
1405357
1405358
1405359
1405360
1405361
1405362

2020
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охлаждане "Cofloor"
Продукт

1.2.l Разпределителни колектори за повърхностно
отопление и охлаждане "Multidis SF/SFB/SFI"
Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SFB"
Месингов разпределителен колектор "Multidis SFI" за индустриално
повърхностно отопление и охлаждане
Прод. номер

Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis
SFB"
за повърхностно отопление и охлаждане
с байпас с предварителна настройка във
вентилите на отоплителния кръг и с интегрирани
регулиращи вложки в подаващата линия
с плоско уплътнение, с вентилни вложки M 30 x 1,5
за термостатично и електронно регулиране
за 2 кръга
за 3 кръга
за 4 кръга
за 5 кръга
за 6 кръга
за 7 кръга
за 8 кръга
за 9 кръга
за 10 кръга
за 11 кръга
за 12 кръга

1405452
1405453
1405454
1405455
1405456
1405457
1405458
1405459
1405460
1405461
1405462

Указание:
Наредбата за енергоспестяване (EnEV), § 14, абзац 2 предписва
автоматично работещи устройства за регулиране по помещения
на стайната температура.

Месингов разпределителен колектор "Multidis SFI" за
индустриално повърхностно отопление и охлаждане
Разпределителни модули с плоско уплътнение, със сферични
кранове в подаващата линия и регулиращи вентили във
връщащата линия.
Разширява се до макс. 20 кръга чрез свързване на
разпределителните модули
за 2 кръга
за 3 кръга
за 4 кръга
за 5 кръга
за 6 кръга

2020

1414452
1414453
1414454
1414455
1414456

1.2

Указания

Област на приложение:
Разпределителен колектор от неръждаема
стомана за повърхностно отопление и
охлаждане.
Макс. раб. налягане ps: 6 bar (PN 6)
Макс. раб. температура ts: 80°C
С възможност за настройка на байпаса на
вентила на отоплителен кръг за минимален
обемен дебит за оптимална работа на
помпата и за работа по основен товар на
подовото отопление (без охлаждане).
Описание
Предварително монтиран разпределителен
колектор. С кранове за пълнене и източване.
Връзки на отоплителен кръг с външна
резба G ¾ за адаптори
Oventrop. Подаващата линия е с
интегрирани регулиращи вложки.
Връщащата линия е с интегрирана вентилна
вложка с байпас с предварителна
настройка.
Скобите (слабо захванати) са със
звукоизолация по DIN 4109.
Кутии и таблици с размери - стр. 230.

Област на приложение:
за централни отоплителни инсталации с
циркулационна помпа.
Макс. работно налягане ps: 6 bar (PN 6)
Макс. работна температура ts: 90°C
Описание
Предварително монтирани разпределителни
модули, от едната страна с външна резба G
2, а от другата - холендрова гайка G 2, с тапи
G ½.
Подаващ колектор със сферични кранове.
Връщащ колектор с регулиращи вентили.
Връзки за отоплителен кръг с външ.р. G 1 за
адаптори Oventrop.
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1.2.l Разпределителни колектори за повърхностно
отопление и охлаждане "Multidis SF/SFB/SFI"

Бр. в
опак.

Прод. номер

Указания

Принадлежности
Конзола
за разпределителен колектор от месинг 1414490
„Multdis SFI“,
2 бр., стомана, регулируеми по височина и
дълбочина

Конзоли с по 2 скоби за закрепване, вкл.
звукоизолация и бърза връзка.
Включва опора за стена.

Капачка с вътр.р. G 2
за месингов разпределителен колектор 1414493
"Multidis SFI", 2 бр., месинг

За затваряне на краищата на колектора на
подаващата и връщащата линия.

Сферичен кран
с плоско уплътнение
DN 50 G 2 вътр.р. x G 2 външ.р.

1406586

Сферичен кран "Optiflex"
Месинг, ръкохватка с ограничител

За изолиране на подаващия и връщащия
разпределител.

За пълнене и обезвъздушаване.

самоуплътняващо, с контра гайка,
с шлангово съединение (меко уплътн.) и капачка
DN 15

(50) 1033314

Адаптори "Cofit S"
За PE-Xc тръби "Copex",
2 бр., метално уплътняващи с O-Ring
Изход бронз/месинг (DZR),
компрес пръстен от месинг,
холендрова гайка от необраб. месинг
20 x 3,0 mm x G 1 хол.г.
26 x 3,0 mm x G 1 хол.г.

228

За свързване на тръби "Copex" от PE-Xc към
разпределителен колектор, както и фитинги.

(10) 1507969°
(10) 1507979°

°ще бъде спрян от производство

2020

1.2.l Разпределителни колектори за повърхностно
отопление и охлаждане "Multidis SF/SFB/SFI"
Сферични кранове
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Продукт

Бр. в
опак.

Прод. номер

1.2

Указания

Вентилна вложка за разпределителен колектор от
неръждаема стомана "Multidis SF"
Месинг

(25) 1404091

Холендер
никелиран
хол.г. G ¾ x хол.г. G 1

(50) 1407206

За свързване на два разпределителни
колектора от неръждаема стомана "Multidis
SF. (да не се превишават общо макс. 12
отоплителни кръга!)

Скоба за разпределител
за разпределителен колектор от
неръждаема стомана "Multidis"

(25) 1408010

Опора с две скоби за закрепване на тръби с
вкл. звукоизолация съгласно DIN 4109.
За разпределителни колектори от
неръждаема стомана "Multidis SF/ SH/ SFQ/
SFB".

Сферични кранове
с плоско уплътнение
DN 20 G ¾ вътр.р. x G 1
външ.р.
DN 25 G 1 вътр.р. x G 1 външ.р.

(10) 1406383
(10) 1406384

с плоско уплътнение, с термометър (0 - 80 °C)
с червена крилчата ръкохватка
DN 20 G ¾ вътр.р. x G 1 външ.р.
DN 25 G 1 вътр.р. x G 1 външ.р.

1406483
1406484

плоско уплътн., с термометър (0 - 80 °C)
със синя крилчата ръкохватка
DN 20 G ¾ вътр.р. x G 1 външ.р.
DN 25 G 1 вътр.р. x G 1 външ.р.

