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Oventrop na targach ISH 2005

Zgodnie z niepisanà regu∏à mar-
ketingowà producenci wszelkich
bran˝ powstrzymujà si´ z prezenta-
cjà nowych produktów do najlep-
szych ku temu okazji – czyli do tar-
gów bran˝owych. W bran˝y sanitar-
nej i grzewczej targi ISH we Frank-
furcie, odbywajàce si´ w cyklu dwu-
letnim, wypracowa∏y sobie rang´
najlepszej sceny do pokazania naj-
nowszych efektów pracy dzia∏ów
rozwoju. To dla firm równie˝ pierw-
sza konfrontacja produktu z ryn-
kiem. Na targi zje˝d˝ajà setki tysi´-
cy potencjalnych klientów. To praw-
dziwa „chwila prawdy” dla ka˝dego

producenta. Pozytywna reakcja
klienta to prawdopodobny zwrot (z
wi´kszà lub mniejszà nawiàzkà)
kosztów poniesionych na wdro˝enie
nowego produktu. O negatywnej re-
akcji lepiej nie myÊleç.

Firma Oventrop pokaza∏a na tar-
gach ISH 2005 szereg nowoÊci we
wszystkich grupach produktowych i
liczy na ich pozytywne przyj´cie
przez klientów. Nowe produkty
uzupe∏niajà rozwiàzania systemowe
oferowane wczeÊniej lub sà rozwi-

ni´ciem (modernizacjà) produktów
dobrze ju˝ znanych na rynku. Opi-
sane przyk∏ady nie wyczerpujà ca∏ej
listy nowoÊci. Zainteresowanych
resztà tej listy lub pog∏´bieniem
znajomoÊci prezentowanych pro-
duktów polecamy wizyt´ na stronie
internetowej producenta lub kon-
takt z jego przedstawicielami.

W grupie armatury grzejnikowej
zwraca uwag´ nowy model termo-
statu dekoracyjnego Uni SH (fot.
1). Wzornictwo tego produktu „ad-
resuje” go do stosowania w parze z
nowoczesnym, dekoracyjnym grzej-
nikiem ∏azienkowym.

Oventrop od dawna nale˝y do Êci-
s∏ej czo∏ówki dostawców armatury do
regulacji rozp∏ywu czynnika w insta-
lacjach grzewczych, ciep∏a technolo-
gicznego bàdê ch∏odzàcych. T́  grup´
produktów uzupe∏nià obecnie:
● Cocon 4 (fot. 2) wielofunkcyjny
zawór do obs∏ugi sufitowych belek
ch∏odzàcych, fan-coili bàdê nagrzew-
nic wentylacyjnych. Zawór integruje
funkcje regulacji wydajnoÊci (pe∏niàc
rol´ mieszacza), zd∏awienia wst´p-
nego, opró˝niania – nape∏niania –
p∏ukania; umo˝liwia pomiar spadku
ciÊnienia (czyli równie˝ przep∏ywu)
oraz pozwala na szybkà diagnostyk´
w∏àczonego za nim odbiornika. Funk-
cj´ regulacyjnà pe∏ni, wspó∏pracujàc
z nap´dami elektrotermicznymi
bàdê elektromotorycznymi o dowol-
nych charakterystykach pracy.

● Hydromat DP (fot. 3), regulator
ró˝nicy ciÊnieƒ (p∏ynne zakresy 200-
1000 wzgl. 400-1600 mbarów) w wy-
konaniu ko∏nierzowym (PN16). Do-
st´pne Êrednice: DN65, 80 i 100.
● Tri-M plus (fot. 4), czterodrogo-
wy zawór mieszajàcy o podobnym
zastosowaniu jak zawór Cocon 4.
Stosowaç go mo˝na w funkcji regu-
latora wydajnoÊci w∏àczonego za
nim odbiornika. Zawór stabilizuje
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miesí cznik informacyjno - techniczny nr 4 (80), kwiecieƒ 2005

Firma Oventrop pokaza∏a na targach ISH 2005 szereg no-
woÊci we wszystkich grupach produktowych. Nowe pro-
dukty uzupe∏niajà rozwiàzania systemowe oferowane wcze-
Êniej lub sà rozwini´ciem (modernizacjà) produktów do-
brze ju˝ znanych na rynku. Poni˝sze przyk∏ady nie wyczer-
pujà ca∏ej listy nowoÊci.

strony sponsorowane

strony sponsorowane

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

Regulatory 
i zawory

MI 4/2005 makieta  12.4.2005  17:52  Page 56



temperatur´ w pomieszczeniach,
zmieniajàc przep∏yw w obiegu wtór-
nym, przy prawie niezmienionym
przep∏ywie w obiegu pierwotnym.

