Premium appendages + systemen
Innovatie + kwaliteit
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Thermostatische afsluiters „model AV9“
voor handmatige hydraulische inregelen
Productoverzicht

Thermostatische afsluiters „model AV9“ met traploze
voorinstelling voor het handmatig hydraulisch inregelen
Hydraulisch inregelen is noodzakelijk voor
een efficiënt werkende verwarmingsinstallaties.
Om dit te realiseren heeft elke radiator een
ingestelde volumen-stroom nodig.
De nieuwe thermostatische afsluiters „model
AV 9” zijn met een traploos voorinstelbare
afsluiterbinnenwerk uitgevoerd en
vereenvoudigd een nauwkeurige inregeling
van de volumen-stroom. De afsluiters
„model AV 9” kunnen in 1- en 2-pijps
verwarmingsinstallaties worden gebruikt.
Ook het los verkrijgbare afsluiter binnenwerk
is d.m.v. het „Demo-Bloc” uitwisselbaar.
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1 Voorbeeld hydraulisch inregelen met
thermostaat ventielen „model AV9“
2 Volumestroom grafiek (kv-waarde bij
verschillende voorinstelwaarde en
P-afwijking)
3 afbeelding van voorinstelwaarde op het
ventiel
4 „Demo-Bloc“ om afsluiter binnenwerk
onder systeemdruk te vervangen

Meer informatie vindt u in de Oventrop
catalogi Producten en Techniek en Internet
onder productgroep 1.
Technische wijzigingen voorbehouden.
Particulier gebruikers kunnen de producten
verkrijgen via het installatiebedrijf.
Overhandigd door:
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OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Germany
Telefon +49 (0) 29 62 82-0
Telefax +49 (0) 29 62 82-450
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de
OVENTROP Nederland
Amsterdamsestraatweg 636
3555 HX UTRECHT
Telefoon +31 (0)30 66 242 09
Telefax +31 (0)30 66 268 96
E-Mail
info@oventrop.nl
Internet www.oventrop.nl

Gedrukt op chloorvrij
gebleekt papier.
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Voordelen:
– Thermostaat afsluiter met eenvoudige
voorinstelling (snel instelbaar)
– Nauwkeurige instelwaarde
– Breed (traploos) voorinstelbereik
– 17 traploos in elkaar overgaande
voorinstelwaarde
– Instelbaar d.m.v. voorinstelsleutel of een
steeksleutel 13 mm
– Voorinstelwaarde op het ventiel afleesbaar
– Het los verkrijgbare afsluiter binnenwerk
past in alle bestaande Oventrop
Thermostaat afsluiter huizen M 30 x 1,5
vanaf bouwjaar 1999 (met uitzondering van
„model M“, „model AZH“ en driewegafsluiters.
– Ideaal voor nieuwbouw en renovatie
– Binnenwerk is met „Demo-Bloc“ onder
druk uitwisselbaar
– Geruisarme thermostaat-afsluiter

