Armatura Premium + Systemy
Termostaty i armatura grzejnikowa
Przeglàd produkcji

Wyró˝nienia:
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Termostaty i armatura grzejnikowa

W ofercie firmy Oventrop znaleêç mo˝na
armatur´ i termostaty w wyborze tak szerokim, ˝e
projektanci, instalatorzy i hurtownicy nie b´dà
mieli problemów ze spełnieniem wymagaƒ inwestora i wykonaniem instalacji ogrzewania grzejnikowego w zgodzie z obowiàzujàcymi przepisami
i wytycznymi. Armatura umo˝liwia hydrauliczne
dopasowanie iloÊci czynnika grzewczego
do chwilowego zapotrzebowania i tym samym
przyczynia si´ do ekonomicznej pracy instalacji.
Uwaga:
Zawory termostatyczne Oventrop spełniajà
wymagania zawarte w normach i rozporzàdzeniach regulujàcych zasady rynku budowlanego
oraz w prawie energetycznym. Polskie wytyczne
zalecajà projektowanie na ró˝nic´ regulacji (odchyłk´) 2 K. W Europie zachodniej roÊnie udział
projektowania na odchyłk´ 1 K, obliczonego
na dalsze podwy˝szenie efektu oszcz´dnoÊciowego.
Nale˝y jednak pami´taç o ró˝nicy kosztów
inwestycyjnych wynikajàcych z wyboru sposobu
projektowania.
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Zawory termostatyczne Oventrop spełniajà wymagania m. in.:
– normy DIN EN 215 (nr rej. 6T0002),
– normy EN 215,
– niemieckich przepisów dot. ubezpieczeƒ od odpowiedzialnoÊci cywilnej,
– norm PN-EN 215: 2005, PNEN 215: 2005/ A1: 2006

* „Uni LH” z kołpakiem instytucjonalnym
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Zawory termostatyczne Oventrop (zawory
typoszeregu,, A” z termostatem „Uni XH”,
„Uni LH”, „Uni LHZ”, „Uni SH” wzgl. „Uni CH”
przekraczajà we wszystkich punktach wymagane przez normy parametry:
– odpornoÊç na zginanie: 815 N (1213 N*)
wymagania wg DIN EN 215: 250 N,
– odpornoÊç na skr´canie: 25,8 Nm (29,8
Nm*) wymagania wg DIN EN 215: 8 Nm,
– wpływ temperatury czynnika grzewczego
„Uni XH”: 0.37K/30K,
„Uni XHT”: 0,37K/30K,
„Uni LH”: 0.65K/30K,
„Uni SH”: 0,9K/30K,
„Uni CH”: 0,65K/30K.
wymagania wg DIN EN 215-1: 1,5K/30K,
– wpływ ró˝nicy ciÊnieƒ 0,4K/0,5 bar, wymagania wg DIN EN 215: 1K/0,5 bar,
– histereza 0,2K, wymagania wg DIN EN 215:
1,0K.