1406583
1406584

плоско уплътнение,
с връзка за температурен сензор M 10 x 1,0
DN 25 G 1 вътр.р. x G 1 външ.р.

(10) 1406708

Сферичен кран
за разпределителен колектор от неръждаема
стомана "Multidis SF/SFB"
с евроконус
G ¾ външ.р. x G ¾ хол.г.

2020

(50) 1406504

Сферичен кран за изолиране на отопл.
кръгове към разпред. колектор.
Връзка за отоплителен кръг - външна резба
G ¾ за адаптори Oventrop.
Връзка за разпред. колектор - холендрова
гайка G ¾ и уплътнение с O-Ring.
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Продукт

Прод. номер

Указания

Кутии за вграждане
Модел за вграждане
стомана, поцинковани, лакирани в бяло рамки и врати,
мрежата може да се изважда

Дълбочина на монтажния елемент: 115 – 180
mm
Височина на монтажния елемент: 760 – 885
mm

Nr. 1: вътр. широчина: 560 mm
Nr. 2: вътр. широчина: 700 mm
Nr. 3: вътр. широчина: 900 mm
Nr. 4: вътр. широчина: 1200 mm

При използване на комплекти за
присъединяване на топломер е необх. да се
вземе предвид сумата от монтажната
дължина и дължината на разпределителя.

1401151
1401152
1401153
1401154

32

max. 83

200

50

G1
G 3/4

Abgänge
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Länge (L)
168 mm
218 mm
268 mm
318 mm
368 mm
418 mm
468 mm
518 mm
568 mm
618 mm
668 mm

52

Nr. °°
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3

Länge (L)
mit Kugelhahn

1406384
248 mm
298 mm
348 mm
398 mm
448 mm
498 mm
548 mm
598 mm
648 mm
698 mm
748 mm

Nr. °°
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3

°°№ на кутията за монтаж
Кутии за външен монтаж
Модел за открит монтаж
Стомана, поцинкован, лакирани в бяло рамки и врати

Дълбочина: 160 mm
Височина на монтажния елемент: 760 – 870
mm

Nr. 1: вътр. широчина: 600 mm
Nr. 2: вътр. широчина: 750 mm
Nr. 3: вътр. широчина: 1000 mm
Nr. 4: вътр. широчина: 1250 mm

При използване на комплекти за
присъединяване на топломер е необх. да се
вземе предвид сумата от монтажната
дължина и дължината на разпределителя.

1401171
1401172
1401173
1401174

"Regubox" - луксозна разпределителна кутия
с бяла, без рамки, прозрачна и
заключваща се стъклена врата.
Повърхността на рамката е от почистена с четка неръждаема
стомана.
Без задна стена.
Модел за открит монтаж
1341098
за "Regudis W-HTU" и "Regudis W-HTF"
с несмесен отоплителен кръг и за разпределителен колектор от
неръждаема стомана "Multidis SF" с макс. 6 връзки за отоплителен
кръг (взет е предвид ъглов свързващ комплект Прод. номер
1404780)

Размери (Ш x В x Д):
630 mm x 900 mm x 170 mm
Комплект за монтаж при груб строеж за
монтаж на пода (Прод. номер 1341099) или
на стена (Прод. номер 1341199) трябва да се
поръча отделно.

Награди:
ISH Frankfurt 2015

ICONIC AWARDS 2015
GERMAN DESIGN AWARD
SPECIAL 2016
iF Design Award 2016
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1.2.l Разпределителни колектори за повърхностно
отопление и охлаждане "Multidis SF/SFB/SFI"
Прод. номер

1.2

Указания

Комплект за монтаж по време на груб строеж за "Regubox"
листова стомана, поцинкована
Стенен монтаж
с регулируема височина

1341099

Само за "Regubox", Прод. номер 1341098.

Стенен монтаж

1341199

С бленда за покриване на долния свързващ
канал на "Regubox" при стенен монтаж.

Размери (Ш x В x Д):
900 mm x 600 mm 170 mm
Комплект за монтаж във фаза на груб
Модел за открит монтаж
1341298
строеж за изправен монтаж (Прод.№
за "Regudis W-HTE"
или разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF" 1341099) трябва да се поръча отделно.
с макс. 9 връзки за отоплителен кръг
(взет е предвид ъглов комплект за свързване с Прод. № 1404780)
Комплект за монтаж по време на груб строеж за "Regubox"
Листова стомана, поцинкована
Монтаж в изправено положение
регулируема височина

Само за "Regubox" Прод.номер 1341298.

1341299

Ключалка
с ключ
за кутии за открит монтаж
1401190
(1401171-74)
за кутии за вграждане
1401191
(1401151-54)
и всички кутии за открит и скрит монтаж
за домашни станции "Regudis W"

2020

Подходящ само за АР-кутии за външен
монтаж от ноември 2011.
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Комплекти за свързване на топломер

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"

1.2

Продукт

Прод. номер

Комплекти за свързване на топломер
за разпределителни колектори от неръжд. стомана
"Multidis SF/SFB" за повърхностно отопление и охлаждане,
както и за разпределителен колектор от неръждаема стомана
"Multidis SH" за свързване към радиатор
Комплект с щранг регулиращ вентил "Hycocon VTZ"
Ъглов модел:
със сферични кранове DN 20
със сферични кранове DN 25

1404578
1404580

Прав модел:
със сферични кранове DN 20
със сферични кранове DN 25

Комплекти за свързване на топломер,
предназначени за свързване отляво и
отдясно на разпределителния колектор.
Продуктовите групи се състоят от:
Комплектът се състои от:
Подаваща линия
– сферичен кран с връзка за температурен
сензор M 10 x 1, за сензор Ø 5,0/5,2 mm
за директно потапяне
Връщаща линия
– щранг регулиращ вентил "Hycocon VTZ"
– пас-парче за топломер
– сферичен кран с връзка за температурен
сензор M 10 x 1, за сензор Ø 5,0/5,2 mm
за директно потапяне
– плоски уплътнения

1404579
1404581

Комплект с регулатор на диференциалното налягане "Hycocon
DTZ"
Ъглов модел:
със сферични кранове DN 25

Указания

1404682

Комплектът се състои от:
Подаваща линия
– сферичен кран с връзка за температурен
сензор M 10 x 1, за сензор Ø 5,0/5,2 mm
за директно потапяне
– измервателен адаптор
Връщаща линия
– регулатор на диференциалното
налягане "Hycocon DTZ"
– капилярна тръба
– пас-парче за топломер
– сферичен кран с връзка за температурен
сензор M 10 x 1, за сензор Ø 5,0/5,2 mm
за директно потапяне
– плоски уплътнения

Прав модел:
със сферични кранове, DN 25
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Бр. в
опак.

