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nadtytu∏

Podstawowy katalog firmy Oven-

trop zawiera ok. 3 500 pozycji. Kryjà

si´ pod nimi produkty, których pod-

stawowym polem zastosowania sà in-

stalacje wewn´trzne domów jednoro-

dzinnych, bloków mieszkalnych, biu-

rowców, hal przemys∏owych, handlo-

wych itp. Armatura Oventrop dba

o w∏aÊciwe przep∏ywy czynnika w in-

stalacjach centralnego ogrzewania,

wody ciep∏ej i zimnej, ch∏odu, ciep∏a

technologicznego, oleju grzewczego

i in. Zawory regulacyjno-pomiarowe

„Hydrocontrol“ umo˝liwiajà regulacj´

hydraulicznà instalacji; zawory termo-

statyczne regulujà wydajnoÊç odbior-

ników - grzejników, ch∏odnic, na-

grzewnic, kurtyn powietrznych i wie-

lu innych urzàdzeƒ. Trudno o porów-

nywalny wybór w bran˝y instalacyjnej.

Ka˝dego roku firma modyfikuje ofert´

bàdê uzupe∏nia jà w sposób pozwala-

jàcy na z∏o˝enie systemowej (kom-

pletnej) instalacji, opartej wy∏àcznie

na produktach Oventrop. Podstawo-

wà jej zaletà jest idealne dopasowanie

wszystkich wchodzàcych w jej sk∏ad

elementów oraz gwarancja jakoÊci re-

nomowanego producenta.

Chcia∏bym pokrótce omówiç no-

woÊci firmy Oventrop wprowadzone

na rynek w roku 2003.

1. Rodzina naÊciennych modu∏ów

regulacyjnych „Unibox“ (przezna-

czonych do regulacji wydajnoÊci

i bezpiecznej eksploatacji pojedyn-

czych p´tli ogrzewania pod∏ogowe-

go) wzbogaci∏a si´ o nowe wykonanie

opisane nazwà „Unibox vario“ (ilustr.

1). WydajnoÊç grzejnika pod∏ogowe-

go mo˝e byç regulowana teraz rów-

nie˝ z u˝yciem termostatu ze zdal-

nym zadajnikiem lub nap´du termo-

elektrycznego i zwyk∏ego termostatu

elektrycznego. Ukrywajàc kapilar´

termostatu lub kabel pod glazur´

mo˝emy w dowolnym miejscu

ulokowaç pokr´t∏o ustawienia tem-

peratury pomieszczenia. Ogranicz-

nik temperatury wody (regulujàcy

temperatur´ posadzki) pozostaje

zintegrowany z puszkà. 

2. Coraz bogatsza jest oferta firmy

Oventrop w dziale dot. ogrzewania

pod∏ogowego (rozdz. 2 w katalogu

produkcji). System ogrzewania pod-

∏ogowego „Cofloor“ (ilustr. 2) zawie-

ra obecnie m.in.:

- rur´ wielowarstwowà „Copipe“

(PE-Xc / AL / PE-X)

- rur´ PE-Xc „Copex“ z warstwà

antydyfuzyjnà

- kompletny program kszta∏tek

i z∏àczek do ∏àczenia w technologii

skr´canej lub zaciskanej (z u˝yciem

prasy)
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- rozdzielacze ze stali nierdzewnej,

wst´pnie uzbrojone

- regulatory i miniw´z∏y regulacyjne

- p∏yty systemowe z wypustkami

do mocowania rur (na macie izolacyj-

nej lub bez.

3. Miniw´ze∏ regulacyjny (ilustr. 3)

umo˝liwia szybkie pod∏àczenie do in-

stalacji c.o. rozdzielacza wraz z rura-

mi (instalacji ogrzewania pod∏ogowe-

go). 

Prefabrykat sk∏ada si´ z zaworu

trójdrogowego z termostatem regulu-

jàcym temperatur´ czynnika na wej-

Êciu do instalacji pod∏ogowej oraz

elektronicznej pompy obiegowej

z czujnikiem przekroczenia tempera-

tury dopuszczalnej.

4. Zestaw do zdalnego (radiowego)

sterowania wydajnoÊcià instalacji

ogrzewania pod∏ogowego (ilustr. 4)

sk∏adajàcy si´ z:

- termostatu pokojowego z nadaj-

nikiem

- termostatu pokojowego z zega-

rem i nadajnikiem

- odbiornika 4- lub 6-kana∏owego

Zestaw umo˝liwia sterowanie za-

równo w funkcji grzania jak i ch∏odze-

nia.

5. Regulator przep∏ywu “Hycocon

Q“ (ilustr. 5) uzupe∏ni rodzin´ regula-

torów przep∏ywu lub ró˝nicy ciÊnieƒ

sk∏adajàcà si´ z takich urzàdzeƒ jak:

„Hydromat Q“, „Hydromat DP“

i „Hycocon DP“. „Hycocon Q“ regulu-

je przep∏yw w zakresie od 40 - 150 l/h,

po zapewnieniu mu min. 15 kPa ci-

Ênienia dyspozycyjnego. W korpusie

regulatora zintegrowano króçce po-

miarowo-spustowe. Mechanizm nasta-

wy wst´pnej jest dobrze zabezpieczo-

ny przed nieuprawnionà manipulacjà.

6. W dziale „Instalacje olejowe“ fir-

ma wprowadza dwa nowe produkty

u∏atwiajàce eksploatacj´ kot∏owni

olejowej. Manometr podciÊnieniowy

„Ficon“ (ilustr. 6), zabudowany na

przewodzie zasilajàcym za filtrem ole-

jowym, u∏atwia ocen´ stanu zabru-

dzenia filtra w czasie pracy palnika.

Problem rozpoznania stopnia zanie-

czyszczenia dot. zw∏aszcza filtrów

z niewidocznà dla oka wk∏adkà filtra-

cyjnà. Nowa wk∏adka filtracyjna

„Papierfilter“ (ilustr. 7) jest idealnym

rozwiàzaniem dla ma∏ych instalacji

jednoprzewodowych (do 15-30 kW).

Du˝a powierzchnia wk∏adki zapewnia

wystarczajàco d∏ugà ˝ywotnoÊç filtra

i to pomimo bardzo dok∏adnej filtracji

(5-20 µm). Trudno w tej chwili na

rynku o rozwiàzanie lepiej chroniàce

dysze palników kot∏owych.

23

miesí cznik informacyjno - techniczny nr 12 (64), grudzieƒ 2003

strony sponsorowane

strony sponsorowane

Zestaw do zdalnego sterowania wydajnoÊcià instalacji ogrzewania 
pod∏ogowego

Regulator przep∏ywu “Hycocon Q“ 

Manometr podciÊnieniowy „Ficon“

Wk∏adka filtracyjna „Papierfilter“ 


