Premium appendages + systemen
„Exclusieve radiatorappendages“
voor badkamer en woning
Productoverzicht
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Uitstekend design voor moderne radiatoren
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Uitstekend design voor moderne radiatoren
„pinox“ de thermostaat
„Uni SH“ thermostaat
„Uni XH“ Thermostat
„Uni XH“ thermostaat
„Reeks E“ thermostatische afsluiters
„Combi E“ koppelingen
„TARA“, „MADISON“ handinregelknoppen
„Multiblock T“ aansluitsets voor badkamerradiatoren met „Uni SH“ thermostaat
„Multiblock T-RTL“ aansluitappendages voor radiatoren en de combinatie van radiatoren
en temperatuurbehoud van oppervlakken
„Unibox“ binnentemperatuurregeling in oppervlakteverwarmingen
„i-Tronic / R-Tronic“ binnenklimaat verbeteren en energie besparen door maatregelen die
weinig investeringen vergen.
„i-Tronic“ klimaatindicator
„R-Tronic“ klimaatregeling
Design-prijzen Adresgegevens

Uitstekend design voor
moderne radiatoren
Tegenwoordig omvat de moderne
binnenarchitectuur alle zichtbare
elementen in de ruimte.
Daarom biedt de markt een uitgebreid
assortiment aan fraai gevormde radiatoren.
Geïnspireerd door de vormenexpressie van
moderne woninginrichtingen plaatsen de
„Exclusieve radiatoren“ van Uponor
bijzondere accenten. Het design en de
kleurrijke varianten zijn afgestemd op
vorm en kleur van moderne radiatoren.
Uitstekend design gaat daarbij hand in
hand met innovatieve techniek.
Oventrop thermostaten en appendages
voor radiatoren maken door hun
voorinstelling een hydraulische aanpassing
van de hoeveelheid verwarmingswater
mogelijk. Zij voldoen daarmee aan alle
gestelde eisen aan comfort en zuinig
energieverbruik in moderne en bijdetijdse
badkamer- en woningsituaties.
Het omvangrijke thermostaatprogramma is
ook geschikt voor het ombouwen en
moderniseren van radiatoren met
draadaansluiting resp. klemverbinding.
Dit productoverzicht geeft u inzage in de
grote verscheidenheid aan Oventrop
design-appendages voor badkamer en
woning.
Als partner van de installatiebranche weet
Oventrop zich aan een jarenlange traditie
verbonden en levert uitsluitend Duitse
kwaliteitsproducten.
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„pinox“ de thermostaat

FORM FOLLOWS
FUNCTION
Louis Sullivan, Amerikaanse architect, 1856 -1924

De „pinox“ laat speciale mogelijkheden
zien. Functioneel en volmaakt van vorm
slaat hij op radiatoren een goed figuur. De
handgreep maakt een zeer gemakkelijk en
nauwkeurig instellen van de temperatuur
mogelijk.
De bediening en afleesbaarheid zijn
uitstekend. De gewenste waarden
kunnen goed ingesteld worden.
Onderscheidingen:
Design Plus
ISH Frankfurt 2013
Innovatieprijs Architectuur + Techniek
ICONIC AWARDS 2013
German Design Award 2014
iF product design award 2014
Vooral in combinatie met het Oventrop
radiatorappendageprogramma „Reeks E"
(afb. 4) resp. de aansluitappendage
„Multiblock T“ (afb. 5) verdient de „pinox“
aanbeveling voor de moderne
woninginrichting.
1 Inbouwvoorbeeld:
„pinox“ thermostaat en aansluitappendage
„Multiblock T“ (haaks model), verchroomd
2 „pinox“ thermostaat (zijaanzicht,
verchroomd)
3 „pinox“ thermostaat
(vooraanzicht, wit poedercoating)
4 „pinox“ thermostaat met haakse afsluiter
van de „Reeks E“, verchroomd
5 „pinox“ thermostaat en aansluitappendage „Multiblock T“ (haaks model), witte
poedercoating

1

2

3

Artikel

Uitvoering

Artikelnr.

