Висококачествена арматура + Системи
Вентили „Multiblock“ за радиатори и комбинация
от радиатор и повдово отопление
Преглед на продукта

Вентили за радиатори
„Multiblock T/ TQ / TU / TFU“
Вентилите на Oventrop „Multiblock T“
са решение на нуждата в практиката
от комбинации от термостатен вентил
и адаптор за подаващата и връщащата линия.
Вентилите „Multiblock T/ TU / TFU“
могат да се монтират както на подаващата, така и на връщащата линия.
При правите модели „Multiblock T/
TU“, както и при „Multiblock TF“ връзката към термостата може да стане
отдясно или отляво.
Вентилите са от месинг и са никелирани. Те имат вентилна вложка с безстепенна предварителна настройка,
шпиндел от неръждаема стомана и
двойно O-ring уплътнение. Връзките
към радиатора са с меко уплътнение.

„Multiblock T“ с термостат „pinox H“ и декоративна капачка

Модели за еднотръбни и двутръбни
инсталации:
–– „Multiblock T / TU“,
прав и ъглов модел
–– „Multiblock TFU“, въртящ се
–– за свързване към радиатори с
външ.р. G ¾ или вътр.р. ½

Вентили „Multiblock T“
Предимства на „Multiblock T/TF"

„Multiblock T“

подово отопление
Представяне на системата „Multiblock T“ и „Unibox RTL“
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„Unibox RTL“

–– свързване към всички стандартни
материали за тръбопроводи
–– вентилите могат да се използват
като термостатен вентил с
предварителна настройка
–– предлагат се модели за ръчен
(AV 9) и автоматичен (Q-Tech)
хидравличен баланс
–– могат да се свързват акто
към подаващата, така и към
връщащата линия (T/TF)
–– висока сигурност благодарение
на връзките с меко уплътнение
към радиатора
–– красивите декоративни капачки
в бяло, хромирани или от
неръждаема стомана създават
хармоничен
преход
към
модерните радиатори и лири за
баня

Вентили „Multiblock T-RTL“ за комбинация от
радиатор и повърхностно отопление
Вентилите на Oventrop „Multiblock TRTL“ са комбинация от термостатен
вентил с предварителна настройка,
секретен вентил и ограничител на
температурата във връщащата линия (RTL) за приложение в двутръбни
отоплителни инсталации.
Термостатният вентил с монтиран
термостат в комбинация с радиатор
регулира стайната температура. Подовото отопление се осъществява
независимо от термостатния вентил
на радиатора, чрез ограничаване на
температурата във връщащата линия
посредством интегрирания ограничител на температурата във връщащата
линия. Корпусът е от месинг и е никелиран.

„Multiblock T-RTL“ с термостат
„Uni SH“ и бяла декоративна капачка

Награда за дизайн за свързващия
комплект „Multiblock T-RTL с pinox H“:
Iconic Awards 2017,
победител (категория:
Продукти)
German Design Award 2018,
победител (категория:
Енергия)
Вентили „Multiblock T-RTL“
Предимства на „Multiblock TRTL"

„Multiblock T-RTL“

–– идеална комбинация за радиатор и повърхностно отопление
–– отделно регулиране на радиатора и повърхностното отопление с
един вентил
–– предлагат се модели за ръчен
(AV 9) и автоматичен (Q-Tech)
хидравличен баланс
–– изолиране
–– безстепенна предварителна настройка на дебитите
–– регулируема температура във
връщащата линия на подовото
отопление

подово отопление
Представяне на системата „Multiblock T-RTL“ с подовото отопление
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„Multiblock T / TU/ TFU / T-RTL“
Модели и размери

„Multiblock TU"

„Multiblock T / TU“,
еднотръбни и двутръбни

Едно- и
двутръбен

1184013

Ъглов
модел

1184014

1184023
1184024

Радиаторна връзка вътр.р. Rp ½
Прав
модел

1184083

1184033

Ъглов
модел

1184084

1184034

„Multiblock TFU“, въртящ се
Радиат.
връзка
външ.р.
G¾

1184025

Радиат.
връзка
вътр.р.
Rp ½

1184035

„Multiblock T-RTL“
Радиат.
връзка
външ.р.
G¾

1184016

Радиат.
връзка
вътр.р.
Rp ½

1184086

– регулиране

Прав модел

Радиаторна връзка външ.р. G ¾
Прав
модел

Функции:

антрацит
неръждаема
стомана
бял

– предварит. настройка на дебитите

1184088

–– изолиране
–– източване/допълване
––
„Multiblock TU“ за еднотръбни и
двутръбни отоплителни инсталации

1184090
1184095

хромиран

1184097
Ъглов модел

антрацит
неръждаема
стомана
бял

1184089

хромиран

1184098

Функции:
–– регулиране
–– предварителна настройка на дебитите
–– изолиране
Състояние при доставка: Двутръбен
режим на работа (възможно е превключване към еднотръбен режим).

1184091
1184096

„Multiblock TFU“, въртящ се
бял

1184092

хромиран

1184093

„Multiblock TFU“ (въртящ се) за еднотръбни и двутръбни отоплителни
инсталации

„Multiblock T-RTL“
бял

1184087

хромиран

1184077

Функции:
–– регулиране
–– предварителна настройка на дебитите
–– изолиране
–– източване/допълване
–– въртящи се свързващи щуцери
Състояние при доставка: Двутръбен
режим на работа (възможно е превключване към еднотръбен режим).
Области на приложение:
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макс. раб. налягане ps: 10 bar (PN 10)
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34
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42
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HK
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HK

70
Rücklauf
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G 33/4

28

Vorlauf
FBH

50

„Multiblock T-RTL“ за комбинация от
радиатор и подово отопление
Функции:

RTL

Посоки на потока и размери на
„Multiblock T / TU“

2°C до 120°C

препоръчитeлен диапазон на диференц. налягане: 30 до 200 mbar

Посоки на потока и размери на
„Multiblock T-RTL“

–– регулиране на радиатори и подово
отопление
–– предварителна настройка на дебитите
–– изолиране
Област на приложение:
– макс. раб. налягане ps: 10 bar (PN 10)
– раб. темпе. ts: 2°C до 70°C
– препоръчителен диапазон на диференц. налягане: 30 до 200 mbar
Възможни са технически промени.
Частни лица могат да закупят
продуктите от дистрибутори.
Разпространява се чрез:

Търговско представителство в България:
Бул. Д-р Г. М. Димитров 62
1172 гр. София
Телефон +359 2 961 57 10
E-Mail mail@oventrop.bg
Internet www.oventrop.bg
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Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Телефон +49 2962 82 0
Факс
+49 2962 82 400
E-Mail
mail@oventrop.de
Internet
www.oventrop.de
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„Multiblock T“,
двутръбен

„Multiblock T“ за двутръбни централни отоплителни инсталации

Декоративни капачки (Прод. номер):

Модели (Прод. номер):

