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Pod∏ogówka Oventrop

Przyczyny niedomagaƒ nie da si´

bowiem cz´sto jednoznacznie

i szybko przypisaç

konkretnemu pro-

duktowi. Zjawisko ma

tendencj´ nasilania

si´ wraz ze wszech-

obecnym post´pem

techno log icznym.

Wspó∏pracujàce ze so-

bà w instalacji pro-

dukty sà coraz bar-

dziej zaawansowane

technicznie. Wiodàcy

producenci materia-

∏ów instalacyjnych

wyszli naprzeciw pro-

blemom i rozpocz´li

kompletacj´ systemów sk∏adajàcych

si´ z elementów produkcji w∏asnej

(z regu∏y podstawowych w danym

systemie) uzupe∏nianych

o komponenty kupowane

u innych, wyspecjalizowa-

nych producentów. Gwaran-

cjà producenta obj´ty jest

zarówno system, jak

i wszystkie jego sygnowane

markà producenta elementy.

Instalatorom i ich klientom

zaoferowano „gwarancj´

z jednej r´ki“. Wyraênie

uproszczona procedura re-

klamacyjna znalaz∏a uznanie

bran˝y i tendencja do „za-

mykania“ ofert w systemy

nasila si´. Firma Oventrop

by∏a jednym z prekursorów

tego procesu i nadal inten-

sywnie przebudowuje swojà

ofert´ wzbogacajàc jà zgodnie z opi-

sanymi trendami. Do naszych pod-

stawowych produktów (armatury

i regulatorów do instalacji c.o., wo-

dociàgowych, gazowych i olejo-

wych) dodaliÊmy przed dziesi´ciu

laty rur´ wielowarstwowà „Copipe“

z kompletnym programem z∏àczek,

sterowniki do regulatorów i inne

elementy konieczne i wystarczajàce

do wykonania instalacji wewn´trz-

nej budynku. Nie oferujemy kot∏ów,

grzejników i pomp - zdecydowa∏y

o tym wzgl´dy logistyczne oraz

„bezkonfliktowa“ wspó∏praca tych

elementów z systemami Oventrop.

System instalacyjny Oventrop s∏u˝y

do przesy∏u wody

grzewczej lub innego

czynnika od êród∏a do

odbiorników i regulu-

je ich wydajnoÊç. Rura

„Copipe“ (PEX-Al-

-PEX) jest rurà uni-

wersalnà, do instalacji

c.o., ogrzewania pod-

∏ogowego oraz do wo-

dy pitnej (dopuszcze-

nie DVGW). Uniwer-

salnoÊç tej rury po-

zwala na ∏atwe jej za-

gospodarowanie na

placu budowy, jest

jednak okupiona wy˝szà cenà pro-

duktu. Dlatego w ubieg∏ym roku fir-

ma Oventrop wprowadzi∏a na rynek

system „Cofloor“ przezna-

czony wy∏àcznie do ogrzewa-

nia pod∏ogowego. Jego g∏ów-

nymi elementami sà:

1. rury „Copex“ (PEX,

z barierà antydyfuzyjnà) lub

„Copipe“ (PEX-Al-PEX,

wielowarstwowa)

2. bogaty wybór z∏àczek

i kszta∏tek

3. armatura, regulatory

i nap´dy do regulacji wydaj-

noÊci

4. rozdzielacze i szafki

5. p∏yty systemowe z izo-

lacjà

oraz wiele innych elemen-

tów pozwalajàcych wykonaç

nowoczesnà instalacj´ ogrze-
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Instalator wykonujàcy instalacje wewn´trzne ma z regu∏y do
czynienia z wieloma produktami pochodzàcymi od ró˝nych
producentów. Oprócz gwarancji dobrego wykonawstwa jest
wi´c równoczeÊnie „poÊrednikiem“ wielu gwarancji jakoÊcio-
wych towarzyszàcych u˝ytym produktom. Taka sytuacja jest
potencjalnym êród∏em napi´ç i problemów w przypadku wystà-
pienia k∏opotów z prawid∏owym funkcjonowaniem instalacji.
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wania pod∏ogowego w oparciu o ka-

talog tylko jednego producenta!

Chcia∏bym Czytelnikom pokrót-

ce przybli˝yç elementy systemu

z nadziejà wywo∏ania zainteresowa-

nia w kr´gu instalatorów lubiàcych

ten typ ogrzewania i doceniajàcych

wysokà jakoÊç u˝ywanych produk-

tów. Zaczn´ od kilku zach´t dla

jeszcze nieprzekonanych:

● du˝a powierzchnia grzejna pozwa-

la na skuteczne ogrzanie pomiesz-

czeƒ przy u˝yciu niskiej temperatu-

ry zasilania - z regu∏y ok. 35OC za-

miast „grzejnikowych“ 70OC. Obni-

˝enie temperatury zasilania pozwala

na zastosowanie oszcz´dnych ko-

t∏ów niskotemperaturowych i kon-

densacyjnych,

● ogrzewanie pod∏ogowe zapewnia

bardzo równomierny rozk∏ad (emi-

sj´) ciep∏a. Pozwala to na obni˝enie

temperatury powietrza w pomiesz-

czeniu o 2OC bez zauwa˝alnego po-

gorszenia odczucia komfortu ciepl-

nego! (ka˝dy 1OC ni˝ej oznacza re-

dukcj´ zu˝ycia energii o ok. 6%),

● ogrzewanie pod∏ogowe nie wywo-

∏uje tak intensywnej cyrkulacji po-

wietrza jak ogrzewanie grzejnikowe

- oszcz´dzajàc gospodarzom

widoku Êcian zabrudzych uno-

szonym kurzem,

● sucha pod∏oga nie sprzyja

rozwojowi bakterii, grzybów

i roztoczy - zaleta doceniana

nie tylko przez alergików.

