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Thermostaten en appendages voor radiatoren
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* Thermostaat „Uni XH“ en afsluiter „Reeks AV 6“
(Afb. linksboven)

Thermostatische afsluiters
De grote hoeveelheid en modellen van de
Oventrop appendages en thermostaten
helpen de groothandel, installateur en
ontwerper om aan de appendagetechnische
eisen te voldoen. Door hun voorinstelling
maken zij een hydraulische aanpassing van
de warmwaterhoeveelheid en daardoor een
zuinige warmteafgifte van de afzonderlijke
radiatoren mogelijk.
Aanwijzing voor energiebespaarvoorschrift (EnEV):
Oventrop thermostatische afsluiters komen
overeen met de eisen van de EnEV. Zij kunnen volgens DIN V 4701-10 naar keuze met
1 Kelvin dan wel 2 Kelvin proportionele afwijking uitgevoerd worden. Daardoor
onstaan verschillende inregelstanden.
Oventrop thermostatische afsluiters van de
„Reeksen A, AV6, RF en F” zijn door de
overheid erkend en voldoen aan de:
– DIN EN 215 (registernr. 6T0002)
– eisen van de Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB)
– aanbevelingen van de Bondsministers
voor ruimtelijke ordening, bouwwezen en
stedenbouw (HTV)
– eisen van de BaguV (Bundesverband der
gesetzlichen Unfallversicherungsträger
der öffentlichen Hand e. V.)
Oventrop thermostatische afsluiters
(afsluiters „Reeks A“ en thermostaten
„Uni XH“, „Uni LH“, „Uni LHZ“, „Uni SH“
dan wel „Uni CH“) overtreffen op alle punten
de in de normen vereiste waarden:
– Buigvastheid: 815 N (1213 N*)
Eisen volgens DIN EN 215: 250 N
– Torsieweerstand: 25,8 Nm (29,8 Nm*)
Eisen volgens DIN EN 215: 8 Nm
– Verwarmingstemperatuurinvloed
„Uni XH“: 0,37 K / 30 K
„Uni LH“: 0,65 K / 30 K
„Uni XHT“: 0,37 K / 30 K
„Uni SH“: 0,9 K / 30 K
„Uni CH“: 0,65 K / 30 K
Eisen volgens DIN EN 215-1
1,5 K / 30 K
– Drukverschilinvloed 0,4 K / 0,5 bar
Eisen volgens DIN EN 215
1 K / 0,5 bar
– Hysteresis 0,2 K
Eisen volgens DIN EN 215: 1,0 K
* Uitvoering met beschermkap

