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Nowe generacje produktów firmy Oventrop

Zawór „Aquastrom T Plus“ - ter-

mostatyczny zawór regulacyjny do

instalacji cyrkulacji c.w.u. PN

16 obok funkcji elementu

gwarantujàcego prawid∏owà

dystrybucj´ ciep∏ej wody do

u˝ytkowników budynku za-

bezpiecza jà równie˝ przed

groênà dla zdrowia koncentra-

cjà bakterii legionelli. Obec-

noÊç tej odmiany bakterii

w powietrzu wdychanym do

p∏uc np. w trakcie kàpieli pod

prysznicem prowadziç mo˝e

do ci´˝kich powik∏aƒ zdrowot-

nych wywo∏anych tzw. Choro-

bà legionistów (legionellà);

przypomina ona zapalenie

p∏uc z wysokim, niestety,

wspó∏czynnikiem Êmiertelno-

Êci. Nowe normy europejskie

nakazujà przystosowanie instalacji

c.w.u. do mo˝liwoÊci okresowego

przeprowadzenia w niej dezynfekcji

termicznej w temperaturze wy˝szej

od 70OC (gwarantujàcej uÊmierce-

nie bakterii w krótkim czasie).

Obok aspektu higienicznego dru-

gim istotnym czynnikiem warunku-

jàcym poprawnà prac´ instalacji jest

takie jej zaprojektowanie i wyposa-

˝enie, aby mo˝liwie w najskutecz-

niejszy sposób skompensowaç okre-

sowe wahania wywo∏ane nierówno-

miernym rozbiorem wody. Ponie-

wa˝ obliczenia przewodów cyrkula-

cyjnych wykonywane sà przy za∏o-

˝eniu braku rozbioru, jedynà mo˝li-

woÊcià zapanowania nad instalacjà

w czasie eksploatacji jest zastoso-

wanie automatycznych, termosta-

tycznych zaworów regulacyjnych.

Zawór „Aquastrom T Plus“ (fot.

1) optymalnie realizuje opisane po-

wy˝ej funkcje. Umo˝liwia prawid∏o-

wy rozp∏yw ciep∏ej wody, jej szybkà

dost´pnoÊç w ka˝dym punkcie roz-

bioru; na sygna∏ docierajàcy w posta-

ci wysokiej temperatury (przegrze-

wu instalacji) otwiera przep∏yw

umo˝liwiajàc dezynfekcj´ termicznà.

Dodatkowo zawór umo˝liwia wst´p-

nà regulacj´ instalacji (dzi´ki nasta-

wie wst´pnej), zamontowanie kurka

spustowo-nape∏niajàcego i przy∏à-

czenie termometru do mierzenia

temperatury wody. Zakres regulowa-

nej temperatury od 38OC do 60OC,

zalecany od 55OC do 60OC, fabrycz-

nie ustawiany na 57OC. Zachowanie

minimalnego przep∏ywu gwarantuje,

˝e zawór odczyta nap∏ywajàcà

temperatur´ przep∏ywu

i otworzy przep∏yw wodzie

o temperaturze od 63OC do

73OC; temperatura wy˝sza po-

woduje kolejne przymkni´cie

zaworu. Korpus zaworu wyko-

nany z bardzo odpornego brà-

zu cynowo-cynkowego.

„Unibox E“ to rozwini´cie

konstrukcji bardzo dobrze

przyj´tego przez rynek insta-

lacyjny modu∏u „Unibox“.

Przy zachowaniu wszelkich

funkcji dotychczas produko-

wanych modu∏ów naÊcien-

nych zastosowanie innego ro-

dzaju termostatu-ograniczni-

ka temperatury wody w rurze

oraz termostatu regulujàcego wy-

dajnoÊç grzewczà p´tli pod∏ogowej

(w postaci ukrytego si∏ownika i p∏a-

skiego zadajnika temperatury) po-

zwoli∏o na zmniejszenie wymiarów

urzàdzenia. Zarówno cz´Êç zabudo-

wana (puszka), jak i elementy wi-

doczne majà obecnie kszta∏t i wy-

miar znacznie bardziej ergonomicz-

ny (fot. 2).

Dla zainteresowanych firma udost´pni
materia∏y  wyczerpujàco opisujàce poka-
zane urzàdzenia. Do innych, równie inte-
resujàcych nowoÊci programu firmy Oven-
trop wprowadzanych obecnie do jej oferty
wrócimy w kolejnych numerach naszego
magazynu. 

Panowanie 
nad instalacjà
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Do oferty firmy Oventrop wchodzà w tym roku nowe genera-
cje niektórych dobrze znanych jej produktów. Do tych najbar-
dziej znaczàcych nale˝eç b´dà nowy zawór regulacyjny do in-
stalacji cyrkulacji c.w.u. i zmodyfikowany naÊcienny modu∏ re-
gulacyjny s∏u˝àcy do regulacji wydajnoÊci prostych ogrzewaƒ
pod∏ogowych.
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