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Zapytaj - Oventrop odpowie

Kiedy mo˝na stosowaç modu∏y

„Unibox“? Modu∏y „Unibox“ mogà

byç u˝yte do u∏o˝enia instalacji

ogrzewania pod∏ogowego w po-

mieszczeniu, którego powierzchnia

nie przekracza 20 m2. Konstrukcja

modu∏u zosta∏a zaprojektowana do

obs∏ugi jednego obiegu instalacji.

Przy roz∏o˝eniu rur grzewczych

o Êrednicy wewn´trznej 12 mm d∏u-

goÊç maksymalna rury nie powinna

przekroczyç 100 m. Rur´ nale˝y

uk∏adaç na planie „Êlimaka“, tzn. na-

przemiennie odcinki rury goràcej

obok wych∏odzonej (zasilanie obok

powrotu - rys. 1).

Modu∏ „Unibox E RTL“ s∏u˝y do

ograniczania temperatury czynnika

w rurze ogrzewania pod∏ogowego.

Przy wyborze miejsca zabudowy mo-

du∏u nale˝y uwzgl´dniç koniecznoÊç

jego monta˝u na koƒcowym odcinku

p´tli ogrzewania pod∏ogowego.

Czynnik grzewczy ozi´bia si´ stop-

niowo na odcinku obiegu od punktu

w∏àczenia go do instalacji ogrzewania

grzejnikowego do punktu pod∏àcze-

nia modu∏u ogranicznika. WielkoÊç

nat´˝enia przep∏ywu regulowana jest

poprzez op∏ywany strumieniem wo-

dy czujnik ogranicznika. Po˝àdanà,

maksymalnà temperatur´ czynnika

w punkcie zabudowy modu∏u usta-

wiamy za pomocà pokr´t∏a r´cznego.

Modu∏ „Unibox E RTL“ stosowa-

ny jest w typowym uk∏adzie w jed-

nym pomieszczeniu, z dodatkowym

grzejnikiem. Instalacja ogrzewania

pod∏ogowego pokrywa podstawowy

zakres zapotrzebowania ciep∏a, grzej-

nik zaÊ zapewnia osiàgni´cie i utrzy-

manie temperatury pomieszczenia

na za∏o˝onej wysokoÊci.

Modu∏ „Unibox E T“ gwarantuje

dok∏adnà regulacj´ temperatury po-

mieszczenia poprzez regulacj´ wy-

dajnoÊci p´tli ogrzewania pod∏ogo-

wego. Zaleca si´ zabudow´ modu∏u

„Unibox E T“ na koƒcowym odcin-

ku obiegu grzewczego. Ta pozycja

gwarantuje osiàgni´cie najlepszych

rezultatów przy regulacji po˝àdanej

temperatury pomieszczenia. Maksy-

malny przep∏yw w obiegu mo˝na

ograniczyç poprzez nastaw´ wst´pnà

wk∏adki zaworowej. 

Modu∏ „Unibox E T“ mo˝e byç

stosowany bez dodatkowego grzej-

nika, jeÊli wydajnoÊç p´tli ogrzewa-

nia pod∏ogowego pokrywa zapotrze-

bowanie ciep∏a w pomieszczeniu.

Poprzez zastosowanie dodatkowego

grzejnika istnieje mo˝liwoÊç krótko-

trwa∏ego podniesienia temperatury

pomieszczenia powy˝ej typowych

jej wartoÊci.

Modu∏ „Unibox E Plus“ umo˝li-

wia regulacj´ temperatury pomiesz-

czenia ogrzewanego instalacjà ogrze-

wania pod∏ogowego i jednoczeÊnie

zabezpiecza jà przed wzrostem tem-

peratury czynnika w rurze instalacji

ponad wartoÊç bezpiecznà.

Punkt zabudowy modu∏u „Uni-

box E Plus“ musi byç dobrany

w sposób identyczny jak modu∏u

„Unibox E RTL“, nale˝y wi´c

uwzgl´dniç koniecznoÊç jego pracy

na koƒcowym odcinku p´tli ogrze-

wania pod∏ogowego. 

Jak montowaç?

Dolna kraw´dê modu∏u „Unibox

E“ powinna znajdowaç si´ min. 20

cm powy˝ej gotowej posadzki po-

mieszczenia. Najwygodniejsza dla

obs∏ugi pozycja zabudowy znajduje

si´ na wysokoÊci prze∏àcznika Êwiat∏a

na Êcianie pomieszczenia.

Przy wyborze miejsca zabudowy

nale˝y uwzgl´dniç koniecznoÊç prze-

strzennego odizolowania termostatu

od obcych êróde∏ energii cieplnej:

● dodatkowego grzejnika,
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● miejsca poddawanego bezpoÊred-

niemu dzia∏aniu promieni s∏onecz-

nych,

● miejsca znajdujàcego si´ w strefie

silnych przeciàgów.

