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prezentacje

Zawory i termostaty Oventrop
Oko³o 60% przychodu ze sprzeda¿y uzyskuje firma Oventrop Sp. z o.o.
w grupie produktów okre�lanych jako �armatura grzejnikowa�. Produktem
podstawowym jest zawór termostatyczny we wszelkich stosowanych
w praktyce figurach i �rednicach (czasami ograniczony do wk³adki zaworowej
i termostatu). Jakie techniczne argumenty przemawiaj¹ za u¿yciem w instalacji
zaworów i termostatów Oventrop?

1. Przystosowanie konstrukcyjne zaworów do
wspó³pracy z termostatem cieczowym.
Ciecz jako medium o s³abej �ci�liwo�ci wy-
twarza przy wzro�cie objêto�ci (wskutek
rosn¹cej temperatury) du¿¹ si³ê nacisku na
trzpieñ i grzybek zaworu. Silny termostat
pozwala na u¿ycie w zaworze silnej sprê-
¿yny powrotnej odpowiedzialnej za otwie-
ranie go, kiedy temperatura otoczenia spa-
da (pamiêtajmy: termostat przymyka zawór,
sprê¿yna go otwiera). Sprê¿yna w zaworze
Oventrop ma si³ê 5 kg. Jej zastosowanie
ma pozytywny wp³yw na pewne aspekty
pracy zaworu w instalacji i tak:

a) sprê¿yna pewnie odrywa grzybek od gniazda
zaworu po okresie silnego docisku (np. w wa-
runkach wysokich temperatur lata) i okre-
sowego opró¿nienia fragmentu instalacji,
w której zawór pracuje. Dziêki temu w zna-
cznie mniejszym stopniu grozi mu tzw.
�zapieczenie� objawiaj¹ce siê trwa³ym od-
ciêciem przep³ywu przez grzejnik.

b) si³a sprê¿yny w miarê pewnie pokonuje rów-
nie¿ rosn¹ce z latami eksploatacji opory
przesuwu trzpienia zaworu (np. wskutek wy-
tr¹cania siê osadów i odk³adaniu innych za-
nieczyszczeñ). Zawór nie tylko wykazuje
podwy¿szon¹ odporno�æ na z³¹ jako�æ wody
instalacyjnej, ale przede wszystkim zacho-
wuje swoje zdolno�ci regulacyjne w d³u¿-
szym okresie eksploatacji. Dotyczy to zw³asz-
cza warto�ci tzw. histerezy, która decyduje
o poziomie energooszczêdno�ci zaworu
termostatycznego i która zale¿y wprost od
oporów ruchu zespo³u termostat - zawór.

2. Nawet najlepszy zawór mo¿e napotkaæ w in-
stalacji sytuacjê, w której jego funkcjonowa-
nie jest zak³ócone. Najczêstszym przypadkiem
jest niedomykanie siê wywo³ane zanieczysz-
czeniami lub uszkodzeniem mechanicznym
grzybka lub gniazda. W chwili obecnej
wiêkszo�æ producentów zaworów oferuje do
nich urz¹dzenia s³u¿¹ce wymianie wk³adki
zaworu bez konieczno�ci zatrzymywania
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instalacji i jej opró¿niania. Warto wspomnieæ,
¿e pomys³ tego urz¹dzenia powsta³ na biurkach
konstruktorów naszej firmy.

Utrata szczelno�ci zamkniêcia zaworu mo¿e
byæ wywo³ana przyczynami le¿¹cymi zarówno
po stronie grzybka, jak i gniazda. Dlatego w za-
worach firmy Oventrop obydwa te elementy s¹
zintegrowane we wk³adce zaworowej. Zastoso-
wanie urz¹dzenia do demonta¿u wk³adki (w kat.
Oventrop zwanego �Demoblokiem�) pozwala na
usuniêcie wszelkich problemów ze szczelno-
�ci¹ zamkniêcia. Spotykane na rynku w niektó-
rych zaworach rozwi¹zanie polegaj¹ce na wy-
toczeniu gniazda w korpusie zaworu powoduje
w przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia
gniazda konieczno�æ demonta¿u ca³ego zaworu.