verchroomd
wit

1012165
1012166

„pinox H“
(M 30 x 1,5)

4

5
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„Uni SH“ thermostaat
De thermostaat „Uni SH“ in een slank design
met vloeistofsensor regelt de binnentemperatuur. De bediening en afleesbaarheid zijn
uitstekend. Op de tast waarneembare
instelhulpen vergemakkelijken het gebruik
ook voor slechtzienden.
De elegante design-afdekkap „SH Cap“,
naar keuze verkrijgbaar in wit, chroom of
antraciet, kan naderhand worden
aangebracht. In de uitvoering wit en
RVS-design zijn de afdek-kappen al
vooraf gemonteerd.
Onderscheidingen:
Internationale design-prijs
Baden-Württemberg
„light + building“ Frankfurt Design Plus
Design-prijs van de Bondsrepubliek
Duitsland
Good Design Award Japan
universal design consumer favorit
The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture and Design
GOOD DESIGN Award
1 Inbouwvoorbeeld:
„Uni SH“ met haakse afsluiter „Reeks E“,
RVS-design
2 „Uni SH“ in de uitvoeringen wit/
verchroomd, verchroomd en in RVS-design
3 „Uni SH“ met rechte afsluiter van de
„Reeks E“ (RAL 9016)
4 „Uni SH“ met haakse afsluiter „Reeks E“,
verchroomd

1

2

Artikel

Uitvoering

Artikelnr.

(M 30 x 1,5)

wit/verchroomd
wit (RAL 9016)
verchroomd
RVS-design

1012065
1012066
1012069
1012085

„SH-Cap“

antraciet (RAL 7016) 1012080
verchroomd
1012081
wit
1012082

„Uni SH“

3

4
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„Uni XH“ thermostaat
„Uni LH“ thermostaat
De thermostaten „Uni XH“ en „Uni LH“ met
vloeistofsensor zijn voorzien van
draadaansluiting M 30 x 1,5 en passen dus
op alle radiatoren met geïntegreerde
afsluitersets en op afsluiters met de
overeenkomstige aansluiting.
Het instelbereik kan door begrenzingselementen worden begrensd of
geblokkeerd.
De thermostaten hebben een instelhulp
voor slechtzienden, een geselecteerde
instelling kan door een memoschijf worden
gemarkeerd.
Voordelen:
- uitstekend design
- geen adapter nodig
- veilige bevestiging van de thermostaat
- eenvoudige montage
- kort model
- decorring voor afdekking van de wartel
verkrijgbaar
Onderscheidingen:
Interclima Paris
Trophée du Design
Industrie Forum Design Hannover
iF-prijs
Longlife Design Award
Busse Design Ulm
1 Thermostaat „Uni XH“
met haakse afsluiter „Reeks E“, wit
2 Thermostaat „Uni LH“
met haakse afsluiter „Reeks E“, wit

1

Artikel

Uitvoering

Artikelnr.

Thermostaat „Uni XH“ (M 30 x 1,5)
wit
1011365
Thermostaat „Uni LH“ (M 30 x 1,5)
wit
1011465
verchroomd
1011469
verguld
1011468
antraciet
1011467