Прод. номер

Комплект с регулатор на диференциалното налягане "Cocon
QDP"
с ограничител на дебита
и преходен елемент с външ.р. G 1 x хол.г. G 1
Ъглов модел:
DN 20
DN 25

1404884
1404886

1.2

Указания

Комплектът се състои от:
Подаваща линия
– Сферичен кран с връзка за температурен
сензор M 10 x 1, за сензор Ø 5,0/5,2 mm
за директно потапяне
Връщаща линия
– Регулатор на диференциалното налягане
с ограничител на дебита "Cocon QDP"
– Капилярна тръба
– Пас-парче за топломер
– Сферичен кран с връзка за температурен
сензор M 10 x 1, за сензор Ø 5,0/5,2 mm
за директно потапяне
Плоски уплътнения

Прав модел:
DN 20
DN 25

1404885
1404887

Двоен холендер

2020

холендрови гайки G 1 от двете
страни
30 mm

(10) 1359085

Преход хол.г. G 1 – външ.р. G 1
за разпределители с вътрешна
резба

(10) 1699085
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Продукт

Бр. в
опак.

kvs

Прод. номер

Указания

Байпас връзка
за разпределителен колектор от неръждаема
стомана "Multidis SF/SFB"

Байпас връзка за дясно свързване към
разпределителя.За намаляване на
смущенията на потока.

G ¾ външ.р.

Диапазон на регулиране: 50-400 mbar

1404790

Комплект ъглови връзки
за разпр. колектор от неръжд.стом.
„Multidis SF/SFB“ за повърхностно отопление и
охлаждане и за разпред. колектор от нер.стом.
„Multidis SH“ за свързване към радиатор

Комплект ъглови връзки за свързване към
долната част на разпределителя при
използване на кутии за външен монтаж.

1404780

Щранг регулиращи вентили "Hycocon VTZ"
с безстепенна предварителна настройка
измервателна техника "eco"
с монтиран вентил за измерване и източване
външна резба от двете страни, с плоско уплътнение
DN 20

2,70

(10) 1061856

Регулатор на диференциалното налягане "Hycocon DTZ"
Диапазон: 50 до 300 mbar, безстепенна настройка
измервателна техника "eco"
с монтиран вентил за измерване и източване
външна резба от двете страни, без холендрова гайка
DN 20

234

2,70

1062166

Измервателна техника "eco":
Указания - стр. 347.
Работна температура:
-10°C до +120°C.
Обща информация:
Корпусът и главата са от месинг
(DZR).Външна резба G 1.

Измервателна техника "eco":
Указания - стр. 347.
Работна температура:
-10°C до +120°C.
Обща информация
Корпуси и глава от месинг (DZR).
Външна резба G 1.
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Бр. в
опак.

Прод. номер

"Regufloor H"
Регулираща станция за отопление DN 25
За свързване към разпределителен колектор от неръждаема
стомана
с помпа Wilo E15/ 1-5
(не се предлага в ЕС)

1151000°

"Regufloor HW"
Регулираща станция за отопление DN 25
като горе, но с
регулиране в зависимост от условията в околната среда, за
свързване към разпр. колектор от нер.стом.
С високоефективна помпа
1151800
Wilo-Yonos PARA RS 15/6, 130 mm и
регулатор за отоплителен кръг "Regtronic RH"
(индекс на енергийна ефективност EEI ≤ 0,23
съгласно EО регламент 641/2009)
с помпа Wilo E15/1-5 и
1151500°
Регулатор на отопл. кръг „Regtronic EH“
(не се предлага в ЕС)

"Regufloor HN"
Регулираща станция DN 25, за отопление
за свързване към разпределителен колектор от неръждаема
стомана
С високоефективна помпа
1151600
Wilo-Yonos PARA RSB 15/6, 130 mm
(индекс на енергийна ефективност EEI ≤ 0,23
съгласно EО регламент 641/2009)

Указания

Област на приложение
("Regufloor H и HW")
Регулираща станнция с постоянни стойности
за връзка към разпределителен колектор от
неръждаема стомана за повърхностни
отопления.
2 – 12 връзки към отоплителните
кръгове. Монтажна дължина: 315
mm Монтажна дълбочина: 145 mm
Дължина на помпата: 130 mm
Макс. раб. налягане: 6 bar
Макс. дифер. налягане: 0,75 bar
Температура в подаващата линия
Първичен кръг: макс. 90°C
Вторичен кръг: макс. 50°C
Диапазон на настройка на регулатора (само
"Regufloor H"): 20 – 50°C
Ел. регулатор, прикрепен към
тръбата: Температурен диапазон: 20 – 90°C
Описание ("Regufloor H")
Предварително монтирана и с тествана
плътност регулираща станция с постоянни
стойности с електронна помпа, трипътен
разпределителен вентил, възвратен вентил,
температурен регулатор с контактен
датчик.Ел. регулатор, прикрепен към тръбата
за макс. ограничаване на температурата в
подаващата линия.
Описание ("Regufloor HW")
Като "Regufloor H", но с трипътен
разпределителен вентил с електромоторно
задвижващо устройство (3-точково),
регулатор на отоплителен кръг с изнесен
сензор и регулатор на температурата в
подаващата линия.