Werking en opbouw:
Het voelerelement van de „Uni XH“, „Uni LH“,
„Uni LHZ“, „Uni SH“ en „Uni CH“ bestaat uit
een met vloeistof gevulde metalen capsule
waarin een vouwbalg (golfpijp) met inwendige
drukstift naar binnen dringt.
Een temperatuursverandering leidt tot een
volumewijziging van de vloeistof, hetgeen
een verandering in de lengte van de vouwbalg tot gevolg heeft. Hierdoor wordt via de
drukstift de afsluiter gesloten dan wel geopend.
1. Memoschijf
2. Vloeistofvoelerelement
3. Overdrukbeveiliging
4. Temperatuurindicatie
5. Pakkingbus
6. Afsluiterbinnenwerk
7. DIN schroefdraadaansluiting
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Exclusieve radiatorappendages
met draadaansluiting M 30 x 1,5
Oventrop thermostatische afsluiters en
radiatorkoppelingen van de exclusieve
„Reeks E“ zijn appendages voor de moderne
woning. Het moderne design combineert
een bijzondere vormgeving met een uitstekende functionaliteit.
1 De „Exclusieve radiatorappendages“ met
een met vloeistof gevuld voelerelement
maken een thermostatische regeling van
de ruimtetemperatuur mogelijk.
De Oventrop afsluiters van de „Reeks E“ zijn
verkrijgbaar als haakse, rechte, omgekeerd
haakse of als dubbel haakse afsluiter, de
koppelingen „Combi E“ in haakse en rechte
uitvoering.
Uitvoeringen:
verguld
verchroomd
wit poedergespoten
gestraald en vernikkeld
antraciet
RVS design
De „Exclusieve radiatorappendages“ van
Oventrop zijn toonaangevend in design.
Geen ander product in de radiatorappendagebranche ontving meer onderscheidingen:
Designprijs van Nordrhein-Westfalen
Ereprijs voor industrieproducten
Industrie Forum Design Hannover
iF-onderscheiding
Design Innovation Designcentrum Essen
Onderscheiding voor hoge design-kwaliteit
Pragotherm Praag
Diploma voor het beste Eyponat
Duits Koper Instituut – Berlijn
Onderscheiding „Product en Messing“
Interclima Parijs, Trophée du Design
Opname in „Die Neue Sammlung“ voor voorbeeldig design München. „Design Laboratorium“ van het museum voor kunst- en handwerk Hamburg, Design museum Londen.
2,3 De thermostaat "Uni SH" in een nieuw,
slank design, met vloeistofsensor maakt het
mogelijk de temperatuur in de ruimte te
regelen. De bediening en afleesbaarheid zijn
uitstekend. De „tastbare instelhulpen“ vergemakkelen ook visueel gehandicapte personen het gebruik.
Uitvoeringen: wit/verchroomd en in RVS
design.
De elegante designafdekkingen „SH-Cap“,
verkrijgbaar in wit, chroom of antraciet en
kunnen achteraf worden opgezet. In het RVS
design is deze reeds voorgemonteerd.
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Onderscheidingen:
Internationaler Designpreis
Baden-Württemberg
„light + building“
Frankfurt
Designprijs van de Duitse
Bondsrepubliek Duitsland,
genomineerd in 2004
4 Voor het radiatorappendageprogramma
„Reeks E“ biedt Oventrop ook handregelknoppen van de bekende productlijnen
„TARA“, „MADISON“ en „DREAMWORKS“
van de firma Dornbracht, Iserlohn aan.
De „exclusieve radiatorappendages“ zonder
voelerelement maken de manuele instelling
van de ruimtetemperatuur mogelijk.
De handregelknoppen (schroefdraadaansluiting M 30 x 1,5) worden in plaats van een
thermostaat op het betreffende radiatorafsluiter van de „Reeks E“ gedraaid.
Uitvoeringen: verchroomd
5 Handregelknop „TARA“ met haakse
afsluiter van de „Reeks E“.
* * Merken en design van de
firma Dornbracht GmbH
& Co. KG, Iserlohn.
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Aanvullende thermostaten met draadaansluiting M 30 x1,5

Thermostaat „Uni XH“, wit (RAL 9016), met radiator

De Oventrop thermostaten „Uni XH“,
„Uni XHT“, „Uni LH“, „Uni SH“ en „Uni CH“
met vloeistofvoeler hebben een draadaansluiting M 30 x 1,5 en passen daardoor op
alle radiatoren met geïntegreerde afsluiters en
op afsluiters met de overeenkomstige aansluiting.
Het instelbereik is door begrenzingselementen begrens- of blokkeerbaar. De thermostaten hebben een tactiel instelpunt voor
slechtzienden, een geselecteerde instelling
kan door een memoschijf worden gemarkeerd (geldt niet voor „Uni SH“ en „Uni CH“).
Voordelen:
– geen adapter nodig
– veilige bevestiging van de thermostaat
– eenvoudige montage
– korte bouwmaat
– uitstekend design
– decorring als afdekking van de
wartelmoer leverbaar
– passend op alle afsluiteronderdelen o.a.
van de firma Heimeier
– beschermkap leverbaar („Uni LH“)
De thermostaat „Uni XH“ wordt in de kleuren
wit (RAL 9016) en transparant geleverd, de
„Uni CH“ is in wit (RAL 9016) verkrijgbaar.
De thermostaat „Uni LH“ wordt in de kleuren
RAL 9016, signaalgrijs RAL 7004, antraciet
RAL 7016, verguld en verchroomd geleverd.
Onderscheidingen:
Thermostaat „Uni L (LH)“

