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„Cofloor”
Prezentacja systemu

Ogrzewanie i chłodzenie 
płaszczyznowe

Prezentacja systemu (inne rozwiązania w arkuszach „Dane techniczne”, w prospektach: „Unibox”, „Multidis” „Rozdzielacz ze stali szlachet
nej”, „Combi-System” i w formularzach „Przykłady zastosowań”).

„Co flo or” - in sta la cja ogrze wa nia płaszczyzno
wego z regulatorem „Uni box E plus”,
skła da ją ca się z na stę pu ją cych kom po nen tów 
Oven trop:

 1. regulator „Uni box E plus”

 2. ru ra PE-X „Co pex”

 3. złą czki skręcane „Ofix K”

 4. pły ta sys te mo wa z wy pust ka mi *)

 5. taśma brzegowa

 6. rura ochron na

 7. jarzma ko la no we

 8. ru ra wie lo war stwo wa „Co pi pe”

 9. trój ni ki „Co fit P”

*) z niem. Noppenplatte

„Co flo or” - in sta la cja ogrze wa nia lub chło dze nia 
płasz czy zno we go z roz dzie la czem ze sta li szla-
chet nej „Mul ti dis SF”,
skła da ją ca się z na stę pu ją cych kom po nen tów 
Oven trop: 

 1. roz dzie la cz ze sta li szla chet nej „Mul ti dis SF”

 2. ru ra PE-X „Co pex”

 3. złą czki skręcane „Ofix K”

 4. pły ta gład ka sys te mu Tac ker

 5. taśma brzegowa

 6. jarzma ko la no we

 7. szaf ka do za bu do wy rozdzielacza

 8. na pę dy elek tro ter micz ne

 9. ter mo sta t z ze ga rem

 10. za wo ry ku lo we „Opti bal”

 11. złą czki pra so wa ne „Co fit P”

 12. ru ra wie lo war stwo wa „Co pi pe”
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Zastosowanie:
Instalacje grzewcze z temperaturą zasilania wła-
ściwą dla ogrzewań płaszczyznowych, zgodnych 
z normą DIN EN 1264.
Opis konstrukcji:
Kaseta ścienna z zaworem termostatycznym 
(z nastawialnym bypass-em i wkładką regulacyj-
ną), z zaworem odpowietrzająco-płuczącym, z izo-
lacją, z maskownicą zakrywającą, z termostatem 
(z pozycją zero).
Przyłącze G ¾ do złączek skręcanych Oventrop.
Do rozdziału strumienia przepływu (za pomocą 
wstępnie nastawianego bypass-u) i termostatycz-
nej regulacji jego natężenia w pętlach instalacji 
ogrzewania płaszczyznowego stale zasilanych 
czynnikiem grzewczym. Bypass służy do zapew-
nienia stałego dopływu do pętli ciepła na pokrycie 
zapotrzebowania minimalnego lub dla zapo-
bieżenia nadmiernemu spadkowi temperatury 
powierzchni grzejnej.

Opis konstrukcji:
Kaseta ścienna z zaworem odcinającym, z zawo-
rem odpowietrzająco-płuczącym, z izolacją, 
z maskownicą zakrywającą.
Przyłącze G ¾ do złączek skręcanych Oventrop. 
Stosowany do odcięcia przepływu w pętli grzejnej 
w instalacji z regulatorami „Unibox”.

Opis kon struk cji: 
Ka se ta ścien na z za wo rem ter mo sta tycz nym 
(z na sta wą wstęp ną), z za wo rem od po wie trza ją co 
 -pł ucz ącym, z ma skow ni cą, z ter mo sta tem 
(z po zy cją ze ro). Przy łą cze za wo ru G 3/4 do złą czek 
skręcanych Oven trop.  Do re gu la cji tem pe ra tu ry 
po miesz cze nia.  Za kres tem pe ra tu ry za da nej: 
7- 28°C (tem pe ra tu ra po miesz cze nia). 

Opis kon struk cji: 
Ka se ta ścien na z zaworem termostatycznym 
(z nastawą wstępną), ze zin te gro wa nym odpo-
wietrznikiem, z maskownicą, z termostatem 
„Uni LH” (z pozycją zero). Przy łą cze za wo ru G 3/4 
do złą czek skręcanych Oven trop.  Do re gu la cji 
tem pe ra tu ry po miesz cze nia. Za kres tem pe ra tu ry 
za da nej: 
7- 28 °C (tem pe ra tu ra po miesz cze nia). 

Modele „Uni box ET” i „Uni box T” od po wia da ją za le-
ce niom roz po rzą dze nia dot. oszczęd no ści ener gii 
(EnEV 12).

Do podłączenia dwóch pętli grzejnych. 

Z blachy stalowej, ścianka frontowa z płyty gipso-
wej.
Wysokość regulowana od 275 do 350 mm.
Szerokość 130 mm.