Област на приложение:
Регулиращи станции с постоянна стойност за
свързване към разпределителен колектор от
неръждаема стомана за повърхностно
отопление.
2 - 12 връзки за отоплителен кръг
Монтажна дължина: 195 mm
Монтажна дълбочина: 100 mm
Аксиален корпус на помпата
макс. работно налягане: 6 bar
допустима разлика в диференц.налягане:
200 kPa (2 bar)
Температура в подаващата линия:
първичен кръг: макс. 90°C
вторичен кръг: макс. 50°C
Диапазон на регулиране: 20 - 50°C
Електронен регулатор, прикрепен към
тръбата
Температурен диапазон: 20 - 90°C
Описание ("Regufloor HN")
Предварително монтирана и тествана
регулираща станция с постоянни стойности,
с електронна помпа с аксиален корпус,
трипътен разпределителен вентил,
възвратен вентил, температурен регулатор с
контактен датчик.
Електронен регулатор за прикрепяне към
тръбата за макс. ограничаване на
температурата в подаващата линия.
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Системни компоненти
Прод. номер

Системни компоненти

T-присъединителен елемент

1.2

Указания

За изолация на подаващата и връщащата
линия
се използват сферични кранове с
Прод. номер 1406383 DN 20 и
Прод. номер 1406384 DN 25 на Oventrop.
1151080

С възвратен вентил и сензорен корпус.

Трипътен разпределителен вентил
с S-винтова връзка

1151081

Температурни регулатори
с контактен датчик

1151082

Wilo E15/1-5
(не се предлага в ЕС)

1151086°

Високоефективна помпа
1151089
Wilo-Yonos PARA
с аксиален корпус на помпата
(индекс на енергийна ефективност EEI ≤ 0,23
съгласно EС Наредба 641/2009)

Високоефективна помпа
1151088
Wilo-Yonos PARA
(индекс на енергийна ефективност EEI ≤ 0,23
съгласно EО регламент 641/2009)

Електрически регулатор за прикрепяне 1151087
към тръбата

Температурен диапазон 20–50 °C.
Доставя се само като резервна част.

Помпа без кабел за помпа.
Доставят се само като резервна част.

Само за "Regufloor HN" с Прод.номер
1151600.
Помпа без кабел за помпа.
Доставя се само като резервна част.

Помпа без помпен кабел.
Доставя се само като резервна част.

С включено захранване за помпа Wilo
E15/1-5.

Опорен елемент
T-присъединителен елемент

2020

1151085

°ще бъде спрян от производство
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Регулатор за отоплителен кръг "Regtronic RH"

Продукт

Прод. номер

Указания

Регулатор за отоплителен кръг "Regtronic RH"
с 1 външен сензор (съвместим със
система bus)
и 3 допълнителни сензора (РТ1000)

Регулиране в зависимост от околните
условия на температурата в подаващата
линия на отоплението чрез изискване от
топлообменник и/или смесител (напр.
"Regumat M3" или "Regufloor HW" с трипътен
смесител). Регулатор за стенен монтаж с
връзка за данни S-Bus за свързване към
регистратора на данни "CS-BS".
Основни функции: 1 смесен и един директен
отоплителен кръг с изискване за топлина.
Може да се разшири чрез "Regtronic EM".

1152083

Визуализацията на състоянието се извършва
чрез дисплей.
Интерфейси: S-Bus (възможност за
свързване към регистратора на данни "CSBS"), слот за SD карта за запис на данни,
към регулатора на отоплителния кръг
допълнително може да се свърже един
централен външен сензор.
Входове: 8 сензорни входа (PT1000, KTY,
превключвател или дистанционна
настройка), 2 входа за електронен сензор за
дебита VFD (дебит/температура).
Изходи: 3 полупроводникови релета (с
регулиране на оборотите), 2
електромеханични релета, 1 безпотенциално
реле за ниски напрежения 30 V, 1
безпотенциално реле 240 V, 2 PWM изхода
за настройка с регулиране на оборотите на
високоефективни помпи. Двата PWM изхода
могат да бъдат превключени на 0 – 10 V.

с 1 външен сензор (съвместим със
1152080
система bus),
2 допълнителни сензора (PT 1000) и дистанционна
настройка с вкл. регулатор на стайната
температура (PT 1000)

За свързване на мощни помпи
(> 1A) вж. товарно реле – стр. 480.

„Regtronic RH“
Master

„Regtronic RH“
Slave

Bus

Bus

„Regtronic RH“
Slave

„Regtronic RH“
Slave

„Regtronic RH“
Slave

Сензор за външ.темп.

PT1000

Bus

Bus

Bus

Пример: Разпределение на един температурен сензор (външен сензор Прод. № 1152099) към до
20 регулатора на отоплителен кръг „Regtronic RH“ (Прод.№ 1152080/1152083)
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1.2.m Регулиращи станции "Regufloor"
Разширяващ модул "Regtronic EM"
Принадлежности

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"
Продукт

Прод. номер

Разширяващ модул "Regtronic EM"
за свързване към регулатор
на отопл. кръг
"Regtronic RH"

1152098

Принадлежности

2020

Сензор за стайната температура
PT 1000

1152095

Дистанционен контролер с дисплей
PT 1000

1152096

1.2

Указания

"Regtronic EM" - за разширяване на
регулатора за отоплителен кръг "Regtronic
RH" с 6 сензорни входа и 5 релейни изхода.
По този начин могат да се управляват
допълнителни смесени или несмесени
отоплителни кръгове. Към регулатора
"Regtronic RH" могат да се свържат до пет
разширяващи модула.
В доставката е включен един сензор за
прикрепяне към тръба PT 1000.
Сензор за стайната температура за
закрепване на плоски повърхности (открит
монтаж).

Дистанционен регулатор със сензор за
стайната температура.
PT 1000 за свързване към регулатор за
отоплителен кръг "Regtronic RH, RM и RS";
служи за комфортна настройка на
отоплителната крива. Увеличаването на
отопл. крива предизвиква повишение, а
намаляването - понижение на температурата
в подаващата линия. Дистанционният
регулатор освен това има функции за
излючване на отоплителния кръг и "парти"
настройка.
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1.2.m Регулиращи станции "Regufloor"
"Regufloor HC"
Системни компоненти за "Regufloor HC"

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"

1.2

Продукт

Прод. номер

"Regufloor HC"
Регулираща станция DN 25
отопление/охлаждане
С високоефективна помпа
1152100
Wilo-Yonos PARA RS 15/6, 130 mm
(индекс на енергийна ефективност EEI ≤ 0,23
съгласно EО регламент 641/2009)