bd

Busse Design Ulm
Longlife Design Award

Thermostaat „Uni XH“
Thermostaat „Uni XH“ met voeler op afstand
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Thermostaat „Uni XHT“ transparant
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Interclima Parijs
Trophée du Design
Industrie Forum Design Hannover
iF-onderscheiding
Thermostat „Uni CH“
Interclima Parijs
Trophée du Design
Industrie Forum Design Hannover
iF-onderscheiding

Thermostaat „Uni LH“, wit (RAL 9016)

Thermostaat „Uni LH“, signaalgrijs
(RAL 7004)

De thermostaten „Uni XH“, „Uni XHT“,
„Uni SH“, „Uni LH“ en „Uni CH“ passen
zonder adapter op de afsluiters van de
fabrikanten:
ACOVA –
–
Alarko
Arbonia –
–
Baufa
Baykan –
–
Biasi
–
boki
–
Bemm
–
Borer
Bremo –
Brugman –
CaradonStelrad –
– Celipan –

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cöskünöz
Concept
DEF
Delta
Demrad
DiaNorm
Dia-therm
Dunaferr
DURA
Ferroli
Gerhard
+ Rauh
Hagan
Heatline

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Henrad
HM-Heizk.
Hoval
IMAS
Itemar /
Biasi
Jaga
Kampmann
Kalor
Kermi
Korado
Manaut
Merriott
Neria

(Wijzigingen voorbehouden)

Thermostaat met verstelling op afstand,
wit (RAL 9016)
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Thermostaat „Uni CH“

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Purmo
Radson
Rettig
Runtal
Starpan
Stelrad
Superia
Termoteknik
US-Steel
Vasco
VEHA
Winkels
Zehnder
Zenith

Thermostaten met klemverbinding

Thermostaat „Uni XD“, wit (RAL 9016), met radiator

Thermostaat „Uni XD“, wit (RAL 9016)

De Oventrop thermostaten „Uni XD“,
„Uni LD“ en „Uni CD“ met vloeistofvoeler
hebben een klemverbinding, die past op het
Danfoss afsluiterhuis.
Door deze speciale klemverbinding met
wartelmoer wordt de thermostaat veilig en
vast op de afsluiter gemonteerd (DBGM).
Debietdiagrammen op aanvraag.
Het instelbereik is door begrenzingselementen begrens- of blokkeerbaar. De
thermostaten hebben een tactiel instelpunt
voor slechtzienden, een geselecteerde
instelling kan door een memoschijf worden
gemarkeerd (geldt niet voor „Uni CD“).
Voordelen:
– geen adapter nodig
– veilige bevestiging van de thermostaat
– eenvoudige montage
– korte bouwmaat
– uitstekend design
– decorring als afdekking van de
wartelmoer („Uni LD“) leverbaar
– passend op alle Danfoss afsluiter
onderdelen van de Reeks RA en de
TKM afsluiters
– beschermkap leverbaar („Uni LD“)
De thermostaat „Uni XD“ wordt geleverd in
de kleur wit RAL 9016.
De thermostaat „Uni LD“ wordt geleverd in
de kleuren wit RAL 9016, signaalgrijs RAL
7004, antraciet (RAL 7016), verchroomd en
verguld.
Onderscheidingen:
Thermostaat „Uni L (LD)“
Busse Design Ulm
b d Longlife Design Award

Thermostaat „Uni XD“ met voeler op afstand
Thermostat „Uni XD“
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Interclima Parijs
Trophée du Design
Industrie Forum Design Hannover
iF-onderscheiding
De thermostaten „Uni XD“, „Uni LD“ en
„Uni CD“ passen zonder adapter op de
radiatoren met geïntegreerde afsluiters van
de fabrikanten:
Thermostaat „Uni LD“, wit (RAL 9016)