wariantów gwarantuje pewno�æ znalezienia
odpowiedniego termostatu dla ka¿dej sytuacji
na budowie. Termostaty mog¹ byæ u¿yte do
zwyk³ych zaworów grzejnikowych lub do wk³a-
dek zaworowych zintegrowanych w grzejnikach
typu compact. W standardowym wykonaniu
wyposa¿one s¹ w funkcjê pe³nego zamkniêcia
(pozycja �0� na skali), umo¿liwiaj¹c¹ odciêcie
przep³ywu przez grzejnik równie¿ w tempera-
turze poni¿ej 7°C. Dla obawiaj¹cych siê niskich
temperatur otoczenia dostêpne s¹ wersje bez
tej funkcji. Zakres regulowanych temperatur od
7 do 28°C, z mo¿liwo�ci¹ blokowania wybra-
nego ustawienia lub ograniczania dowolnego
przedzia³u skali temperatury. W najnowszej wersji
termostatu (w przysz³o�ci przewidzianej jako pod-
stawowej), oznaczonej symbolem �Uni XH� lub
�Uni XD� klipsy ograniczaj¹ce s¹ dostêpne dla
jego u¿ytkownika. Termostaty wykonane s¹ tak,
aby umo¿liwiæ ich obs³ugê równie¿ osobom nie-
dowidz¹cym. Termostat �Uni XH� z zaworem
Oventrop uzyska³y notê �Sehr gut� w renomo-
wanym te�cie Federacji Konsumentów Niemiec-
kich (Stiftungwarentest).

5. Firma Oventrop znana jest w bran¿y z pro-
stych rozwi¹zañ niektórych problemów zwi¹-
zanych z eksploatacj¹ instalacji. Nale¿¹ do
nich m.in.:

- adaptery k¹towe (zdj.), u³atwiaj¹ce monta¿
i obs³ugê termostatów w w¹skich wnêkach
grzejnikowych

- nak³adki na skalê, u³atwiaj¹ce odczyt jej cyfr
na termostacie u³o¿onym prostopadle do
linii wzroku.

3. Korpusy zaworów Oventrop zawsze s¹
niklowane, a wk³adki zaworowe s¹ jednakowe
niezale¿nie od ich �rednicy czy figury. Dziê-
ki temu konserwator instalacji nie musi pa-
miêtaæ ani sprawdzaæ z jakim zaworem ma
do czynienia w przypadku zg³oszenia pro-
blemu z zaworem. Zabieraj¹c z warsztatu jed-
n¹ wk³adkê mo¿e udaæ siê do dowolnego
grzejnika w instalacji.
Oventrop dostarcza cztery ró¿ne rodzaje
wk³adek:

- zwyk³¹ bez nastawy
- z sze�ciostopniow¹ nastaw¹ wstêpn¹ AV6
- z nastaw¹ wstêpn¹ jak w pkt. 2 i z dodatko-

wym grzybkiem (typoszereg ADV6) pod
gniazdem, przymykaj¹cym przep³yw do 5%
w przypadku kradzie¿y termostatu (zapo-
bieganie niekontrolowanemu nominalnemu
wzrostowi temperatury w pomieszczeniu).

- Precyzyjn¹ do du¿ych sch³odzeñ (np. w grzej-
nikach pod³¹czonych do instalacji wysoko-
parametrowej).

4. Firma Oventrop zapewnia klientom niespotykany
u konkurencji wybór termostatów do opisanych
powy¿ej zaworów Kilkadziesi¹t ró¿nych ich

U¿ycie materia³ów najlepszego gatunku,
staranna i precyzyjna obróbka pó³fabrykatów,
konsekwentne dotrzymywanie re¿imu wdro¿e-
niowo-produkcyjnego oraz wysoki poziom ser-
wisu udokumentowane s¹ i gwarantowane cer-
tyfikatem ISO 9001. Rodzinna w³asno�æ firmy
Oventrop od momentu powstania do dnia
dzisiejszego - 150 lat tradycji - s¹ nieformaln¹
rêkojmi¹ niezawodno�ci produktów trafiaj¹cych
do r¹k klientów. Wg kryteriów mierzalnych i nie-
mierzalnych wytrzymujemy ka¿de porównanie.