Grzejnikowa armatura dekoracyjna
z nakr´tkà M 30 x 1,5

Zawory termostatyczne i zawory powrotne
typoszeregu „E” przeznaczone sà do wyposa˝enia nowoczesnych wn´trz mieszkalnych. Zastosowane wzornictwo łàczy eleganckà form´ ze znakomitymi parametrami technicznymi.
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1-2 Wzornictwo termostatu „pinox” wpisuje si´
wprost w trendy, którym hołdujà dzisiaj architekci
wn´trz mieszkalnych. Nowy produkt Oventrop
„domyka” wizualnie nowoczesnà form´ grzejnika
i innych elementów wyposa˝enia. Charakteryzuje
si´ dekoracyjnym kształtem i poszerzonà – w stosunku do klasycznych rozwiàzaƒ – funkcjonalnoÊcià. Dêwignia ułatwia precyzyjne ustawienie,
a skala charakteryzuje si´ doskonałà czytelnoÊcià.
Szczególnego wyglàdu nabiera termostat „pinox”
po zestawieniu go z dekoracyjnà armaturà grzejnikowà typoszeregu „E” lub z przyłàczem „Multiblock T/TF”. W takiej konfiguracji armatura Oventrop b´dzie pasowaç do ka˝dego nowoczeÊnie
wyposa˝onego wn´trza.
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3 Grzejnikowa armatura dekoracyjna umo˝liwia
termostatycznà regulacj´ temperatury pomieszczenia.
Zawory typoszeregu „E” oferowane sà w figurach
kàtowej, prostej, osiowej lub kolanowo-kàtowej,
zawory powrotne „Combi E” w figurach kàtowej
lub prostej.
Wykonania zaworów:
pozłacane, chromowane, lakierowane proszkowo
na biało, piaskowane i niklowane, antracytowe
i inox.
4-5 Nowy termostat „Uni SH”, z czujnikiem
cieczowym, przeznaczony do regulacji temperatury pomieszczenia. Termostat jest czytelnie oznakowany i dostosowany do potrzeb osób niedowidzàcych (oznaczenia sà wypukłe).
W celu precyzyjniejszego dopasowania
termostatu do stylu wn´trza – w szczególnoÊci koloru grzejników – Oventrop proponuje u˝ycie specjalnych nasadek dekoracyjnych „SH-Cap”,
białych, chromowanych lub w kolorze antracytu.
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6 Oferta dekoracyjnej armatury grzejnikowej
poszerzona została o chromowane pokr´tła
„TARA” * i „MADISON” * renomowanej firmy Dornbracht.
Wyró˝nienia:
Firma Oventrop zajmuje czołowà pozycj´ we
wzornictwie armatury grzejnikowej. ˚adna inna firma z bran˝y instalacyjnej nie otrzymała porównywalnej liczby nagród i wyró˝nieƒ:
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*

Nagroda honorowa za wzornictwo produktu przemysłowego od Landu Nordrhein Westfalen
Wyró˝nienie iF od Forum Wzornictwa Hannover
Wyró˝nienie za wysokà jakoÊç wzornictwa
od Centrum Wzornictwa, Essen
Mi´dzynarodowa nagroda za wzornictwo od Landu Baden-Württemberg
Nagroda Design Plus, ISH Frankfurt
Uniwersal design award
Nagroda za wzornictwo, Japonia
GOOD DESIGn Award
Nagroda Grand Prix, Pragotherm Praga
Wyró˝nienie „Produkt i mosiàdz” od Niemieckiego
Instytutu Miedzi, Berlin
Nagroda „Trophee du Design”, Interclima Pary˝
Plus X Award, ICONIC Award
Uj´cie w katalogu wzornictwa „Nowa kolekcja”,
Monachium
Ekspozycja w „Laboratorium wzorniczym” Muzeum Sztuki i Rzemiosła w Hamburgu
Ekspozycja w Muzeum Wzornictwa w Londynie
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Termostaty z nakr´tkà M 30 x 1,5

Termostat „Uni XH”, biały (RAL 9016)

Termostaty Oventrop typu „Uni XH”, „Uni XHM”,
„Uni XHT”, „Uni LH”, „Uni LHC”, „Uni LHB”,
„Uni SH”, „Uni FH”, „Uni CH”, „Uni FHC”,
„pinox H” i „vindo TH” z czujnikiem cieczowym
posiadajà nakr´tk´ złàcznà M 30 x 1,5 i pasujà
tym samym na grzejniki z wbudowanà wkładkà
zaworowà i na zawory posiadajàce tego typu
gwint przyłàcza.
Skala temperatury termostatu mo˝e byç ograniczana lub blokowana za pomocà elementów
ograniczajàcych. Termostaty posiadajà znacznik dla niedowidzàcych, po˝àdane ustawienie
termostatu mo˝na zaznaczyç odpowiednim
ustawieniem tarczy pami´ci (nie dotyczy: „Uni
SH”, „Uni FH”, „Uni CH”, „pinox H” i „vindo
TH”).
Zalety:
– brak koniecznoÊci u˝ycia adapterów
– pewne mocowanie termostatów
– prosty monta˝
– krótkie wymiary zewn´trzne
– nowoczesne wzornictwo
– mo˝liwoÊç dokupienia pierÊcienia dekoracyjnego do zakrycia nakr´tki złàcznej
– dopasowanie do zaworów produkowanych
m.in. przez firm´ Heimeier
– mo˝liwoÊç dokupienia kołpaków instytucjonalnych dla ochrony przed wandalizmem lub
kradzie˝à („Uni LH” i „Uni LHC”).
Termostaty „Uni XH”, „Uni XHM”, „Uni XHT”,
„Uni LHC”, „Uni LHB”, „Uni SH”, „Uni FH”, „Uni
CH”, „Uni FHC” i „vindo TH” dostarczane sà
w kolorze białym (RAL 9016). Termostat „Uni
LH” dost´pny jest w kolorach: białym
(RAL 9016), szarym sygnałowym (RAL 7004),
antracytowym (RAL 7016), dost´pne sà równie˝
wersje pozłacana lub chromowana. Termostat
„pinox H” dost´pny jest w kolorach białym
i chromowanym.