2
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„Reeks E“ thermostatische afsluiters
„Combi E“ koppelingen
„TARA“, „MADISON“ handinregelknoppen
De „Exclusieve radiatorappendages“ met
vloeistofsensor maken een thermostatische
inregeling van de binnentemperatuur
mogelijk (draadaansluiting: M 30 x 1,5).
Modern design verbindt buitengewone vorm
met uitstekende functie. Geen ander
product uit de bedrijfstak van verwarmingsappendages behaalde meer
onderscheidingen:
Design-prijs van de deelstaat
Noordrijn-Westfalen
„Ereprijs voor industriële producten“
Design-innovaties, Design-centrum Essen
Onderscheiding voor hoge design-kwaliteit
Industrie Forum Design Hannover
iF-onderscheiding
Duits Koper-Instituut Berlijn Prijs „Product
en Messing“ Pragotherm Praag
Diploma voor het beste
tentoonstellingsartikel
Vermelding in „De Nieuwe Collectie“ voor
voorbeeldig design München,
„Design-Labor“ van het museum voor Kunst
en Nijverheid Hamburg, Design Museum
Londen.
1 „Reeks E“, rechte afsluiter, met thermostaat „Uni LH“, verguld, verchroomd, witte
poedercoating en antraciet
2 „Reeks E“, dubbelhaakse afsluiter met
„Uni LH“, antraciet
3 „Reeks E“, aanvoeraxiaalafsluiter met
„Uni LH“, verchroomd
4 Voor het radiatorappendageprogramma
„Reeks E“ biedt Oventrop ook de handgreepelementen van de bekende productlijnen „TARA“ en „MADISON“ van de firma
Dornbracht aan.
De handgreepelementen (draadaansluiting:
M 30 x 1,5) worden in plaats van een thermostaat op de betreffende radiatorafsluiter
van de „Reeks E“ geschroefd.
De „Exclusieve radiatorelementen“ zonder
sensorelement maken een handmatige
instelling van de binnentemperatuur mogelijk.
Bij de handgreep „TARA“ (links) werd de
vorm tot op de essentie teruggebracht.
De klassieke handgreep „MADISON“
(rechts) weerspiegelt de heersende stijl
van de 20e eeuw.

1

Artikel

2

3

*

* Merk en design van de firma
Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG,
Iserlohn

Uitvoering

Artikelnr.

Thermostatische afsluiters „Reeks E“
(M 30 x 1,5)
Haaks
wit
1163062
verchroomd
1163052
verguld
1163072
antraciet
1163032
Doorlaat
wit
1163162
verchroomd
1163152
verguld
1163172
antraciet
1163132
Koppelingen „Combi E“ (M 30 x 1,5)
Haaks
wit
1166062
verchroomd
1166052
antraciet
1166032
RVS-Design
1166082
Doorlaat
wit
1167062
verchroomd
1167052
antraciet
1167032
RVS-Design
1167082
Meer uitvoeringen vindt u in de Oventrop
catalogus onder Productgroep 1.
Handinregelknoppen (M 30 x 1,5) *
TARA *
verchroomd
1168052
MADISON * verchroomd
1168152
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„Multiblock T“ aansluitsets voor
badkamerradiatoren met „Uni SH“ thermostaat

De aansluitappendages „Multiblock T“ zijn
praktische combinaties van thermostatische
afsluiter en aansluitkoppeling voor aanvoer
en retour aan de radiator.
Met de aanstromingsrichting hoeft bij de
montage geen rekening gehouden te worden,
de aanvoer- en retouraansluiting kan vrij
worden gekozen. Bij het doorlaatmodel kan
de thermostaataansluiting rechts of links
plaatsvinden.
De appendages zijn van messing, vernikkeld.
De aansluitingen naar de radiator zijn zacht
afdichtend. De naafafstand bedraagt 50 mm.
Fraaie design-afdekkappen creëren een
harmonische overgang naar moderne
radiatoren en badkamerradiatoren
(zie inbouwvoorbeeld).

1 Inbouwvoorbeeld:
„Multiblock T“ haaks model en thermostaat
„Uni SH“ met design-afdekkap (RVS-design)

Artikel

Uitvoering

aansluitsets „multiblock T“ voor
badkamerradiatoren bestaande uit
Set 1
Doorlaatmodel
wit
1184183
Multiblock T“
Design-afdekkap wit
„Uni SH“ wit
„SH-Cap“ wit

1

Set 2
Haaks model
wit
„Multiblock T“
Design-afdekkap wit
„Uni SH“ wit
„SH-Cap“ wit

Set 1

Set 2

Set 3
Doorlaatmodel
verchroomd
„Multiblock T“
Design-afdekkap verchroomd
„Uni SH“ wit
„SH-Cap" verchroomd
Set 4
Haaks model
verchroomd
„Multiblock T“
Design-afdekkap verchroomd
„Uni SH“ wit
„SH-Cap" verchroomd

Set 3

Artikelnr.

