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Premium appendages + systemen
Innovatie + kwaliteit

Oplossingen voor diverse aansluitingen
van thermostatische afsluiters:
energie besparen met modern design
Productoverzicht

MADE IN
GERMANY

Radiator met geïntegreerde afsluiter

Conventionele radiatoraansluiting

„Uni LH“ thermostaat

„Uni LD“ thermostaat
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Oplossingen voor diverse
aansluitingen van thermostatische afsluiters
(schroefdraadaansluiting en knelverbinding)
Schroefdraadaansluiting:
Energie besparen begint met het gebruik van
moderne thermostaten

3 „Uni XH“, art.nr: 101 13 65,
(M 30 x 1,5), passend voor
Oventrop, Heimeier en MNG

4 „Uni LA“, art.nr: 161 34 01,
(M 28 x 1,5), passend voor Herz

5 „Uni LI“, art.nr: 161 62 00,
(M 32 x 1,0), passend voor Ista

6 „Uni LK“, art.nr: 161 35 01,
(M 28 x 1,0), passend voor Kosmia

7 Uni LM“, art.nr: 161 61 00,
8 „Uni LR“, art.nr: 161 63 01,
(M 38 x 1,5), passend voor Meges (M 33 x 2,0), passend voor Rossweiner
resp. „Uni LO“, art.nr: 161 65 00,
(M 38 x 1,5), passend
voor Oreg/Ondal

Knelverbinding:

9 „Uni LD“, art.nr: 101 14 75,
(knelverbinding) passend
voor Danfoss, reeks RA

aan radiatoren met geïntegreerde afsluiter, dan wel..

11 „Uni LDV“, art.nr: 161 65 75,
(knelverbinding) passend
voor Danfoss, reeks RAV

Tijd voor verandering
Het omvangrijke thermostaatprogramma
heeft veel mogelijkheden, waaronder de toepassing voor de ombouw en modernisering
van afsluiter- en conventionele radiatoren
met schroefdraadaansluiting dan wel knelverbinding. Het overzicht hiernaast toont
de beschikbare Oventrop thermostaten voor
schroefdraadaansluiting (afbeelding 1 - 8) of
knelverbinding (afbeelding 9 - 13).
Uw voordelen:
– geen adapter nodig
– designgeoriënteerde thermostaten met
vloeistofsensor
– uitstekend regelgedrag conform de EnEV
– onderhoudsvrije thermostaten
– kort model
– eenvoudige montage

10 „Uni XD“, art.nr: 101 13 75,
(knelverbinding) passend
voor Danfoss, reeks RA

12 „Uni LDVL“, art.nr: 161 66 75,
(knelverbinding) passend
voor Danfoss, reeks RAVL

Verdere informatie vindt u in de Oventrop
prijslijst, de Oventrop catalogus, het
Oventrop techniekhandboek en op
www.oventrop.de onder productgroep 1.
Technische wijzigingen voorbehouden.

13 „Uni LV“, art.nr: 161 60 01,
(knelverbinding) passend
voor Vaillant

.. aan conventionele radiatoren

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefoon +49 (0) 29 62 82-0
Telefax +49 (0) 29 62 82-450
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de

Gedrukt op chloorvrij en
gebleekt papier

.. aan conventionele radiatoren

2 „Uni SH“, art.nr: 101 20 65,
(M 30 x 1,5), passend voor
Oventrop, Heimeier en MNG

Productgroep 1
PR 185-3/2/8.2013/DD

aan radiatoren met geïntegreerde afsluiter, dan wel..

1 „Uni LH“, art.nr: 101 14 65,
(M 30 x 1,5), passend voor
Oventrop, Heimeier en MNG

Oventrop thermostaten voldoen aan de eisen
van het Energiebesparingbesluit (EnEV).
Zij maken besparingen op energie en
verwarmingskosten effectief mogelijk.
De designgeoriënteerde thermostaten van
Oventrop zijn appendages voor het moderne
woninginterieur. De verschillende uitvoeringen en varianten zijn afgestemd
op moderne radiatoren en sluiten aan op
uiteenlopende inrichtingsstijlen. Oventrop
thermostaten zijn standaard verkrijgbaar in
de kleur wit. De thermostaten „Uni LH“ en
„Uni LD“ worden naar keuze echter ook geleverd in de uitvoeringen: antraciet, verguld,
verchroomd en signaalgrijs. De „Uni SH” is
verkrijgbaar in wit/verchroomd en in RVSdesign. De elegante designafdekking „SHCap“ in wit, chroom of antraciet kan bij de
„Uni SH” naderhand worden opgeplaatst.
Deze is reeds voorgemonteerd in RVSdesign.