JeÊli uda si´ Czytelnikom

z pomocà tych argumentów

namówiç klientów na ten ro-

dzaj ogrzewania - zach´cam

do przyjrzenia si´ ofercie fir-

my Oventrop. Instalator mo˝e

wybraç jeden z dwóch rodza-

jów rur: „Copipe“ lub „Co-

pex“, w Êrednicach 14x2

i 16x2. Obydwie ∏atwo rozk∏a-

da jedna osoba, zw∏aszcza jeÊli

u˝yje przy tym specjalnie profilowa-

nej p∏yty systemowej (fot. 1). Ofe-

rujemy dwa rodzaje p∏yty:

● NP 35, zintegrowanà z izolacjà

cieplnà i dêwi´koch∏onnà lub

● NP, t∏oczonà, twardà foli´, prze-

znaczonà do uk∏adania na typowych

p∏ytach styropianowych.

Oba rodzaje p∏yt wykonane sà

w sposób u∏atwiajàcy obróbk´ w ro-

gach pomieszczeƒ, gwarantujàcy

szczelnoÊç np. przy uk∏adaniu estri-

chu pod p∏ytki ceramiczne. W ofer-

cie sà taÊmy dylatacyjne, dyble ko-

twiàce i marki do zaznaczania punk-

tów pomiaru wilgotnoÊci estrichu.

Poprawnie wykonana instalacja

ogrzewania pod∏ogowego nie mo˝e

obejÊç si´ bez starannego wyregulo-

wania hydraulicznego, zarówno na

zasilaniu rozdzielacza jak i p´tli

grzejnych (fot. 2, 3). Oventrop ofe-

ruje szeroki wybór odpowiedniej ar-

matury:

● w´z∏y mieszajàce do regulacji sta-

∏ej temperatury zasilania,

● regulatory sta∏ego ciÊnienia dys-

pozycyjnego,

● zawory regulacyjno-pomiarowe,

● rozdzielacze z fabrycznie monto-

wanymi wk∏adkami zaworowymi

(pod nap´dy), wk∏adkami regulacyj-

no-pomiarowymi (do wzajemnego,

wst´pnego zbalansowania p´tli) lub

z wk∏adkami pomiarowymi (do

optycznej kontroli przep∏ywu w p´-

tlach),

● nap´dy elektrotermiczne (dwu-

po∏o˝eniowe lub ciàg∏e, 0-10V). Na-

p´dy sterowane sà impulsami od

termostatów pomieszczeniowych

przesy∏anymi po kablu lub zdalnie,

falami radiowymi o nieszkodliwych

dla cz∏owieka cz´stotliwoÊciach,

● termostaty pomieszczeniowe

Êcienne lub przenoÊne (zdalne) u∏a-

twiajà ustawienie i regulacj´ po˝à-

danej temperatury.

Oprócz systemów opisanych po-

wy˝ej oferta Oventrop zawiera

uproszczone wersje ogrzewaƒ pod-

∏ogowych. Nale˝à do nich:

● system „Unibox“, rura˝ i regulato-

ry do wykonywania prostych, jedno-

p´tlowych ogrzewaƒ pod∏ogowych

pod∏àczonych do rozdzielacza bàdê

ga∏àzki grzejnikowej (fot. 4). Sys-

tem pozwala u˝ytkownikowi cieszyç

si´ zaletami ciep∏ej posadzki (np.

w ∏azience) bez koniecznoÊci inwe-

stowania w kosztowny uk∏ad obni˝a-

nia temperatury wody. „Unibox“ ob-

s∏uguje do 20 m2 posadzki i przy za-

chowaniu wytycznych monta˝u jest

rozwiàzaniem w pe∏ni bezpiecznym,

mimo wprowadzenia do p´tli

wody o stosunkowo wysokiej

temperaturze (do 70OC).

Oventrop sprzedaje urzàdze-

nia „Unibox“ od kilku lat

z ogromnym powodzeniem,

a liczba montujàcych je insta-

latorów roÊnie z roku na rok.

● Proste systemy mieszajàce

z bypassem, kompletowane do

ograniczonych powierzchni 80

i 120 m2.

Firma Oventrop oferuje

wsparcie przy projektowaniu

instalacji ogrzewania pod∏ogo-

wego. Oprócz tabel do doboru

urzàdzeƒ dost´pne sà wytyczne

do projektowania oraz specjal-

ne suwaki logarytmiczne. W najbli˝-

szym czasie udost´pnimy wszystkim

zainteresowanym prosty program

komputerowy u∏atwiajàcy prac´ kon-

cepcyjnà i rozrysowanie instalacji. 

Zapraszam na stron´ internetowà

producenta lub do kontaktu

z przedstawicielami techniczno-

-handlowymi.

59
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