Termostat „Uni XH” z czujnikiem zdalnym

Wyró˝nienia:
Termostat „Uni XH”
Interclima Paris
Trophee du Design
Wyró˝nienie iF
Od Forum Wzornictwa Hannover
Termostat „Uni L (LH)”
Busse Design Ulm
Nagroda Longlife Design
Termostat „Uni CH”
Interclima Paris
Trophee du Design
Wyró˝nienie iF
Od Forum Wzornictwa Hannover

Termostat „Uni LH”, biały (RAL 9016)

Termostat „Uni LH”, szary (RAL 7004)

Termostaty „z nakr´tkà M 30 x 1,5 pasujà bez
adapterów na grzejniki ze zintegrowanà wkładkà zaworowà m. in. nast´pujàcych producentów:
ACOVA
Alarko
Arbonia
Baufa
Baykan
Biasi
Bemm
Boki
Borer
Brugman
Caradon-Stelrad
Celipan
Cöskunöz
Concept
DEF
Delta
Demrad

Termostat „Uni FH” ze zdalnym nastawnikiem,
biały (RAL 9016)
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Termostat „Uni CH”

DiaNorm
Dia-therm
Dunaferr
DURA
Ferroli
Gerhard
+Rauh
Heatline
Henrad
HM
Heizkörper
Hoval
IMAS
Jaga
Kalor
Kanpmann
Kermi
Korado

Manaut
Merriott
NERIA
Purmo
Radson
Rettig
Runtal
Starpan
Superia
Termotekri
US-Steel
Vasco
VEHA
Winkels
Zehnder
Zenith

(Zastrzega si´ prawo do wprowadzania zmian)

Termostaty ze złàczem zaciskowym

Termostaty Oventrop „Uni XD”, „Uni LD”,
„Uni FD”, „pinox D” i „vindo TD” z czujnikiem
cieczowym przeznaczone sà do monta˝u
na wkładkach zaworowych firmy Danfoss (seria
RA). Termostat „Uni LDV” pasuje do
typoszeregu zaworów RAV, termostat „Uni
LDVL” – do typoszeregu RAVL a termostat
„vindo RTD” do typoszeregu RTD firmy
Danfoss.
Specjalne złàcze zaciskowe z nakr´tkà złàcznà
umo˝liwia pewne i stabilne mocowanie termostatu na wkładce zaworowej.
Diagramy przepływu i inne charakterystyki
dost´pne na ˝yczenie klientów.
Zakres skali temperatury mo˝e byç ograniczany
lub blokowany za pomocà elementów ograniczajàcych.
Termostaty posiadajà znacznik dla niedowidzàcych, po˝àdane ustawienie termostatu mo˝e
byç zamarkowane za pomocà tarczy pami´ci
(nie dotyczy „Uni FD”, „vindo TD” i „vindo
RTD”).
Zalety:
– brak koniecznoÊci u˝ycia adapterów
– pewne mocowanie termostatu
– prosty monta˝
– krótkie wymiary zewn´trzne
– nowoczesne wzornictwo
– mo˝liwoÊç dokupienia pierÊcienia dekoracyjnego
do zakrycia nakr´tki złàcznej (dot.
„Uni LD”)
– dopasowanie do zaworów grzejnikowych
firmy Danfoss typoszeregu „RA” oraz
zaworów TKM
– mo˝liwoÊç dokupienia kołpaków instytucjonalnych zabezpieczajàcych przed wandalizmem lub kradzie˝à (dot. „Uni LD”)

Termostat „Uni XD”, biały (RAL 9016)

Termostat „Uni XD”, biały (RAL 9016)

Termostat „Uni XD” ze zdalnym czujnikiem

Termostaty „Uni XD”, „Uni LDV”, „Uni LDVL”,
„vindo TD” i „vindo RTD” dost´pne sà w kolorze białym (RAL 9016). Termostat „Uni LD” dostarczany jest w kolorze białym (RAL 9016),
szarym (RAL 7004), antracytowym (RAL 7016),
dost´pna jest równie˝ wersja chromowana lub
pozłacana. Termostat „pinox D” dost´pny jest
w kolorze chromowanym.
Wyró˝nienia:
Termostat „Uni L (LD)”
Busse Design Ulm
Nagroda Longlife Design