Thermostaat „Uni LD“, wit (RAL 9016)
met voeler op afstand

–
–
–
–
–
–
–

Agis
Arbonia
Brötje
Brugman
Buderus
CICH
De ’Longhi

–
–
–
–
–
–
–

Hudevad
Radel
Ribe/Rio
Schäfer
TERMO TEKNIK
Thor
Vogel & Noot

(Wijzigingen voorbehouden)
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Thermostaten
Toebehoren
1 Thermostaat „Uni LHB“ (B = overheidsmodel), draadaansluiting M 30 x 1,5, met
geïntegreerde diefstalbeveiliging en verhoogde buigvastheid (belasting tot 100 kg).
Het instelbereik van de thermostaat is verborgen.
Uitvoering: wit (RAL 9016)

1

100 kg

Systeem weergave
2 Thermostaat „Uni LHB“ met instelgereedschap
3 Diefstalbeveiliging voor „Uni XH“ dan wel
„Uni LH“, wit (RAL 9016)
4 Thermostaat „Uni DH“ (wasvoeler), wit
(RAL 9016), ook met voeler op afstand
5 Hoekadaptor, wit (RAL 9016) met beide
zijden draadaansluiting M 30 x 1,5 of beide
zijden klemverbinding
6 „Uni XHZ” en „XDZ“
Energiespaarset voor de tijdgestuurde
temperatuurregeling in individuele ruimtes,
bestaande uit:
– Thermostaat („Uni XHZ“ en „XDZ“)
– Tijdschakelklok
– Voedingsapparaat
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Afsluiters
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De afsluiters worden ter bescherming
tijdens transport en inbouw geleverd met
beschermkappen. De kleur van de
beschermkap verwijst naar de betreffende
Reeks:
„Reeks A“
= zwart
„Reeks AZ“
= oranje
„Reeks AV 6“
= wit
„Reeks ADV 6“ = grijs
„Reeks RF“
= blauw
„Reeks F“
= rood
De afsluiters van de Reeksen „A, AV6, ADV6,
AZ, RF en F“ hebben dezelfde behuizing.
De binnenwerken van de afsluiters zijn
verwisselbaar.
1 „Reeks A“
De „Reeks A“ is het standaardmodel voor
eenpijps- en tweepijpsverwarmingsinstallaties. De aanpassing per lokaal van
de warmtecapaciteit vindt plaats door
voorinstelbare koppelingen „Combi 4“,
„Combi 3“ of „Combi 2“.
(zonder afbeelding „Reeks AZ“)
De Oventrop afsluiters van de „Reeks AZ“
komen overeen met „Reeks A“, maar met
een groter debiet.
(zonder afbeelding „Reeks RF“)
De Oventrop afsluiters van de „Reeks RF“
komen overeen met „Reeks A“. Zij hebben
echter een kortere bouwmaat.
2 „Reeks AV 6“ met voorinstelling
De Oventrop afsluiters van de „Reeks AV6“
zijn uitgerust met een voorinstelbaar
afsluiterbinnenwerk en maken daardoor de
aanpassing van de volumestromen aan de
vereiste warmtevraag mogelijk.
De afsluiters van „Reeks AV6“ worden toegepast in tweepijpsverwarmingsinstallaties
met normale temperatuurspreiding.
3 „Reeks ADV 6“ met voorinstelling
De Oventrop afsluiters van de „Reeks
ADV6“ zijn uitgerust met een voorinstelbaar
afsluiterbinnenwerk en maken daardoor de
aanpassing van de volumestromen aan de
vereiste warmtevraag mogelijk.
Bij demontage of vernieling van de
thermostaat sluit de afsluiter automatisch
op 5 % van de nominale capaciteit. Door
deze extra functie is de vorstbeveiliging
gewaarborgd en is een ongecontroleerde
stijging van de ruimtetemperatuur
onmogelijk.
4 „Reeks F“ met fijnvoorinstelling
De Oventrop afsluiters van de „Reeks F“ zijn
uitgerust met een gepatenteerde fijnvoorinstelling. Zij worden speciaal gebruikt in verwarmingsinstallaties met hoge temperatuurspreiding (stadsverwarminginstallaties) of in
installaties met een klein debiet.
Voordeel:
Een op de liter nauwkeurige aanpassing van
de volumestroom bij de radiator.
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Koppelingen „Combi E-VK“, „Combi 4“, „Combi 3“, „Combi 2“
Voor de onderste aansluiting van de leiding
aan radiatoren met geïntegreerde afsluiters
en aan radiatoren met conventionele
afsluiterhuis biedt Oventrop diverse
koppelingen met proportionele fijninstelling
voor toepassing in verwarmingsinstallaties
met warmwater.
De Oventrop koppelingen worden onder
de geïntegreerde afsluiters dan wel aan de
radiatorretour aangesloten. Op deze wijze
kan de radiator worden gedemonteerd
zonder deze af te tappen.
Onderscheiding:
Industrie Forum Design Hannover
iF-onderscheiding
reddot design award
Design Zentrum
Nordrhein-Westfalen
Genomineerd voor
Designprijs van de
Duitse Bondsrepubliek Duitsland
1 „Combi E-VK“
voor de aansluiting van radiatoren met
geïntegreerde afsluiter. Mooi gevormde
koppeling in recht of haaks model.
Het rechte model wordt met de mantelbuis
tot op de vloer geleid.
2, 3 Koppelingen voor radiatoren met
conventionele afsluiterhuis:
– „Combi 4“
voor het reproduceerbaar voorinstellen,
afsluiten, vullen en aftappen van de radiator
– „Combi 3“
voor het voorinstellen, afsluiten en vullen en
aftappen van de radiator
– „Combi 2“
voor het voorinstellen en afsluiten van de
radiator