Set 4

1184184

1184283

1184284

Set 5
Doorlaatmodel
RVS-D.
1184383
„Multiblock T“
Design-afdekkap RVS-design
„Uni SH“ in RVS-design met gemonteerde
„SH-Cap“
Set 6
Haaks model
RVS-D.
1184384
„Multiblock T“
Design-afdekkap RVS-design
„Uni SH“ in RVS-design met gemonteerde
„SH-Cap“

Set 5

Set 6
7

„Multiblock T-RTL“ aansluitappendages voor radiatoren en de
combinatie van radiatoren en temperatuurbehoud van oppervlakken
De Oventrop aansluitappendage „Multiblock
T“ is een combinatie van een voorinstelbare
thermostatische afsluiter, afsluitkoppeling en
retourtemperatuurbegrenzer (RTL) voor de
toepassing in 2-pijps CV-installaties.
De thermostatische afsluiter met
gemonteerde thermostaat regelt de binnentemperatuur in combinatie met een radiator.
Het temperatuurbehoud van de oppervlakteverwarming vindt onafhankelijk van de
thermostatische afsluiter plaats door
begrenzing van de retourtemperatuur door
middel van de geïntegreerde retourtemperatuurbegrenzer. De behuizing bestaat uit
messing, zacht afdichtend en vernikkeld.
De leidingafstand bedraagt 50 mm.
Voordelen:
- ideale combinatie voor radiatoren en
temperatuurbehoud van de oppervlakte
- afzonderlijk inregelen van de radiatoren
en oppervlakteverwarming met een
appendage
- afsluiten
- Debiethoeveelheid vooraf instelbaar
- Retourtemperatuur oppervlakteverwarming instelbaar
Het Oventrop leveringsprogramma omvat
geschikte klemkoppelingen voor koperen,
roestvast stalen, kunststof en „Copipe“
meerlagenleidingen.
1 Inbouwvoorbeeld:
„Multiblock T-RTL“ met thermostaat
„Uni SH“ en design-afdekkap in wit
2 „Multiblock T-RTL“ met thermostaat
„pinox“ en design-afdekkap in chroom
3 Aansluitappendage „Multiblock T-RTL“
4 Systeemafbeelding „Multiblock T-RTL“
met oppervlakteverwarming

1

Artikel

Uitvoering

Artikelnr.

Aansluitappendage „Multiblock T-RTL“
voor HK G 3⁄4 bu.dr 1184016
voor HK Rp 1⁄2 bi.dr. 1184086
Design-afdekkap
wit
verchroomd

3

2

Oppervlakte verwarming

4
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1184087
1184077

„Unibox“
Binnentemperatuurregeling in oppervlakteverwarmingen

Door de stijgende eisen, die aan warmteisolatie worden gesteld, daalt de warmtevraag
van gebouwen. Als energiezuinig en rendabel
verwarmingssysteem, dat zich tegelijkertijd
onderscheidt door hoog comfort en
woonkwaliteit, is de oppervlakteverwarming
een goede oplossing.
Bij nieuwbouw of renovatie worden tegenwoordig in veel woongebouwen ten minste
in enkele ruimten vloerverwarmingen
geïnstalleerd, bijvoorbeeld in de badkamer,
keuken, woonkamer, kantoor of serre.
Het besparingspotentieel aan energie ligt
bij ongeveer 6 tot 12 procent per jaar.
De Oventrop wandinbouwsets „Unibox“
maken de ruimtetemperatuurregeling met
thermostatische afsluiter, temperatuurbegrenzing van verwarmingsoppervlakken
met retourtemperatuurbegrenzer of een
combinatie uit beide, mogelijk.
– inbouwset „unibox T“/ „unibox e T“
voor de regeling van de binnentemperatuur
met thermostatische afsluiter in oppervlakteverwarmingen,
– inbouwset „unibox rTl“/„unibox e rTl“
voor de temperatuurbegrenzing van
verwarmende oppervlakken met
retourtemperatuurbegrenzer,
– inbouwset „unibox plus“/„unibox e plus“
voor de regeling van de binnentemperatuur
en voor de temperatuurbegrenzing van
verwarmde oppervlakken met retourtemperatuurbegrenzer.
1 Inbouwvoorbeeld:
„Unibox ET“ binnentemperatuurregeling met
thermostatische afsluiter
2 Inbouwvoorbeeld

1
Artikel

Uitvoering

Artikelnr.