Termostat „Uni XD”
Interclima Paris
Trophée du Design
Wyró˝nienia iF
do Forum Wzornictwa Hannover

Termostat „Uni LD”, biały (RAL 9016)

Termostat „Uni LD”, biały (RAL 9016) ze
zdalnym czujnikiem

Termostaty „Uni XD”, „Uni LD”, „pinox D”
i „vindo TD” pasujà bez adapterów na grzejniki
ze zintegrowanà wkładkà zaworowà m. in. nast´pujàcych producentów:
Agis
Arbonia
Brötje
Brugman
Buderus
De’Longhi

Hudevad
Radel
RIO/Ribe
Thor
Vogel & Noot
(Cosmonova)

(Zastrzega si´ prawo do wprowadzania zmian)
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Termostaty
Osprz´t

1 Termostat „Uni XHM” z nakr´tkà M 30 x 1,5
ze zwi´kszonym zakresem przesuwu popychacza, szczególnie przystosowany do doboru zaworów na ró˝nic´ regulacji 1K.
2 Termostat „Uni LHB” (model instytucjonalny), z nakr´tkà M 30 x 1,5, ze zintegrowanym
zabezpieczeniem antykradzie˝owym i podwy˝szonà odpornoÊcià na wandalizm (wytrzymałoÊç na zginanie 100kg).
Ukryta nastawa temperatury regulowanej.
Wykonanie: biały (RAL 9016)
Wyró˝nienie:
universal
design

1

universal design award

2

3 Zabezpieczenie antykradzie˝owe do
termostatu „Uni XH”, „Uni XHM”, „Uni LH,
„Uni LHC”, „Uni LHZ”, „Uni SH”, „Uni L”, „Uni
LA” i „vindo TH” (białe, RAL 9016).
3

4

4 Termostat „Uni LHZ” z nakr´tkà m 30 X 1,5,
do programowalnej w czasie regulacji temperatur pomieszczenia za pomocà owini´tej
na czujniku cieczowym spiralki elektrycznej.
Sposób działania jak w klasycznym termostacie.
Je˝eli przez spiralk´ popłynie pràd, czujnik
zaczyna przymykaç zawór przechodzàc do
stanu osłabienia. Sterowanie termostatem
„Uni LHZ” odbywaç si´ mo˝e równie˝ za poÊrednictwem routera „DynaTemp” poprzez
Internet lub sieç komputerowà.
Termostat dost´pny równie˝ w wersji ze zdalnym czujnikiem („Uni FHZ”).
5 Adapter kàtowy, biały (RAL 9016), obustronnie złàcze gwintowe M 30 x 1,5 lub złàcze zaciskowe.
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6 Zawór termostatyczny typoszeregu „AV 6”
i zawór powrotny „Combi 3” z mosi´˝nym
niklowanym złàczem prasowanym.
Złàcze słu˝y do bezpoÊredniego łàczenia
armatury z rurà miedzianà wg DIN EN 1057/
DVGW GW 392, z rurà ze stali nierdzewnej
wg DIN EN 10088/DVGW GW 541 lub rurà
cienkoÊciennà ze stali C wg DIN EN 10305.
Przed zaprasowaniem złàcze wykazuje
zamierzonà nieszczelnoÊç.

Termostaty do zaworów z przyłàczem gwintowanym
lub ze złàczem zaciskowym

Czas na zmiany
Firma Oventrop oferuje termostaty do
przezbrajania lub modernizacji
grzejników zaworowych lub zaworów
przy grzejnikach konwencjonalnych.
Przeglàd obok przedstawia termostaty
Oventrop z przyłàczem gwintowanym
(ilustr. 1-8) lub ze złàczem zaciskowym
(ilustr. 9-13).
Zalety:
- łàczenia bez adaptera
- termostaty z czujnikiem cieczowym
- nowoczesne wzornictwo
- wysoka sprawnoÊç regulacji
odpowiadajàca wymogom ENEV
- konserwacja nie jest wymagana
- krótkie wymiary zewn´trzne
- łatwy monta˝
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Zawory termostatyczne

