Premium appendages + systemen
Innovatie + kwaliteit

„Multiblock“ aansluitappendages voor de radiator en
voor de combinatie radiator en vloerverwarming
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Productoverzicht

„Multiblock T/TF“
aansluitappendages voor radiatoren
De Oventrop appendage “Multiblock T” is
een praktische combinatie van een
thermostatisch ventiel en de aansluit
koppelingen voor de aanvoer- en
retourleiding.
De aansluiting van het “Mulitblock T/TF” is
universeel aansluitbaar, dus niet stroming
gevoelig.
De aanvoer- en retouraansluiting kan zelf
bepaald worden. Bij de «Multiblock T» in
rechte uitvoering en “Multiblock TF” kan de
thermostaatknop rechts of links gemonteerd
worden.
De appendages zijn vervaardigd uit messing
en zijn vernikkeld. De spindel is van RVS met
een dubbele o-ring afdichting. De aansluiting
aan de radiatorzijde is voorzien van zachte
dichting.

Uitvoeringen voor 1- en 2-pijps
Verwarmingsinstallaties:
- “Multiblock T”
haaks en recht
- “Multiblock TF”, draaibaar
- Voor de aansluting op radiatoren met
G 3⁄4 of Rp 1⁄2 bi.dr.
Voordelen:
- Aan te sluiten op alle gangbare
leidingmaterialen
- Armatuur inzetbaar als voor-instelbaar
thermostaatventiel
- Aanvoer- en Retouraansluiting zijn vrij te
kiezen (T/TF)
- Waterdichte aansluiting door een
zachtdichtende aansluiting op de radiator
- Design afdekkap in Wit, Chroom of RVS
zorgen voor een harmonische overgang
naar radiatoren en designradiatoren
(zie afb. 1)
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1 “Multiblock T” met thermostaat “pinox H”
en design-afdekkap
2 Systeem-schema “Multiblock T” en
“Unibox RTL”
3 “Multiblock T” aansluitappendages

“Multiblock T”

“Unibox RTL”

Oppervlakte verwarming
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“Multiblock T-RTL” aansluitappendage voor de
combinatie van radiator en oppervlakte verwarming
De Oventrop appendage “Multiblock T-RTL”
is een combinatie van een voorinstelbaar
thermostaatventiel, afsluiter en RTL regeling
geschikt voor tweepijps installaties.
Het thermostaatventiel met gemonteerde
thermostaatkop regelt via de radiator de
ruimtetemperatuur.
De temperatuur regeling van de oppervlakte
verwarming wordt separaat geregeld d.m.v.
een thermostaatventiel met begrensde
retourleiding temperatuur (RTL). De
appendage is messing / vernikkelt.
Voordelen:
- Ideale combinatie voor radiator en
oppervlakte-verwarming
- Onafhankelijke regeling voor radiator en
oppervlakte-verwarming in één
appendage
- Radiator volledig afsluitbaar
- Volumestroom voorinstelbaar
- Retourtemperatuur van de oppervlakte
verwarming is instelbaar
1 “Multiblock T-RTL” met thermostaat
“Uni SH” en design-afdekkap (wit)
2 Systeem-schema “Multiblock T-RTL”
met oppervlakte verwarming
3 “Multiblock T-RTL met thermostaat “pinox”
en design-afdekkap (verchroomd)
4 “Multiblock T-RTL” aansluitblok
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“Multiblock T-RTL”

3

Oppervlakte verwarming
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“Multiblock T / TF / T-RTL”
uitvoeringen en afmetingen

“Multiblock T”,
1- en 2-pijps

“Multiblock T,
1- en 2-pijps
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Meer informatie vindt u in de Oventrop
catalogus Producten en Techniek en Internet
onder productgroep 1.
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Technische wijzigingen voorbehouden.
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Particulier gebruikers kunnen de producten
verkrijgen via het installatiebedrijf.

1184077

Overhandigd door:

50

76.5

34

G 3/4

Productgroep 1
PR 242-NL/20/4.2014/MW

93

66

62
ThermostatThermostaatventil
ventiel

HeizkörperRadiator
absperrung
voetventiel

RTL

42
43
Aanvoer
Vorlauf
vloerverw.

50
28

31

FBH

115

1

2

50
Aanvoer
Vorlauf
radiator
HK

50

70

Retour
Rücklauf
radiator

Retour Rücklauf
vloerverw. FBH

HK

G 33/4

Gedrukt op chloorvrij
gebleekt papier.

“Multiblock T”,
2-pijps

Recht

“Multiblock T”
voor 2-pijps verwarmingsinstallaties
Functies:
- temperatuur regeling
- voorinstelbare volumestroom
- afsluitbaar
- vullen en aftappen
„Multiblock T“
voor 1- en 2-pijps verwarmingsinstallaties
Functies:
- temperatuur regeling
- voorinstelbare volumestroom
- afsluitbaar
Voorinstelling: 2-pijps installatie
(om te zetten naar 1-pijps installatie mogelijk)
„Multiblock TF“
voor 1- en 2-pijps verwarmingsinstallaties
Functies:
- temperatuur regeling
- voorinstelbare volumestroom
- afsluitbaar
- vullen en aftappen
- leiding aansluitingen zijn draaibaar
Voorinstelling: 2-pijps installatie
(om te zetten naar 1-pijps installatie mogelijk)
Toepassingsgebied:
max. installatiedruk Ps: 10 bar (PN10)
bedrijfstemperatuur Ts: 2°C bis 120°C
advies regel-technisch drukverschil:
30 tot 200 mbar
„Multiblock T-RTL“
voor de combinatie van radiator en
oppervlakte verwarming
Functies:
- temperatuur regeling van radiator en
oppervlakte temperatuur
- voorinstelbare volumestroom
- afsluitbaar
Toepassingsgebied:
max. installatiedruk Ps: 10 bar (PN10)
bedrijfstemperatuur Ts: 2°C bis 70°C
advies regel-technisch drukverschil:
30 tot 200 mbar
1 „Multiblock T“ stroom richting en
afmetingen
2 „Multiblock T-RTL“ stroom richting en
afmetingen

Design-afdekkap (Art.-Nr.):

Uitvoering (Art.-Nr.):
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