1

4 Aftap- en vulgereedschap voor de
koppelingen.
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Radiatoraansluitsystemen
Voorbeelden:
1 „Multimodul“ radiatoraansluiting, maakt
de installatie en inbedrijfneming van de
verwarmingsinstallatie zonder radiator
mogelijk. Met name kan de aansluiting
worden gebruikt voor de aansluiting van
radiatoren met geïntegreerde afsluiter.
De inbouw kan naar keuze plaatsvinden in
de wand dan wel in de vloer.
2 „Bypass-Combi Duo“ tweepijpssysteem
3 „Bypass-Combi Uno“ eenpijpssysteem
4 Straalpijpafsluiter met zijwaartse en
verticale lans, met vaste bypass en
afsluiting
5 Drieweg-bypassafsluiter voor een- en
tweepijpsinstallaties
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Aansluitappendages „Multiblock T“
De combinatie van aansluitappendage
„Multiblock T“ en thermostaat is zowel in
technisch als esthetisch opzicht de perfecte
oplossing voor aansluitingen op moderne
woning- en badkamerradiatoren (50 mm
leidingafstand). Elegante design kappen in
wit, chroom of roestvrij staal kunnen achteraf
worden gemonteerd en vormen zodoende
een harmonieuze overgang naar de radiator.
„Multiblock T“ is met name geschikt in combinatie met de thermostaat „Uni SH“, die
een vernieuwd, slanker design heeft gekregen (zie afbeelding 1). Deze zijn bij Oventrop
eveneens leverbaar als aansluitsets in
dezelfde kleur voor badkamerradiatoren
(zie catalogusprijzen 2007).
Toepassing
– art.-nr.: 118 40 13/14/83/84:
– in 2-pijpssysteem
– als thermostatische afsluiter
– als afsluitverbinding
– voor aftappen
– voor vullen
– debiet vooraf instelbaar
– art.-nr.: 118 40 23/24/33/34
– in 1- of 2-pijpssysteem
– als thermostatische afsluiter
– als afsluitverbinding
– debiet vooraf instelbaar
Voordelen van deze aansluitappendages:
– Appendage is aan te sluiten op alle gangbare leidingmaterialen voor aansluiting op
radiatoren met bu.dr. 3/4" of met bi.dr. 1/2".
– Appendage te gebruiken als thermostatische afsluiter met voorinstelling, om af te
sluiten, af te tappen en bij te vullen.
– Bij de inbouw hoeft geen rekening te
worden gehouden met de stroomrichting.
– Inbouw in 2-pijpssysteem, art.-nr. 118 40
13/14/83/84.
– Inbouw in 1- of 2-pijpssysteem,
aanpasbaar, art.-nr. 118 40 23/24/33/34.
– Zeer veilig dankzij zelfdichtende aansluitingen naar de radiator.
– Fraaie design kappen in wit, chroom of
roestvrij staal zorgen voor een harmonieuze overgang naar de radiator.
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1 Haakse uitvoering, aansluiting van de
thermostaat (bijvoorbeeld „Uni SH“) links
met verchroomde design kap.
2 Rechte uitvoering, aansluiting van de
thermostaat (bijvoorbeeld „Uni XH“) rechts.
3 Haakse uitvoering, aansluiting van de
thermostaat (bijvoorbeeld „Uni SH“) links.
4 Rechte uitvoering, aansluiting van de
thermostaat („Uni XH“) links met witte design
kap.
5 Appendageprogramma „Multiblock T“.
Uitvoeringen:
– 2-pijpsappendage
– 1-/2-pijpsappendage (aanpasbaar)