Tarcza pami´ci

Czujnik cieczowy
Zabezpieczenie
przecià˝eniowe
Skala temperatur

Dławica

Wkładka zaworowa

Przyłàcze gwintowe

1

2

3

4
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Budowa i działanie:
Czujnik termostatu składa si´ z wypełnionej
cieczà metalowej kapsułki, w której zawalcowany jest mieszek falisty. Zmiana temperatury otoczenia powoduje zmian´ obj´toÊci cieczy, co z kolei wpływa na zmian´ długoÊci
mieszka. Wywołuje to przesuni´cie
wsuni´tego doƒ popychacza, sterujàcego
poło˝eniem grzybka zaworu. Wzrost temperatury powoduje zamykanie zaworu, spadek – jego ponowne otwieranie.
Zawory w stanie wysyłkowym wyposa˝one
sà w kołpaki ochronne. Kolor kołpaków
ochronnych umo˝liwia optyczne rozpoznanie
typoszeregu zaworu:
Typoszereg A = czarny
Typoszereg AZ V = zielony
Typoszereg AZ H = pomaraƒczowy
Typoszereg AV 9 = biały
Typoszereg ADV 6 = szary
Typoszereg RF = niebieski
Typoszereg RFV 9 = jasnozielony
Typoszereg F = czerwony
Zawory typoszeregów A, AV 9, ADV 6, RF,
RFV 9 i F posiadajà identyczne korpusy
wkładki zaworowe sà wzajemnie
wymienialne.
1 Typoszereg „AV9” z nastawà wst´pnà.
Zawory Oventrop typoszeregu „AV9” wyposa˝one sà w nastawialnà wkładk´ zaworowà
umo˝liwiajàcà hydrauliczne dostosowanie
przepływu do wymaganego zapotrzebowania
ciepła. Zawory typoszeregu „AV9” stosowane
sà w dwururowych instalacjach centralnego
ogrzewania z „normalnym” schłodzeniem.
(bez ilustracji typoszereg RFV9)
Skrócona długoÊç w porównaniu z AV9, zastosowania podobne.
2 Typoszereg „A”
Zawór typoszeregu „A” jest standardowym
modelem do instalacji jedno- lub dwururo-wych. Regulacja rozpływu stosownie do
lokalnego zapotrzebowania ciepła nast´puje
z u˝yciem nastawialnych zaworów powrot-nych „Combi 4”, „Combi 3” wzgl. „Combi 2”.
(bez ilustracji typoszereg „AZV”)
Zawory Oventrop typoszeregu „AZV” odpowiadajà właÊciwoÊciami technicznymi zaworom
typoszeregu „A”, jednak˝e posiadajà wi´kszy
współczynnik przepływu. (bez ilustracji typoszereg „RF”)
Zawory Oventrop typoszeregu „RF/RFZ”
odpowiadajà zaworom typoszeregu „A”.
W porównaniu z zaworami typoszeregu „A”
majà mniejszà długoÊç i mogà byç stosowane np. do zast´powania r´cznych zaworów
grzejnikowych w starszych budynkach w Polsce.
3 Typoszereg „F” z precyzyjnà nastawà
wst´pnà.
Zawory Oventrop typoszeregu „F” wyposa˝one sà w opatentowanà, nastawialnà wkładk´ zaworowà. Stosowane sà szczególnie
w instalacjach z podwy˝szonà ró˝nicà temperatur (np. w instalacjach zdalaczynnych)
wzgl´dnie w instalacjach o małym nat´˝eniu
przepływu.
Zaleta zaworu typoszeregu „F”:
Litrowa dokładnoÊç dopasowania przepływu
przez grzejnik.
4 Typoszereg „ADV6” z nastawà wst´pnà.
Zawory typoszeregu „ADV6” wyposa˝one sà
we wkładk´ z nastawà wst´pnà umo˝liwiajà
cà hydrauliczne dostosowanie przepływu
do wymaganego zapotrzebowania ciepła. W
przypadku demonta˝u lub zniszczenia termostatu zawór ogranicza przepływ do ok. 5%
przepływu nominalnego. Ta dodatkowa funkcja zaworu zabezpiecza instalacj´ przed zamarzni´ciem lub niekontrolowanym wzrostem temperatury wewn´trznej pomieszczenia.