Указания

Област на приложение
Станция за регулиране на температурата в
подаващата линия на повърхностни
отопления с възможност за повърхностно
охлаждане в комбинация с разпределителни
колектори от неръждаема стомана на
Oventrop. Предварително монтирана и
тествана регулираща станция с електронна
помпа, трипътен разпределителен
вентил. Предназначена за връзка на 2 – 12
отопл. кръга към дву-, три- или четиритръбни
системи за отопление и
охлаждане. Монтажна дължина: 315 mm
Макс. работно налягане: 6 bar
Макс. дифер. налягане: 0,75 bar
Температура във входящата линия
Първичен кръг: макс. 90°C
Вторичен кръг: макс. 50°C

Системни компоненти за "Regufloor HC"

"Aktor T 2P" - електротермични задвижващи устройства
(двуточкови)
Резбова връзка M 30 x 1,5
„H NC“, нормално затворено, 230 V
„L NC“, нормално затворено, 24 V

1012415
1012416

Електрически регулатор за прикрепяне 1151087
към тръбата
Контролер на точката на оросяване 24 V „Sensor GA FD“
с Change-over

1141951

Електротермичните задвижващи устройства
на Oventrop се използват в областите ОВиК.
Те се използват за регулиране на стайната
температура напр. със стандартни
радиатори, радиатори с интегрирани
разпределители, таванно-лъчисти
отопления, таванни охладителни системи и
индукционни уреди в комбинация с
двуточкови стайни термостати. Намират
приложение и в бивалентни отоплителни
инсталации.
Дължина на свързващия кабел - 1 m.
Монтажът на задвижката не зависи от
положението й. Електротермичните
задвижващи устройства са със защита от
претоварване, което може да възникне напр.
при включване на неонови тръби. Поради
тази причина не е необходим варистор.

С включено захранване за помпа Wilo
E15/1-5.

Необходим е в комбинация със стайни
термостати, за защита от кондензация на
таванно охлаждане.
В комбинация с „Regufloor HC“ управлява и
регулиращо звено, което понижава дебита
на студената вода. Връзка към подаващата
линия за студена вода.
Дължина на свързващия кабел 1 m.

Възможности за комбинация на вентили и задвижващи устройства Страница 266
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1.2.m Регулиращи станции "Regufloor"
Системни компоненти
Трипътни разпределителни и смесителни вентили "Tri-CTR", PN 16

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"
Продукт

kvs

Бр. в
опак.

Прод. номер

Системни компоненти
"Aktor M" - електромоторни задвижващи устройства
Резбова връзка M 30 x 1,5
с ръчна настройка, регулируем режим на работа
"ST L", 24 V,
1012725
модулиращо пропорционално задвижващо устройство,
0 – 10 V, 2-точков и 3-точков режим на работа,
автоматична защитна функция против блокиране на вентила
и разпознаване на точка 0, могат да се настроят различни
характеристики за "Cocon QTZ"
"ST L", 24 V,
1012726
модулиращо пропорционално задвижващо устройство,
0 – 10 V, с обратно сигнализиране за позицията,
автоматична защитна функция против блокиране на вентила
и разпознаване на точка 0, могат да се настроят различни
характеристики за "Cocon QTZ"
"3P H", 230 V,
1012729
2-точков и 3-точков режим на работа
без защитна функция против блокиране на вентила,
режимът на работа не може да се избира
с разпознаване на точка 0

Трипътни разпределителни и смесителни вентили "Tri-CTR",
PN 16
Бронз
Резбова връзка M 30 x 1,5
с холендрови гайки, плоско уплътн.
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

2,50
4,40
5,70
7,20
8,50
10,00

(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)

1131204
1131206
1131208
1131210
1131212
1131216

1.2

Указания

Електромоторните задвижващи устройства
на Oventrop се използват в областите
отопление, вентилация и климатизация.
Задвижващите устройства се използват за
регулиране на стайната температура при
стандартни радиатори, радиатори с
интегрирани разпределители, с
разпределителни колектори за повърхностно
отопление (с изкл. на Прод.№ 1012710/11),
таванно-лъчисти отопления, системи за
таванно охлаждане и индукционни уреди.
Приложение и в бивалентни отоплителни
инсталации.
Задвижващите устройства (0-10 V) могат да
се използват заедно с електронен стаен
термостат или с централен регулатор в
системата за автоматизация на сградата.
Свързващ кабел с дължина 1,5 m.
При модела с електрическа аварийна
функция, задвижващото устройство се
придвижва до предварително зададената
височина на повдигане, ако захранването
бъде прекъснато.
Функция:
За използване като разпределителен вентил,
трипътните вентили имат един вход (AB) и
два изхода (A и B). Преминаващият поток се
отклонява от единия към другия изход в
зависимост от позицията на вентилната
вложка. За използване като смесителен
вентил, трипътните вентили имат два входа
(A и B) и един изход (AB). Преминаващият
поток се смесва в зависимост от позицията
на вентилната вложка. Трипътните вентили
"Tri-CTR" могат да се използват при високи
диференциални налягания.

Възможности за комбинация на вентили и задвижващи устройства Страница 266
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Продукт

1.2.m Регулиращи станции "Regufloor"
"Regufloor HX"
Прод. номер

"Regufloor HX"
Регулираща станция DN 25 за отопление
За свързване към разпределителен колектор от неръждаема
стомана
За регулиране на температурата в подаващата линия на
повърхностни отопления, с топлообменник
С високоефективна помпа
1151065
Wilo-Yonos PARA RS Ku 15/6, 130 mm
(Индекс на енергийна ефективност EEI ≤ 0,23
съгласно Наредба 641/2009 на ЕО)
С помпа Wilo E15/1-5
1151060°
(не се предлага в ЕС)

Указания

Област на приложение
Регулираща станция с постоянни стойности
за работа на дифузионно неуплътнени
системи за повърхностно отопление в
отоплителни инсталации (отделни кръгове).
Монтаж - отляво спрямо разпределителния
колектор.
2 – 12 връзки за отоплителни кръгове
Работно налягане
първичен кръг: макс. 6 bar;
вторичен кръг: макс. 3 bar
Температура в подаващата линия
Първичен кръг: макс. 90°C
Вторичен кръг: макс. 50°C
Диапазон на настройка на
регулатора: 20 – 50 °C
Описание
Предварително монтирана и тествана
регулираща станция с постоянни стойности с
електронна помпа (корпус от бронз)
Топлообменник,
диафрагмен разширителен съд (3 l),
манометър, предпазен вентил
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1.2.n Разпределителни колектори - отделни компоненти
Страница

1.2.n Разпределителни колектори - отделни компоненти
Съдържание

2020

Отделни компоненти за разпределителни системи
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1.2

1.2.n Разпределителни колектори - отделни компоненти
Отделни компоненти за разпределителни системи

Бр. в
опак.