Schemat zabudowy
szachtu
z regulatorem 
„Unibox”

„Unibox” - regulatory do ogrzewań płaszczyznowych

„Unibox E” - regulacja wydajności ogrzewania 
płaszczyznowego w pomieszczeniach wydzielonych

„Unibox E BV”
Regulacja temperatury pomieszczenia, 
nastawialny bocznik (bypass)
Głębokość zabudowy: 57 mm
Wykonanie: biały    102 26 62 
 0,28 0,52 0,75

„Unibox RLA”
z zaworem odcinającym
Głębokość: 57 mm
Wykonanie: biały    102 26 63 
 

„Unibox E T” 
Do regulacji temperatury pomieszczenia
Głębokość zabudowy: 57 mm
Wykonanie: biały    102 26 32 
                  chromowany   102 26 42 
 0,28 0,52 0,75

„Unibox T” 
do regulacji temperatury pomieszczenia,
z termostatem "Uni LH"
Głębokość : 57 mm
Wykonanie: biały    102 26 36 
                   chromowany   102 26 46 
 0,32 0,65 0,90

Kształtka przyłączeniowa DUO
1 x 3/4 NZ   2 x 3/4 GZ    102 26 55      

Szacht ścienny
Do montażu z „Unibox-ami”, 
głębokość zabudowy: 57 mm  102 26 52 

NZ - nakrętka złączna
GZ - gwint zewnętrzny
GW - gwint wewnętrzny
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

13.b „Unibox“
für Flächenheizungen

„Unibox E“ (exklusive Ausführung) und
„Unibox“ Einzelraumregelung für Flächenheizung

„Unibox E BV“
Kombination Raumtemperaturregelung
und voreinstellbarer Bypass
Bautiefe: 57 mm

Ausführung: weiß 102 26 62
0,28 0,52 0,75

Einsatzbereich
In Anlagen mit flächenheizungsgerechten
Vorlauftemperaturen entsprechend der
DIN EN 1264.
Einbauset bestehend aus:
Wandeinbaukasten mit Thermostatventil mit
integrierter Bypassspindel und Reguliereinsatz,
ohne Hilfsenergie arbeitend. Entlüftungs- und
Spülventil, Ventilisolierung und Abdeckplatte,
Thermostat mit Nullstellung, G 3⁄4 Ventilanschluss
für Oventrop Klemmringverschraubungen.
Für die Aufteilung des Volumenstromes in
einen permanent zugeführten, über den Bypass
einstellbaren und einen thermostatisch geregel-
ten Volumenstromanteil. (Durch den Bypass
Möglichkeit der Einstellung eines Mindest-
volumenstromes für einen Grundlastbetrieb
der Fußbodenheizung (keine Auskühlung).

Einbauset bestehend aus:
Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem
Thermostatventil, Entlüftungs- und Spülventil,
Ventilisolierung und Abdeckplatte, Thermostat,
mit Nullstellung, G 3⁄4 Ventilanschluss für
Oventrop Klemmringverschraubungen.
Für die Regelung der Raumtemperatur.

Sollwertbereich: 7–28 °C (Raumtemperatur).

Einbauset bestehend aus:
Wandeinbaukasten mit Absperrventil,
Entlüftungs- und Spülventil, geschlossene
Abdeckplatte, G 3⁄4 Ventilanschluss für
Oventrop Klemmringverschraubungen.
Für die Absperrung von Flächenheizkreisen
in Kombination mit „Uniboxen“.

57

57

57

„Unibox E T“
Raumtemperaturregelung
Bautiefe: 57 mm

Ausführung: weiß 102 26 32
Ausführung: verchromt 102 26 42

0,28 0,52 0,75

„Unibox RLA“
Kombination Absperr- und Regulierfunktion
Bautiefe: 57 mm

Ausführung: weiß 102 26 63

57 Einbauset bestehend aus:
Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem
Thermostatventil, integrierter Entlüftung und
Abdeckplatte, mit Thermostat „Uni LH“ mit
Nullstellung, Ventilanschluss G 3⁄4 für
Oventrop Klemmringverschraubungen.
Für die Regelung der Raumtemperatur.

Sollwertbereich: 7–28 °C (Raumtemperatur).

Die Ausführungen „Unibox E T“ und
„Unibox T“ entsprechen der Energieeinspar-
verordnung (EnEV § 14)

Für den Anschluss von zwei Heizkreisen.