„Multiflex“ koppelingen verbindingstechniek
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1 Met „Multiflex“ koppelingen kunnen
radiatoren met geïntegreerde afsluiterset
veilig worden aangesloten op leidingen van
kunststof, koper, zacht staal en op de
meerlagenleiding.
Uitvoeringen:
– ZB-koppelingen (2-pijpsblok)
– CE-koppeling (Combi-1-pijps)
– ZBU-koppeling (2-pijpsblok,
aanpasbaar aan 1-pijpssysteem)
De leidingafstand bedraagt 50 mm.
De afzonderlijke koppelingen kunnen bij
afsluiterradiatoren met een willekeurige
leidingafstand worden ingebouwd.
Voordelen van het „Multiflex“ concept.
– Nagenoeg alle aansluitproblemen van
radiatoren met geïntegreerde afsluitersets
kunnen worden opgelost.
– Koppelingen kunnen worden gebruikt
voor: afsluiten, voorinstellen, aftappen en
bijvullen.
– Te gebruiken in 1- of 2-pijpssystemen
(ZBU).
– Toleranties in de aansluitmaten van de
aanvoer- en retourtules worden volledig
gecompenseerd - daardoor ontstaan er
geen dwarsspanningen.
– Zeer veilig door metaaldichtende verbinding („Multiflex V“) of zelfdichtende verbinding („Multiflex F“).
– Exacte instelling van het radiatoraandeel
door bypassschroef in langsrichting.
– Uitstekende debietwaarden bij de CEkoppelingen, de CE-afsluitverbindingen
en de haakse CE-afsluitverbindingen in
combinatie met de Oventrop thermostaten „Uni XH“, „Uni LH“, „Uni LHZ“,
„Uni SH“, „Uni CH“, „Uni XD“ en „Uni LD“
bij proportionele afwijkingen van 2 K.
2 Omkeerstukken met afsluiting om de
volumestroom bij verwisselde aanvoer- en
retourleidingen om te keren. Zodoende
wordt voorkomen dat de radiator minder
vermogen levert en kan de thermostatische
afsluiter geruisloos functioneren.
3 Montagebruggen voor het vastzetten van
leidingen bij de montage. De appendages
zijn ook leverbaar als blinde bruggen, voor
het geval de radiator later wordt gemonteerd.
4 Klemkoppelingen „Ofix K“ voor kunststof
leidingen (12–20 mm buitendiameter) met
3
⁄4"-schroefdraad voor directe aansluiting op
„Multiflex“ appendage of op afsluitersets
met 3⁄4" bu.dr., DIN V 3838 (euroconus).
5 Klemkoppelingen „Ofix CEP“ metaaldichtend voor koperen leidingen (10–18 mm
buitendiameter) met 3⁄4"-schroefdraad voor
directe aansluiting op “Multiflex” appendage
of op afsluitersets met 3⁄4" bu.dr. Bij zacht
leidingmateriaal of wanddikten ≤ 1 mm
moeten steunhulzen worden gebruikt.
6 Klemkoppelingen „Ofix CEP“
- „Knik & klem“ - voor leidingen van koper
of precisiestaal met 3⁄4"-schroefdraad, met
dubbele functie, zelf- en metaaldichtend
voor diverse leidingafmetingen. Bij de
montage wordt de borgring van de snijring
gescheiden door de wartel tot aan de
gemarkeerde metalen aanslag aan te halen.
7 Klemkoppelingen „Cofit“ voor meerlagenleiding (14, 16 en 20 mm buitendiameter)
met 3⁄4"-schroefdraad voor directe aansluiting op „Multiflex“ appendage of op afsluitersets met 3⁄4" BU, DIN V 3838 (euroconus).
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Automatisering in gebouwen
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Gedrukt op chloorvrij
gebleekt papier