Продукт

Прод. номер

Отделни компоненти за разпределителни системи
Бързи обезвъздушители от месинг
с автоматично затваряне
G⅜

Указания

Разпределителни системи за централни
отоплителни инсталации.
В случай че не е отбелязано друго,
продуктите са от месинг.

(10) 1088303

Тапи за обезвъздушаване G ⅜
самоуплътняващи се,
комплект = 10 броя

(10) 1400392

самоуплътняващо, с контра гайка,
с шлангово съединение (меко уплътн.) и капачка
DN 10

(50) 1033313

Вентил за подаваща линия "AZ"
за термостатично регулиране
DN 15

G ¾ външ.р. x G ¾
вътр.р.

Вентили за подаващ разпределител за
повърхностно отопление.
(25) 1400164°

Секретен вентил за връщащата линия "Combi 2"
с предварителна настройка, може да се изолира
DN 15

G ¾ външ.р. x G ¾
вътр.р.

Секретен вентил за обратния колектор за
повърхностно отопление.

(25) 1401194°

Краен разпределителен колектор вътр.р. G 1 от месинг
Връзка към отоплителне кръг - външ.р. G ¾
Връзка към обезвъздушител - вътр.р. G ⅜
4 кръга

(2)

1400554

Прав разпределителен колектор G 1 вътр.р. x G 1 външ.р.
от месинг, Връзка към отопл. кръг - външна резба G ¾
2 кръга

(2)

1400652

3 кръга

(2)

1400653

4 кръга

(2)

1400654

Крайна капачка G 1 вътр.р.
(10) 1400691
връзка G ⅜ вътр.р. за обезвъздушител
връзка G ½ вътр.р. за сфер. кран за пълнене и източване
Сферичен кран DN 25
с холендер
с плоско уплътнение

(10) 1406394

Подпора за разпределителен колектор
стомана, поцинкована
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(25) 1401061

Подпора с крепежни халки за монтаж на
месингов разпред. колектор в кутия за
монтиране или на стената. Шумоизолацията
отговаря на DIN 4109.
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Продукт

1.2.n Разпределителни колектори - отделни компоненти
Принадлежности

Бр. в
опак.

Прод. номер

Принадлежности

Термостати с дистанционна настройка "Uni FH"
бели
Капилярна тръба с дължина 2 m
Капилярна тръба с дължина 5 m
Капилярна тръба с дълж. 10 m

1012295
1012296
1012297

1.2

Указания

Термостатите с дистанционна настройка и
дистанционно обслужване са особено
подходящи за подподови конвектори,
облицовани радиатори и повърхностни
отопления.
Макс. температура на топлоносителя: 120°C
С нулева позиция

бял
с допълнителен изнесен сензор
Капилярна тръба с дължина 2 m
Капилярна тръба с дължина 5 m

1012395
1012396

С нулева позиция
Още информация - в техническите каталози.

Глави за ръчно регулиране
бели
Резбова връзка M 30 x 1,5

(10) 1012565

Главата за ръчно регулиране позволява
последващо преоборудване към задвижващи
устройства или термостати без източване на
инсталацията.

Контактен термометър
за разпределителен колектор

(50) 1404095

Холендер
DN 15 (G ¾ хол.г. x R ½
външ.р.)

(50) 1019304

Тапи G ½
самоуплътняващи се

(100) 1401704
За затваряне на неизползвани изходи на
разпределителния колектор.

Капачка
(без изобр.)

(10) 1400692

За затваряне на неизползвани изходи на
колектора.
Използва се вместо крайна капачка, не дава
възможност за присъединяване на
обезвъздушител или сферичен кран за
пълнене и източване.

Капачка G 1 вътр.р.
(не е изобразена)

(10) 1400693

Използва се вместо капачка, дава
възможност за присъединяване на
обезвъздушител или сферичен кран за
пълнене и източване.

Гаечен ключ
SW 30/32

2020

1401091

За монтаж на адаптори.
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1.2.o Комплекти за регулиране на повърхностни отопления
Прод. номер

Комплекти за регулиране на повърхностни отопления
с байпасен вентил
Комплект 1
за площи до 85 m²

1144251

състои се от:
Вентил DN 15, месинг, никелиран,
прав
Прод. номер 1180104 (M 30 x 1,5)
Байпасен вентил DN 20, месинг, никелиран,
прав
Прод. номер 1027666
Температурен регулатор
с контактен сензор
и топлопроводим цокъл
Капилярна тръба 2 m
Диапазон на настройка 20 – 50 °C
Прод. номер 1142861 (M 30 x 1,5)
Ел. регулатор, прикрепен към тръбата
със скрит температурен регулатор
Диапазон на настройка 20 – 90 °C
Прод. номер 1143000

Указания

Област на приложение:
Регулиращият комплект с байпасен вентил е
необходим за регулирането на
температурата в подаващата линия на
повърхностно отопление, напри. при
комбинирани отоплителни инсталации с
радиатори и повърхностно отопление.
Желаната температура във подаващата
линия се настройва на температурния
регулатор.
Електрическият регулатор за прикрепяне
към тръба изключва циркулационната помпа,
когато поради смущение се превиши
настроената стойност. Байпасният вентил
служи за регулиране на масовите дебит на
кръга за подово отопление.
Пример:
Temperaturregler
mit Anlegefühler
Vorlaufventil