Przyłàcza grzejnikowe
„Multiblock T/TF”

Kombinacja armatury „Multiblock T/TF” oraz
termostatu stanowi obecnie najlepsze
pod wzgl´dem techniki i wyglàdu zewn´trznego rozwiàzanie połàczenia nowoczesnych
grzejników łazienkowych (rozstaw osi 50
mm) z instalacjà c. o.
Po nało˝eniu maskownicy dekoracyjnej
(w kolorach białym, chromowanym lub inox)
armatura komponuje si´ wizualnie z grzejnikiem dekoracyjnym.
Przyłàcze „Multiblock T/TF” zaleca si´
montowaç z termostatem „Uni SH”, charakteryzujàcym si´ nowoczesnym, smukłym
wzornictwem (ilustr. 1). Firma Oventrop
oferuje gotowe, dobrane kolorystycznie
zestawy, składajàce si´ z termostatu „Uni
SH” oraz przyłàcza „Multiblock T/TF” (patrz
Katalog produktów).
Zakres zastosowania przyłàczy:
– nr kat. 118 40 13/14/83/84:
– w instalacjach 2-rurowych jako:
– zawór termostatyczny
– przyłàcze odcinajàce
– do opró˝niania i napełniania
– do dławienia nat´˝enia przepływu
– nr kat. 118 40 23/24/33/34
– w instalacji 1- lub 2-rurowej jako:
– zawór termostatyczny
– przyłàcze odcinajàce
– do dławienia nat´˝enia przepływu
Zalety przyłàczy „Multiblock”:
– ozwiàzanie problemów zwiàzanych
z przyłàczaniem do instalacji grzejników
z króçcami z gwintem GZ ¾” wzgl. z GW ½”
– zastosowanie armatury w funkcji zaworu
termostatycznego z nastawà wst´pnà
z mo˝liwoÊcià odcinania, opró˝niania i napełniania grzejnika
– dowolny kierunek zasilania i powrotu
– zastosowanie w instalacji 2-rurowej (nr kat.
118 40 13/14/83/84)
– mo˝liwoÊç przestawienia trybu pracy z 2na 1-rurowy, (nr kat. 118 40 23/24/33/34)
– zwi´kszona szczelnoÊç dzi´ki zastosowaniu uszczelnienia mi´kkiego
– maskownice dekoracyjne w kolorze białym,
antracytowym, chromowanym lub inox

1

Wyró˝nienie dla termostatu „Uni SH” z przyłàczem „Multiblock T” w kolorze inox:
Nagroda reddot design
od Centrum Wzornictwa
Nordrhein-Westfalen
Nominacja do nagrody Republiki
Niemieckiej

2

3

1 Figura kàtowa, lewostronne przyłàcze termostatu (np. „Uni SH”), maskownica w kolorze inox
2 Figura prosta, lewostronne przyłàcze termostatu („Uni XH”), maskownica biała
3 Armatura „Multiblock T”
Wykonania:
– armatura 2-rurowa
– armatura 1-/2-rurowa (mo˝liwoÊç przestawienia)
4 „Multiblock T-RTL” – szkic systemu
5 „Multiblock T-RTL” z termostatem „Uni SH”
i białà maskownicà dekoracyjnà

Ogrzewanie płaszczyznowe

4

5
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Zawory powrotne „Combi 4”, „Combi 3”, „Combi 2”
Moduły do przyłàczania grzejnika do instalacji

Firma Oventrop oferuje ró˝ne rodzaje
zaworów powrotnych z proporcjonalnà nastawà wst´pnà. Znajdujà one zastosowanie
w instalacjach centralnego ogrzewania
w punkcie łàczenia grzejnika z rurami
instalacji.
Zawory powrotne Oventrop montowane
sà na gałàzce powrotnej grzejnika. Umo˝liwiajà jego demonta˝ bez opró˝niania
instalacji, np. w celu malowania wn´ki
grzejnikowej.
1, 2 „Combi” – zawory powrotne do grzejników konwencjonalnych:
– „Combi 4”
wyposa˝one w odtwarzalnà nastaw´
wst´pnà, funkcje odcinania, napełniania
i opró˝niania grzejnika.
1

2
– „Combi 3”
z funkcjami nastawy wst´pnej, odcinania,
napełniania i opró˝niania grzejnika.
– „Combi 2”
z funkcjami nastawy wst´pnej i odcinania
przepływu przez grzejnik.
3 Adapter do zaworu powrotnego Oventrop
umo˝liwiajàcy napełnianie i opró˝nianie
grzejnika.