„Unibox T“

Binnentemperatuurregeling
wit
1022636
verchroomd
1022646

„Unibox ET“

Binnentemperatuurregeling
wit
1022632
verchroomd
1022642

„Unibox RTL“ Retourtemperatuurbegrenzing
wit
1022635
verchroomd
1022645
RVS-design
1022675
„Unibox E RTL“ Retourtemperatuurbegrenzing (verborgen)
wit
1022631
verchroomd
1022641
„Unibox plus“ Binnentemperatuurregeling /
Retourtemperatuurbegrenzing
wit
1022637
verchroomd
1022647
„Unibox E plus“ Binnentemperatuurregeling /
Retourtemperatuurbegrenzing
wit
1022633
verchroomd
1022643
RVS-design
1022673
Meer uitvoeringen vindt u in de Oventrop
catalogus onder Productgroep 2.
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„i-Tronic / R-Tronic“ binnenklimaat verbeteren en energie besparen
door maatregelen die weinig investering vergen
„i-Tronic“ klimaatindicator

The CheApeST
eNeRgy IS
WhAT yOU
dON´ T USe
Arthur h. Rosenfeld, Natuurkundige
Ruimteklimaat optimaliseren
en energie besparen
Een goed binnenhuisklimaat heeft een positieve uitwerking op onze gezondheid en prestatievermogen. Invloed op het binnenklimaat hebben op de eerste plaats de temperatuur, de relatieve vochtigheid (RH, Relative
Humidity in %) evenals het CO2-gehalte (in
ppm, parts per million) in de lucht.
Reeds met geringe investeringsmaatregelen
is het mogelijk een goed binnenklimaat te
bereiken met gereduceerd energieverbruik.
Het Oventrop systeem voor de optimalisatie
van het binnenklimaat visualiseert en regelt
de essentiële binnenklimaatwaarden.
„i-Tronic“ klimaatindicator
„i-Tronic TFC“ is een klimaatmeter, die
gebruikt wordt bij het controleren van de
belangrijke binnenklimaatwaarden:
- binnentemperatuur T (°C)
- relatieve vochtigheid RH (%)
- koolstofdioxide CO2 (ppm)
De klimaatmeter toont de op een bepaald
moment actuele meetwaarden. De
verbetering van de kwaliteit van de
binnenlucht door ventilatie is direct
merkbaar. Zodoende kunnen de
ventilatieperiodes energiebesparend door
de gebruiker worden uitgevoerd.
De toepassing van de „i-Tronic TFC“
klimaatmeter is dus een maatregel voor
het tot stand brengen van een goed en
gezond binnenklimaat, die bijzonder
energiebesparend is en geringe
investeringen vergt.
1 Inbouwvoorbeeld „i-Tronic TFC“

1

produkt

Beschrijving

Systeem

„i-Tronic TFC“ klimaatmeter voor
- de binnentemperatuur in °C,
- de relatieve vochtigheid RH in %,
- het CO2-gehalte in ppm
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artikelnr.: 1150683
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„i-Tronic TFC“
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Voeding via een extern
inbouw- of stekkervoedingsapparaat
(100-240V~/50-60 Hz).

„R-Tronic“ klimaatregeling
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„R-Tronic“ klimaatregeling
De stelaandrijvingen „Aktor MH/MD CON
B“, bijv. aan de radiator, worden draadloos
bestuurd. Instelbare gewenste temperaturen en tijdprofielen maken een optimale
regeling van de binnentemperatuur
mogelijk. Naargelang van de uitvoering
geeft de klimaatregeling bovendien de
luchtvochtigheid en de CO2-concentratie
aan.
Deze waarden kunnen dan doelgericht
worden beïnvloed.
Uitvoeringen:
- „R-Tronic RT B“ ruimtebedieningstoestel
met aandrijving „Aktor MH CON B“ voor
de regeling van de binnentemperatuur
met tijdfuncties.
- „R-Tronic RTF B“ evenals „R-Tronic RT
B“, bovendien met geïntegreerde
vochtigheidssensor en indicatie van de
relatieve vochtigheid RH in %.
- „R-Tronic RTFC K“ evenals „R-Tronic RTF
B“, bovendien met sensor voor het
meten van het CO2-gehalte in ppm.
Bij te hoge CO2-concentraties wordt
een aanwijzing tot ventilatie verstrekt
(zie afb. 1).
1 Inbouwvoorbeeld „R-Tronic RTFC K“