Elektrischer
Rohranlegeregler

Bypassventil

Комплект 2
за площи до 120 m²

1144252

Vorlauftemperaturbegrenzung

състои се от:
Вентил DN 20, месинг, никелиран,
прав
Прод. номер 1187106 (M 30 x 1,5)
Байпасен вентил DN 25, месинг, никелиран,
прав
Прод. номер 1027668
Температурен регулатор
с контактен сензор
и топлопроводим цокъл
Капилярна тръба 2 m
Диапазон на настройка 20 – 50 °C
Прод. номер 1142861 (M 30 x 1,5)
Ел. регулатор, прикрепен към тръбата
със скрит температурен регулатор
Диапазон на настройка 20 – 90 °C
Прод. номер 1143000
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1.2.o Комплекти за регулиране на повърхностни отопления
Прод. номер

Регулиращ комплект за повърностно отопление
с трипътен разпределителен вентил "Tri-D TR"
Комплект 3
за площи до 200 m²

1144253

състои се от:
Трипътен разпределителен вентил "Tri D TR"
DN 20, бронз
Прод. номер 1130206 (M 30 x 1,5)
Температурен регулатор
с контактен датчик и
топлопроводим цокъл
Капилярна тръба 2 m
Диапазон на настройка 20–50 °C
Прод. номер 1142861 (M 30 x 1,5)
Електрически регулатор, прикрепен към тръбата
със скрита настройка на температурата
Диапазон на настройка 20–90 °C
Прод. номер 1143000
Наклонен възвратен вентил с пружина DN20
бронз, месинг
Прод. номер 1072006

2020

1.2

Указания

Област на приложение:
Комплектът за регулиране с трипътен
разпределителен вентил "Tri-D TR" е
необходим за регулиране на темп. в
подаващата линия на повърхностно
отопление, напр. при комбинирани
инсталации за радиаторно/повърхностно
отопление. На регулатора на темп. се
настройва желаната темп. в подаващата
линия. Електрическият контактен регулатор
изключва циркулац. помпа, когато се
надвиши зададената стойност на
температурата. Трипътният
разпределителен вентил "Tri-D TR"
разпределя обемния дебит в зависимост от
настройката на темп. регулатор в обратен
поток и байпасен поток. Вграденият в
байпаса възвратен вентил възпрепятства
неправилно обтичане на трипътният
разпред. вентил.
Пример:
Електронен регулатор,
прикрепен към тръбата
Възвратен вентил
Прод.№ 1072006

Трипътен разпред.
вентил „Tri-D TR“

Темп.регулатор с
контактен датчик
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1.2.p Комплект за ограничаване на температурата във връщащата линия
Страница

1.2.p Комплект за ограничаване на температурата във връщащата линия
Съдържание

2020

Комплект за ограничаване на температурата във връщащата линия

252

Ограничител на температурата във връщащата линия

252

Термостат "Uni RTLH"

252

Термостат "Uni RTL"

252

Вентилна вложка

253

Уплътнителен винт

253

251
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1.2

Продукт

kv
2K
P-откл.

1.2.p Комплект за ограничаване на температурата във връщащата линия
Комплект за ограничаване на температурата във връщащата линия
Ограничител на температурата във връщащата линия
Термостат "Uni RTLH"
Термостат "Uni RTL"

Бр. в
опак.

Прод. номер

Комплект за ограничаване на температурата във връщащата
линия
Аксиална връзка
състои се от:
аксиален вентил за връщащата линия
и термостат „Uni RTLH“
0,30

1028364

Права връзка
състои се от:

Указания

Област на приложение:
Централни отоплителни инсталации,
комбинирано радиаторно/повърхностно
отопление
Макс. работно налягане ps: 10 bar (PN 10)
Вентил с вентилна вложка с двоен конус.
Предпазва от нежелано прегряване, със
защита от замръзване.
Термостат "Uni RTLH" с нулева позиция,
може да се ограничи и блокира.
Номинален диапазон:
10 – 40°C заводска настройка (температура
във връщащата линия), може да се увеличи
до 50 °C чрез премахване на ограничителя
(40 °C).
Още информация - в техническите каталози.

прав вентил за връщащата линия
и термостат „Uni RTLH“
DN 15

0,30

1028464

Ограничител на температурата във връщащата линия
Вентили за термостати "Uni RTLH"
Резбова връзка M 30 x 1,5
месинг, никелирани
Аксиален вентил за връщащата линия
DN 10
DN 15

0,30
0,30

(25) 1024363
(25) 1024364

Област на приложение:
Централни отоплителни
инсталации, комбинирано радиаторно/
подово отопление.
Макс. работно налягане ps: 10 bar (PN 10)
Вентилна вложка с двойна
сфера. Предпазва от неумишлено
прегряване, със защита против замръзване.

Обратен прав вентил
DN 10
DN 15

0,30
0,30

(25) 1024463
(25) 1024464

Термостат "Uni RTLH"
Резбова връзка M 30 x 1,5
бял
хромиран

(25) 1027165
(25) 1027172

Термостат "Uni RTL"
Резбова връзка M 30 x 1,5
бял

252

(25) 1027100

С нулева позиция,
може да се ограничи и блокира.
10–40 °C заводска настройка
(темп. във връщащата тръба), може да се
повиши до 50°C чрез премахване на
ограничението (40°C).

С нулева позиция,
може да се ограничи и блокира.
RTL-вентилите с резбова връзка
M 30 x 1,0 са спрени от производство.

2020

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"
Продукт

1.2.p Комплект за ограничаване на температурата във връщащата линия

Бр. в
опак.

Прод. номер

1.2

Указания

Вентилна вложка

за термостатни вентили за връщащата линия
с резбова връзка M 30 x 1,5

(100) 1026981

Вентилна вложка с двойна сфера.
Предпазва от случайно прегряване, със
защита от замръзване.

Уплътнителен винт
за всички RTLH-вентили
Комплект = 5 броя

2020

(10) 1026986
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1.2.q Компоненти за темпериране на бетоново ядро
Страница

1.2.q Компоненти за темпериране на бетоново ядро
Съдържание
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Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF"

256

PE-Xc - тръби "Copex"

256

Адаптори "Cofit S"

256

Разпределителен колектор "Multidis SFI" от месинг за индустриални повърхностни отопления
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PE-Xc тръби "Copex"

257

Адаптори "Cofit S"

257

Сферичен кран "Optiflex"
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1.2.q Компоненти за темпериране на бетоново ядро
Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis SF"
PE-Xc - тръби "Copex"
Адаптори "Cofit S"

Повърхностно отопление и
охлаждане "Cofloor"

1.2

Продукт

Бр. в
опак.