Dok∏adne pozycjonowanie kasety

mo˝liwe jest dzi´ki za∏àczonym ele-

mentom mocujàcym, wsuwanym od

ty∏u w specjalne rowki w kasecie.

Na Êciankach kasety zaznaczono

geometryczne linie umo˝liwiajàce

dok∏adne dopasowanie g∏´bokoÊci

zabudowy, pozwalajàce uwzgl´dniç

docelowe pokrycie glazurà lub gru-

boÊç tynku.

Dla u∏atwienia u∏o˝enia w Êcianie

pionowych odcinków rury obiegu

zaleca si´ zastosowanie specjalnego,

izolacyjnego szachtu Êciennego pro-

dukcji Oventrop. Montowany jest

on w Êcianie pomieszczenia poni˝ej

wn´ki na kaset´ Êciennà.

Przy uk∏adaniu rury obiegu

grzewczego nale˝y zachowaç w∏aÊci-

wà kolejnoÊç czynnoÊci, aby zapew-

niç bezzak∏óceniowà pra-

c´ modu∏u „Unibox E“,

a wyglàda to tak:

● Pod∏àczyç rur´ obiegu

pod∏ogowego do rury zasi-

lajàcej dwururowej insta-

lacji centralnego ogrzewa-

nia.

● Roz∏o˝yç rur´ obiegu

grzewczego. Stosujàc mo-

du∏ „Unibox E“ z ogra-

nicznikiem temperatury

czynnika nale˝y u∏o˝yç

rur´ obiegu Êlimakowo

(patrz szkic zabudowy).

Takie roz∏o˝enie zapew-

nia równomierny rozk∏ad

temperatury posadzki.

● Pod∏àczyç rur´ obiegu

grzewczego do modu∏u „Unibox E“,

przestrzegajàc wskazanego kierunku

przep∏ywu (strza∏ki na zaworze,

strza∏ki na kasecie).

● Pod∏àczyç koƒcowy odcinek rury

obiegu grzewczego do rury powrot-

nej dwururowej instalacji centralne-

go ogrzewania.

Do wykonywania obiegu ogrze-

wania pod∏ogowego mogà byç zasto-

sowane ró˝norodne rury, zwyczajo-

wo u˝ywane do wykonania instalacji

ogrzewczych.

Przy nape∏nianiu instalacji nale˝y

odpowietrzyç obieg z u˝yciem od-

powietrznika w kasecie Êciennej.

Przy przeprowadzeniu próby ciÊnie-

niowej i zakryciu kasety modu∏u

os∏onà tekturowà oraz przykryciu

szachtu Êciennego Êcianà przednià

mo˝na przystàpiç do u∏o˝enia tynku

i glazury.

Jak uruchamiaç?

Po otynkowaniu Êciany na rur´

grzewczà wylaç estrich grzewczy. Na-

grzewanie estrichu cementowego

i anhydrytowego musi przebiegaç

zgodnie z zaleceniami producenta

zaprawy, aby uniknàç zarysowania.

Poczàtek nagrzewania estrichu

najwczeÊniej:

● 21 dni po roz∏o˝eniu estrichu ce-

mentowego,

● 7 dni po roz∏o˝eniu estrichu anhy-

drytowego.

Unikaç zbyt szybkiego nagrzewa-

nia! Zaleca si´: 3 dni z temperaturà

ok. 25OC, potem 4 dni z temperaturà

ok. 55OC (temperatura zasilania).

Temperatura zasilania okreÊlona

poprzez temperatur´ czynnika wy-

chodzàcego z kot∏a.

Otworzyç zawór modu∏u „Unibox

E“: pokr´t∏o r´czne ogranicznika

temperatury ustawiç na wartoÊç

maksymalnà lub/i wk∏adk´ zaworu

otworzyç, obracajàc pokr´t∏em

ochronnym o 1 obrót.

Jak dobraç?

● „Unibox E RTL“ lub „Unibox

E Plus“ (tabela 1)

Pomieszczenie: ¸azienka.

Rura: wielowarstwowa („Copipe“

Oventrop 16 x 2 lub inne).

Parametry brzegowe:

- temperatura po-

mieszczenia: 24OC

- temperatura po-

mieszczenia sàsiadujàce-

go od do∏u: 20OC

- maksymalna tempe-

ratura posadzki: 33OC

- opór cieplny posadz-

ki Rλ = 0,02 m2K/W (te-

rakota)

- nastawiona tempera-

tura maksymalna czyn-

nika 35OC (na pokr´tle

termostatu RTL)

● „Unibox E T“ (tabela

2).

Pomieszczenia ogól-

nego u˝ytku.

Materia∏ rury: wielowarstwowa

(„Copipe“ Oventrop lub inne).

Parametry brzegowe:

- temperatura pomieszczenia:

20OC

- temperatura pomieszczenia sà-

siadujàcego od do∏u: 20OC

- max. temperatura posadzki:

29OC

- opór cieplny Rλ = 0,1

m2K/W (parkiet)

- temperatura zasilania: 50OC.
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