1

Automatisering in gebouwen is niet alleen van
belang bij grote gebouwen, maar ook in
toenemende mate in de privé-sector.
Oventrop heeft een groot assortiment appendages,
stelaandrijvingen en regelaars in de aanbieding, die
op elkaar zijn afgestemd en die voldoen aan de
door ontwerpers en installateurs gestelde eisen.
De stelaandrijvingen worden gebruikt in de sectoren verwarming, ventilatie en klimaatbehandeling.
Zij kunnen worden toegepast voor de regeling van
de ruimtetemperatuur, bijv. met conventionele radiatoren, radiatoren met geïntegreerde afsluiters, met
verdelers voor vloerverwarming, plafondstraalverwarmingen, koelplafondsystemen en inductietoestellen.
1 Elektromotorische stelaandrijvingen
systeem „EIB“ en systeem „LON“
Het opgenomen vermogen van de stelaandrijvingen
is extreem laag, zodat een afzonderlijke stroomvoorziening niet nodig is. Zij beschikken bovendien
over een dan wel twee geïntegreerde binaire ingangen waaraan bijv. een venstercontact kan worden
aangesloten.
Uitvoeringen:
– Systeem „EIB“, geschikt voor de directe aansluiting op de Europese installatiebus
– Systeem „LON“, geschikt voor de directe
aansluiting op de LonWorks-netwerken
Voor beide systemen staan productdatabanken
kosteloos ter beschikking.
2 Montagevoorbeeld bestaande uit elektromotorische stelaandrijvingen (24 V) voor de continue
regeling als proportionele aandrijving (0-10 V) of
als 3-puntsaandrijving en „Cocon 4“ vierweginregelafsluiter.
3 Elektromotorische stelaandrijving (230 V) met
continue regelgedrag als 3-puntsaandrijving.
4 Elektromotorische stelaandrijving (230 V) met
2-puntsregeling en korte looptijd (ca. 3 sec.).
5 Elektrothermische stelaandrijving met 2-puntsregeling en modelafhankelijke veiligheid tegen
piekspanningen. Al naargelang van de vraag 230
dan wel 24 V. Voor bijzonder nauwe verhoudingen
staat het „korte model“ ter beschikking
(afb. links).
Elektrothermische stelaandrijving 24 V met continue regelgedrag als proportionele aandrijving
(0-10 V) (afb. rechts).
6 Ruimtethermostaat dan wel ruimtethermostaatklok voor de regeling in individuele ruimtes in
combinatie met elektrothermische stelaandrijvingen (2-punts) (5). De temperatuurdaling vindt
plaats na een tijdprogramma (ruimtethermostaatklok) dan wel via externe schakelklok (ruimtethermostaat) mogelijk.
7 „DynaTemp 100/16“ LAN-gestuurde ruimtetemperatuurregeling bestaande uit thermostaat
„Uni LHZ“, applicatierouter en (optioneel) met
„SecuSignal“ raamgreep.
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