3

4

4 „Multimodul” przyłàcze grzejnikowe
umo˝liwiajàce uruchomienie instalacji
przed zamontowaniem w niej grzejników.
Polecane szczególnie do instalacji,
w której montowane sà grzejniki
ze zintegrowanà wkładkà zaworowà.
Zabudowa modułu w Êcianie wzgl´dnie
w podłodze pomieszczenia.
5 „Bypass-Combi Duo” garnitur boczny
dwururowy, wzgl. „Bypass-Combi Uno”
garnitur boczny jednorurowy (bez ilust.).
6 Zawory z rurkà nurnikowà pionowà lub
poziomà, ze stałym współczynnikiem rozpływu na grzejnik, z bocznicà i z mo˝liwoÊcià
odci´cia.

5

10

6

Przyłàcza „Multiflex”
Technika połàczeniowa

1

2

3

4

5

6

7

1 Oventrop oferuje szeroki wybór przyłàczy
„Multiflex” (podgrzejnikowe, podwójne kurki
kulowe) do łàczenia grzejników zaworowych
(ze zintegrowanà wkładkà zaworowà) z instalacjami z rur tworzywowych, miedzianych,
ze stali mi´kkiej lub z rur wielowarstwowych
„Copipe”.
Wykonania:
– przyłàcze ZB (blok 2-rurowy)
– przyłàcze CE (Combi 1-rurowe)
– przyłàcze ZBU (blok 2-rurowy, przestawiany
na 1-rurowy)
Rozstaw osi króçców przyłàczy wynosi 50 mm.
Pojedyncze zawory powrotne mogà byç stosowane do przyłàczenia grzejników z dowolnym
rozstawem króçców przyłàczeniowych.
Zalety przyłàczy „Multiflex”:
– rozwiàzanie problemów zwiàzanych z przyłàczaniem do instalacji grzejników zaworowych
– zintegrowane funkcje nastawy wst´pnej, odcinania, opró˝niania i napełniania grzejnika
(w zale˝noÊci od wykonania)
– mo˝liwoÊç zastosowania w instalacji 1- lub 2rurowej (dot. przyłàcza ZBU)
– w przyłàczach „Multiflex V” kompensacja niedokładnoÊci rozstawu króçców grzejnika lub
nieosiowoÊci rur dzi´ki zastosowaniu specjalnego przegubu. Rozwiàzanie to redukuje
w wysokim stopniu napr´˝enia poprzeczne
prowadzàce do niszczenia uszczelnieƒ
i utrudniajàce monta˝ grzejnika
– zwi´kszona pewnoÊç szczelnoÊci przyłàcza
dzi´ki uszczelnieniu metal na metal (dot.
„Multiflex V”) wzgl´dnie uszczelnieniu mi´kkiemu (dot. „Multiflex F”)
– w instalacji 1-rurowej dokładne dostosowanie
rozpływu na grzejnik dzi´ki Êrubie nastawczej
poło˝onej wzdłu˝ kierunku przepływu w bocznicy
– wysokie wartoÊci współczynników przepływu
przyłàczy CE, przyłàczy odcinajàcych CE, kàtowych przyłàczy odcinajàcych CE współpracujàcych z termostatami Oventrop (przy odchyłce (ró˝nicy regulacji) 2 K)
2 Przykład monta˝u.
3 Przyłàcza krzy˝owe z odci´ciem słu˝à do zamiany zasilania i powrotu w przypadku omyłkowego skrzy˝owania kierunków przepływu w instalacji. Dzi´ki temu mo˝liwe jest unikni´cie
znacznego zmniejszenia wydajnoÊci grzejnika
i kłopotów zwiàzanych z hałaÊliwà pracà zaworu termostatycznego.
4 „Ofix K” – złàczki skr´cane z gwintem ¾” do
rur tworzywowych (o Êrednicy zewn´trznej 1220 mm), do bezpoÊredniego łàczenia rur z
przyłàczami „Multiflex” lub z króçcami
grzejników zaworowych z gwintem zewn´trznym ¾” (DIN V 3838, eurokonus).
5 „Ofix CEP” – złàczki skr´cane z gwintem ¾”,
uszczelnienie metal na metal, do rur miedzianych lub stalowych precyzyjnych (o Êrednicy
zewn´trznej 10-18 mm), do bezpoÊredniego łàczenia rury z przyłàczami „Multiflex” lub króçcami ¾” grzejników zaworowych. W przypadku
rur mi´kkich lub gruboÊci Êcianek do 1 mm nale˝y stosowaç tuleje wsporcze.
6 „Ofix CEP” – złàczki skr´cane typu „Knack&
Klemm”, kombinowane uszczelnienie mi´kkie
i metal na metal, do łàczenia armatury z gwintem zewn´trznym ¾” (z tzw. „eurokonusem”)
z rurami o ró˝nych Êrednicach. W czasie skr´cania nast´puje rozerwanie styku pierÊcieni dociskowego i uszczelniajàcego i ich wzajemne
doszczelnienie po skr´ceniu nakr´tki złàcznej
do kraƒcowego oporu.
7 „Cofit” – złàczki skr´cane z gwintem ¾”, do
rury wielowarstwowej „Copipe” (o Êrednicach
zewn´trznych 14,16 lub 20 mm), do bezpoÊredniego łàczenia rur z przyłàczami „Multiflex” lub
z króçcami grzejników zaworowych z gwintem
zewn´trznym ¾”.
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Automatyka budynku