Прод. номер

Указания

Разпределителен колектор от неръждаема стомана "Multidis
SF"
за повърхностно отопление/ темпериране на бетоново ядро
с интегрирани регулиращи вложки в подаващата линия
плоско уплътнение, вентилни вложки M 30 x 1,5
за термостатично и електронно регулиране

Област на приложение
Разпределителен колектор от неръждаема
стомана за повърхностно отопление и
охлаждане.
Макс. раб. налягане ps: 6 bar (PN 6)
Макс. раб. температура ts: 80 °C

за 2 кръга
за 3 кръга
за 4 кръга
за 5 кръга
за 6 кръга
за 7 кръга
за 8 кръга
за 9 кръга
за 10 кръга
за 11 кръга
за 12 кръга

Описание:
Предварително монтиран. Със сферични
кранове за пълнене и източване. Връзки към
отоплителен кръг - външна резба G ¾ за
адаптори Oventrop.
Подаващата линия е с интегрирани
регулиращи вложки.
Връщащата линия е с интегрирани вентилни
вложки.
Крепежни елементи с шумоизолация
съгласно DIN 4109.

1405552
1405553
1405554
1405555
1405556
1405557
1405558
1405559
1405560
1405561
1405562

Още разпределители за повърхностни
отопления – стр. 226.

PE-Xc - тръби "Copex"
с кислородна защита

Област на приложение
Повърхностно отопление и охлаждане
Тръбите отговарят на DIN 16892/DIN
16893/DIN EN ISO 15875/EN 1265-4

в ролка

Кислородна защита по DIN 4726 (всички
размери).
За други номинални размери, вж. стр. 216.
Размер 17 x 2 mm
Дължина на ролката 120 m
Дължина на ролката 240 m
Дължина на ролката 600 m

(120) 1400251
(240) 1400252
(600) 1400254

Адаптори "Cofit S"
За Pe-Xc- тръби "Copex",
2 бр., метално уплътнение и O-Ring
изход от месинг,
клемен пръстен от месинг,
холендрова гайка от месинг, никелирана
17 x 2,0 mm x G ¾ хол.г.

256

Макс. работно налягане ps:
6 bar при 90 °C
10 bar при 60 °C

За свързване на тръби "Copex" от PE-Xc към
разпределителен колектор, както и към
фитинги.

(10) 1507937

2020

1.2.q Компоненти за темпериране на бетоново ядро
Разпределителен колектор "Multidis SFI" от месинг за индустриални
повърхностни отопления
PE-Xc тръби "Copex"
Адаптори "Cofit S"
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Продукт

Бр. в
опак.

Прод. номер

Разпределителен колектор "Multidis SFI" от месинг за
индустриални повърхностни отопления
Разпределителни модули с плоско уплътнение, със сфер. кранове
в подаващата линия и регулиращи вентили - във връщащата.
Разширява се до макс. 20 кръга чрез свързване на
разпределителни модули
за 2 кръга
за 3 кръга
за 4 кръга
за 5 кръга
за 6 кръга

1414452
1414453
1414454
1414455
1414456

PE-Xc тръби "Copex"
с кислородна защита

Размер 20 x 2 mm
(240) 1400352
(600) 1400354

Размер 26 x 3 mm
Дължина на ролката 50 m
Дължина на ролката 200 m
Дължина на ролката 300 m

(50) 1400560
(200) 1400562
(300) 1400563

Размер 32 x 3 mm
Дължина на ролката 50 m

(50) 1400660

Адаптори "Cofit S"
за тръби "Copex" от PE-XC,
2 бр., с метално уплътнение с O-Ring
изход от бронз / месинг (DZR),
клемен пръстен от месинг,
холендрова гайка от месинг, необраб.
20 x 3,0 mm x G 1 хол.г.
26 x 3,0 mm x G 1 хол.г.

2020

Област на приложение
Месингов разпределителен колектор за
повърхностно отопление и охлаждане.
Макс. работно налягане ps: 6 bar (PN 6)
Макс. работна температура ts: 90°C
Описание:
Предварително монтирани разпределителни
модули,
от едната страна с външ.р. G 2, от
другата - хол. г. G 2 с тапи G ½.
Подаваща тръба със сферични кранове.
Връщаща линия с регулиращи вентили.
Връзки към отоплителен кръг - външ.р. G 1
за адаптори Oventrop.

Област на приложение
Повърхностно отопление и охлаждане,
тръбите отговарят на DIN 16892/DIN
16893/DIN EN ISO 15875/EN 1264-4 (с изкл.
на размер 26).

в ролка

Дължина на ролката 240 m
Дължина на ролката 600 m

1.2

Указания

Кислородна защита по DIN 4726 (всички
размери).
Макс. работно налягане ps:
6 bar при 90 °C
8 bar при 70 °C

Макс. работно налягане ps:
6 bar при 90 °C
10 bar при 60 °C

Макс. работно налягане ps:
6 bar при 90°C
8 bar при 60°C
10 bar при 20°C

За свързване на PE-Xc тръби "Copex" към
разпределители и фитинги.

(10) 1507969°
(10) 1507979°

°ще бъде спрян от производство
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Продукт

1.2.q Компоненти за темпериране на бетоново ядро
Сферичен кран "Optiflex"

Бр. в
опак.

Прод. номер

Конзола
за разпределителен колектор от месинг 1414490
„Multdis SFI“,
2 бр., стомана, регулируеми по височина и
дълбочина

Указания

Конзоли с по 2 скоби за закрепване, вкл.
звукоизолация и бърза връзка.
Включва опора за стена.

Капачка с вътр.р. G 2
за месингов разпределителен колектор 1414493
"Multidis SFI", 2 бр., месинг

За затваряне на краищата на колектора на
подаващата и връщащата линия.

Сферичен кран
с плоско уплътнение
DN 50
G 2 вътр.р. x G 2 външ.р.

1406586

Сферичен кран "Optiflex"
месинг, ръкохватка с ограничител

За изолиране на подаващия и връщащия
разпределител.

За пълнене и обезвъздушаване.

самоуплътняващо, с контра гайка,
с шлангово съединение (меко уплътн.) и капачка
DN 15

258

(50) 1033314
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