Nowe produkty wprowadzono rów-
nie˝ do dzia∏u „Armatura kot∏owni”.
Grupy pompowe znane pod markà
w∏asnà Regumat lub Regusol (fot. 5)
sà stale modernizowane, a liczba do-
st´pnych wykonaƒ pozwala na ich za-
stosowanie w najnowoczeÊniejszych
uk∏adach kot∏owni. Po stronie êród∏a
ciep∏a montowane sà w nich równole-
gle piece (na olej opa∏owy lub gaz),
kolektory s∏oneczne czy pompy cie-
p∏a – a po stronie odbioru ciep∏a wy-
mienniki c.w.u., ogrzewanie grzejni-

kowe, pod∏ogowe i inne. Najnowsze
wersje tych produktów pozwalajà na
realizacj´ w tej samej sieci przewo-
dów funkcji grzania lub ch∏odzenia.

Istotnych zmian konstrukcyjnych
dokonano w znanym dobrze instalato-
rom filtroodpowietrzniku do oleju
opa∏owego Toc-Duo (fot. 6) (i odpo-
wiednio odpowietrzniku Toc-Uno).

Symbole tych urzàdzeƒ po moderni-
zacji uzupe∏niono o liter´ N (Toc-
-Duo-N), a zmiany dotyczà g∏ównie
komory p∏ywaków i sposobu odprowa-
dzania gazów wydzielajàcych si´ z ole-
ju. Urzàdzenia te zabezpieczajà prac´
palników olejowych przed zak∏ócenia-
mi wywo∏anymi zanieczyszczeniami
bàdê zapowietrzeniem oleju.

Administracja bloków mieszkal-
nych zna problemy zwiàzane z eks-
ploatacjà centralnych systemów za-
opatrzenia w ciep∏à wod´. Do opa-
nowania przep∏ywów w przewodach
cyrkulacyjnych od niedawna stosuje
si´ specjalne zawory termostatycz-
ne, które pozwalajà na zmniejszenie
przep∏ywów cyrkulacyjnych i za-
pewniajà szybkà dost´pnoÊç ciep∏ej
wody w ka˝dym punkcie poboru.
Zawór Aquastrom T Plus (fot. 7)
firmy Oventrop ma ugruntowanà
pozycj´ na rynku tych urzàdzeƒ. Je-
go najnowsza wersja wyposa˝ona
jest w zintegrowane z korpusem
termometr i precyzyjny zawór do
wst´pnej nastawy hydraulicznej.
Termometr pozwala na monitoro-
wanie pracy instalacji, zaÊ zawór z
nastawà wst´pnà zapewnia w miar´
uporzàdkowane rozp∏ywy równie˝
wtedy, kiedy woda nie osiàgnie

temperatur po˝àdanych – np. po
wy∏àczeniu lub obni˝eniu wydajno-
Êci wymiennika c.w.u. Zawór Aqu-
astrom T Plus umo˝liwia, oczywi-
Êcie, realizacj´ termicznej dezyn-
fekcji instalacji.

System ogrzewania pod∏ogowego
Cofloor Oventrop uzupe∏niajà nowe

p∏yty systemowe (p∏askie, z ekra-
nem z folii aluminiowej) pakowane
w rolkach lub sk∏adane, szyny samo-
klejàce do uk∏adania rur na pod∏o-
dze lub na Êcianie oraz system do
tzw. suchej zabudowy (fot. 8),
umo˝liwiajàcy wykonanie pod∏o-
gówki o ekstremalnie niskiej wyso-
koÊci warstwy. System taki pozwala

na wbudowanie ogrzewania pod∏o-
gowego np. w remontowanym
mieszkaniu w budownictwie wielo-
rodzinnym. Do szybkiego monta˝u
rozdzielacza ogrzewania pod∏ogo-
wego mo˝na u˝yç miniw´z∏a regula-
cyjnego Regufloor HC (fot. 9), któ-
rego istotnà zaletà jest mo˝liwoÊç
prze∏àczenia trybu pracy do funkcji
ch∏odzenia.

O katalogi, dane techniczne, pro-
gramy i informacje dotyczàce nowo-
Êci zaprezentowanych oraz tych,
które w tym artykule si´ nie zmie-
Êci∏y nale˝y zapytaç korzystajàc ze
strony www.oventrop.pl lub telefo-
nów przedstawicieli Oventrop. W
nast´pnych numerach „Magazynu
Instalatora” przedstawimy uszcze-
gó∏owione opisy najwa˝niejszych z
prezentowanych urzàdzeƒ.
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