1

2

3

4

5
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Dost´pne w firmie:

Automatyzacja instalacji grzewczej nabiera
coraz wi´kszego znaczenia równie˝
w małych domach mieszkalnych.
Firma Oventrop oferuje szeroki wybór armatury, napędów nastawczych i regulatorów zestawionych w sposób umo˝liwiajàcy projektantom i instalatorom spełnienie odpowiednich wymagaƒ technicznych.
Napędy nastawcze znajdujà zastosowanie
w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i in.
Przeznaczone sà do regulacji temperatury
wewnàtrz pomieszczeƒ, np. w połàczeniu
z grzejnikami konwencjonalnymi, z grzejnikami ze zintegrowanà wkładkà zaworowà
1 „R-Tronic RT B” i „Aktor MH CON B”
Elektroniczny termostat grzejnikowy, radiowy
z zasilanym bateryjnie nap´dem nastawczym
do regulacji temperatury pomieszczenia wg
zadanego programu. W opcji z czujnikami
wilgotnoÊci i st´˝enia CO2.
2 „DynaTemp”
System automatycznego sterowania i regulacji instalacji grzewczych, chłodniczych oraz
wody pitnej. Do szerokiego zakresu zastosowaƒ w obszarze instalacji wewn´trznych
(grzanie, chłodzenie oraz c.w.u.) dost´pne sà
indywidualnie dopasowane pakiety z odpowiednio zaprogramowanà jednostkà centralnà „DynaTemp” (patrz Katalog produktów).
3 Termostat pokojowy i termostat pokojowy
z zegarem sterujàcym
Do stosowania w połàczeniu z elektrotermicznymi nap´dami nastawczymi (2-punktowymi) (5). Nocne obni˝anie temperatury nast´puje wg programu czasowego ustawionego na zewn´trznym zegarze sterujàcym lub
poprzez termostat z zegarem.
4 Elektromotoryczny nap´d nastawczy (230
V) do regulacji ciàgłej, 3-punktowy.
5 Elektromotoryczny nap´d nastawczy (230
V), 2-punktowy, czas zamkni´cia ok. 3 sek.
6 Elektrotermiczny nap´d nastawczy Aktor T
2P, H NC, 230 V, bezpràdowo zamkni´ty, 2punktowy, M 30 x 1,5.
7 Elektromotoryczne nap´dy nastawcze systemu „EIB” i „LON”
Dzi´ki ekstremalnie niskiemu poborowi mocy
przez nap´dy nastawcze nie ma koniecznoÊci oddzielnego doprowadzania przewodów
zasilajàcych. Nap´dy sà wyposa˝one w jedno wzgl. dwa wejÊcia binarne umo˝liwiajàce
dodatkowe połàczenie ich np. ze stykiem
okiennym lub innym.
Wykonania:
– nap´dy systemu „EIB” sà dostosowane
do bezpoÊredniego podłàczenia do szyny
energetyczno-sterujàcej w standardzie europejskim
– nap´dy systemu „LON” sà dostosowane
do bezpoÊredniego przyłàczania do systemu
LonWorks.
Do obydwu systemów firma Oventrop załàcza bezpłatnie banki danych o produktach.
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