Aus Stahlblech, mit Gipskartonabdeckung.
Höhe: von 275 auf 350 mm ausziehbar
Breite: 130 mm

System-Darstellung
Montagekanal
mit „Unibox“

„Unibox T“
Raumtemperaturregelung
mit Thermostat „Uni LH“
Bautiefe: 57 mm
Ausführung: weiß 102 26 36
Ausführung: verchromt 102 26 46

0,32 0,65 0,90

Duo Anschlussstück
1 x 3/4 ÜM 2 x 3/4 AG 102 26 55

Montagekanal
Für „Unibox“, Bautiefe: 57 mm

102 26 52

kv kv
Artikel 1K 2K kvs Artikel-Nr. Hinweise

P-Abw. P-Abw.
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„Floorbox” służy do przyłączenia i zrównoważenia 
hydraulicznego poziomych przewodów rozdziel-
czych, zasilających pętle ogrzewań płaszczyzno-
wych poprzez regulatory „Unibox EBV”.

Opis konstrukcji:

Zasilanie:
- zawór kulowy z tuleją do czujnika temperatury

Powrót:
- zawór równoważący „Hycocon V”
- wstawka dystansowa w miejscu ew. zabudowy 
 ciepłomierza
- zawór kulowy z półśrubunkiem
- zawór odpowietrzająco-płuczący
- uszczelki płaskie

Głębokość zabudowy: od 110 do 145 mm
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 350 mm

„Floorbox”
Przyłączanie ogrzewania płaszczyznowego 
bezrozdzielaczowego

Wykonanie: podłączenie boczne  102 26 68 
                  podłączenie dolne  102 26 69 

13.03

„Floorbox” - moduły do przyłączania ogrzewań płaszczyznowych

Podłączenie boczne

Podłączenie dolne

„Floorbox” - schemat ideowy

Pętla grzejna Pętla grzejna

Zasilanie

Powrót
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Opis kon struk cji: 
Ka se ta ścien na z za wo rem ter mo sta tycz nym 
(z na sta wą wstęp ną) i ze zin te gro wa nym ogra nicz-
ni kiem tem pe ra tu ry czyn ni ka, z za wo rem od po wie-
trza ją co -pł ucz ącym, z ma skow ni cą, z ter mo sta tem 
(z po zy cją ze ro). Przy łą cze za wo ru G 3/4 do złą czek 
skręcanych Oven trop. 
Do re gu la cji tem pe ra tu ry po miesz cze nia i ogra ni-
cza nia tem pe ra tu ry czyn ni ka w pętli. 
Za kres tem pe ra tu ry za da nej: 
 7- 28 °C (tem pe ra tu ra po miesz cze nia) 
 20 - 40 °C (tem pe ra tu ra czyn ni ka) 

Opis kon struk cji: 
Ka se ta ścien na z za wo rem ter mo sta tycz nym 
(z na sta wą wstęp ną), ze zin te gro wa nym ogra nicz-
ni kiem tem pe ra tu ry po wro tu, z za wo rem od po wie-
trza ją co -pł ucz ącym, z ma skow ni cą za kry wa ją cą. 
Przy łą cze G 3/4 do złą czek skręcanych Oven trop. 
Do re gu la cji tem pe ra tu ry w po miesz cze niu wydzie-
lonym i tem pe ra tu ry wo dy w pętli. 
Za kres tem pe ra tu ry za da nej:
20 - 40°C (tem pe ra tu ra po wro tu). 
Tem pe ra tu ra po miesz cze nia: za leż na od  ty pu 
sto so wa ne go re gu la to ra. 

Opis kon struk cji: 
Ka se ta ścien na ze zin te gro wa nym ogra nicz ni kiem 
tem pe ra tu ry czyn ni ka, z za wo rem od po wie trza ją co -
pł ucz ącym, z peł ną ma skow ni cą. Przy łą cze za wo ru 
G 3/4 do złą czek skręcanych Oven trop. 
Za kres tem pe ra tu ry za da nej: 20 - 40 °C (tem pe ra-
tu ra czyn ni ka). 

Modele: 
- „Uni box E plus”
- „Uni box E RTL” (ale tyl ko wte dy, gdy ogrze-
wa na pod ło ga i grzej nik na le żą do te go sa me go 
po miesz cze nia) od po wia da ją za le ce niom roz po rzą-
dze nia dot. oszczęd no ści ener gii (EnEV 12). 

Mo duł „Uni box E plus” otrzy mał wy róż nie nie: 
 

 Go od De sign Award Ja pan.

Dalsze informacje w „Karcie dane techniczne”.