ppm
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„R-Tronic RTFC K“
artikelnr.: 1150682/84
plus „Aktor MH CON B“ artikelnr.: 1150665

„R-Tronic RTFC K“ thermostaat met vochtigheidssensor alsmede CO2 -indicatie en
aandrijving „Aktor MH CON B“ voor
- de binnentemperatuurregeling met
tijdfuncties en
- geïntegreerde vochtigheidssensor alsmede
indicatie van de relatieve vochtigheid RH in
% en
- sensor voor de meting van het CO2-gehalte
Voeding via een extern inbouw- of stekkervoedingsapparaat (100-240V~/50-60 Hz).

PERATUU
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R

„R-Tronic RTF B“
artikelnr.: 1150681
plus „Aktor MH CON B“ artikelnr.: 1150665

„R-Tronic RTF B“ thermostaat met
vochtigheidsindicatie en aandrijving
„Aktor MH CON B“ voor
- binnentemperatuurregeling met tijdfuncties en
- geïntegreerde vochtigheidssensor alsmede
indicatie van de relatieve vochtigheid RH in %.
Voeding via batterij.
Het is mogelijk om het toestel via een extern
inbouw- of stekkervoedingsapparaat van voeding te voorzien (moet apart worden besteld).

PERATUU
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T

„R-Tronic RT B“ thermostaat met aandrijving
„Aktor MH CON B“ voor
- binnentemperatuurregeling
met tijdfuncties.
Voeding via batterij.
Het is mogelijk om het toestel via een extern
inbouw- of stekkervoedingsapparaat van
voeding te voorzien (moet apart worden
besteld).

Systeem

R

„R-Tronic RT B“
artikelnr.: 1150680
plus „Aktor MH CON B“ artikelnr.: 1150665

Beschrijving

T

produkt

11

Design-prijzen
Adres
Oventrop is toonaangevend in de design van verwarmingsappendages. De onderneming verkreeg o.a. de volgende onderscheidingen:
reddot design award
Essen
ISH Frankfurt
iF-prijs
Industrie Forum Design Hannover
Trophée du Design
Interclima Paris
The Chicago Athenaeum
Museum of Architecture and Design
Good Design Award Japan

Special Mention
German Design Award

Design-Prijs Zwitserland
Grand Prix
Pragotherm Praag

De thermostaat
Design-prijs van de
Bondsrepubliek Duitsland
Goede vormgeving
Duitse designer-club

FORM FOLLOWS
FUNCTION

universal
design

universal design award
Plus X Award

Laat uw projectontwerpen voor badkamer en woning niet aan het
toeval over:
Oventrop producten en systemen voldoen aan hoge kwaliteitsstandaards. (Vanzelfsprekend werd de onderneming als een van de eerste
gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001.)
Uw plaatselijke installateur zal u graag adviseren over Oventrop
appendages en systemen.
Overhandigd door:

ICONIC Award

Meer informatie vindt u ook op internet
onder de Oventrop home page:
www.oventrop.de
Technische wijzigingen voorbehouden.
Particulier gebruikers kunnen de producten
verkrijgen via het installatiebedrijf.
OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefoon +49 (0) 2962 82-0
Telefax +49 (0) 2962 82-450
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de
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Productgroep 1,2 en 8
PÜ 316-NL/2/12/2014/MW

Innovatieprijs
Architectuur en Techniek

Gedrukt op chloorvrij
gebleekt papier.

Louis Sullivan, Amerikaanse architect, 1856 -1924