„Unibox E” - regulatory do ogrzewań płaszczyznowych

„Unibox E” (wykonanie dekoracyjne) - regulacja wydajności
i temperatury ogrzewania podłogowego 
w pomieszczeniach wydzielonych

„Unibox E plus”
Zestaw do regulacji temperatury pomieszczenia 
i ograniczania temperatury czynnika w pętli
Głębokość zabudowy: 57 mm
Wykonanie: biały     102 26 33 
                  chromowany   102 26 43 
 0,28 0,52 0,75

„Unibox E vario”
Podstawowe wyposażenie do ograniczania 
temperatury powrotu (ogranicznik ukryty)
Głębokość: 57 mm
Wykonanie: biały     102 26 34 
                  chromowany   102 26 44 
 0,28 0,52 0,75

Po prostym dozbrojeniu istnieje dodatkowo możliwość regulacji 
temperatury pomieszczenia (proszę zamawiać oddzielnie):

- Termostat ze zdalnym nastawnikiem „Uni LH”
(strona 13.31)
lub:
- Termostat elektryczny i napęd nastawczy
(strony 13.24, 13.25)

„Unibox E RTL”
Do ograniczania temperatury czynnika w pętli 
(nastawnik ukryty) 
Głębokość zabudowy: 57 mm
Wykonanie: biały     102 26 31 
                  chromowany   102 26 41 

Ogranicznik temperatury powrotu z nastawnikiem
na zewnątrz kasety - patrz strona 13.06,
art. nr 102 26 35/45.
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Zastosowanie
Instalacje grzewcze z temperaturą zasilania wła-
ściwą dla ogrzewań płaszczyznowych, zgodnych z 
normą DIN EN 12 64.

Opis konstrukcji:
Kaseta ścienna z zaworem termostatycznym z 
nastawialnym bypass-em i wkładką regulacyjną, z 
zaworem odpowietrzająco-płuczącym, z izolacją, 
z maskownicą, z termostatem (możliwość prze-
stawienia termostatu do pozycji  obsługującej tryb 
chłodzenia).
Przyłącze G 3/4 do złączek skręcanych Oventrop.
Do rozdziału strumienia przepływu (za pomocą 
wstępnie nastawianego bypass-u) i termostatycz-
nej regulacji jego natężenia w pętlach instalacji 
ogrzewania płaszczyznowego stale zasilanych 
czynnikiem grzewczym. Nastawa wstępna bypas-
s-u służy do określenia minimalnego przepływu 
przez pętlę, niezbędnego np. do optymalizacji 
pracy pompy ciepła i do redukcji niekorzystnego 
efektu bezwładności termicznej ogrzewania podło-
gowego (zapobieganie nadmiernemu wyziębieniu 
płyty podłogowej).
Zakres temperatury zadanej: 7–28 °C (temperatura 
pomieszczenia)
Ustawienie do trybu chłodzenia: C (efektywność 
chłodzenia zależna od temperatury zasilania).

Opis konstrukcji:
Kaseta ścienna z zaworem termostatycznym z 
nastawą wstępną, z zaworem odpowietrzająco-płu-
czącym, izolacją i maskownicą. Termostat z
możliwością ustawienia do trybu chłodzenia.
Przyłącze G 3/4 do złączek skręcanych Oventrop.
Do regulacji temperatury pomieszczenia.
Zakres temperatury zadanej: 7–28 °C (temperatura 
pomieszczenia)
Ustawienie do trybu chłodzenia: C (efektywność 
chłodzenia zależna od temperatury zasilania).

„Unibox E” - regulatory do ogrzewania
i chłodzenia płaszczyznowego

„Unibox E” 
(wykonanie dekoracyjne)
regulacja wydajności
ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
w pomieszczeniach wydzielonych

„Unibox E BVC”
zestaw do regulacji temperatury
pomieszczenia z możliwością obsługi trybu chłodzenia, 
z nastawialnym bocznikiem (bypassem)
Głębokość zabudowy: 57 mm
Wykonanie: biały                                           102 26 67
 0,28  0,52  0,75

„Unibox E TC”
zestaw do regulacji temperatury
pomieszczenia z możliwością obsługi trybu chłodzenia
Głębokość zabudowy: 57 mm
Wykonanie: biały                                           102 26 66
 0,28  0,52  0,75
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

13.b „Unibox“
für Flächenheizungen und -kühlungen

„Unibox E“
(exklusive Ausführung)
Einzelraumregelung für
Flächenheizung und -kühlung

„Unibox E BVC“
Kombination
Raumtemperaturregelung mit
zusätzlicher Kühlstellung und
voreinstellbarem Bypass
Bautiefe: 57 mm

Ausführung: weiß 102 26 67

0,28 0,52 0,75

Einsatzbereich
In Anlagen mit flächenheizungsgerechten
Vorlauftemperaturen entsprechend der
DIN EN 12 64.

Einbauset bestehend aus:
Wandeinbaukasten mit Thermostatventil
mit integrierter Bypassspindel und Regulier-
einsatz, ohne Hilfsenergie arbeitend.
Entlüftungs- und Spülventil,
Ventilisolierung und Abdeckplatte,
Thermostat mit Kühlstellung,
G 3⁄4 Ventilanschluss für Oventrop
Klemmringverschraubungen.
Für die Aufteilung des Volumenstromes in
einen permanent zugeführten, über einen
Bypass einstellbaren und einen thermos-
tatisch geregelten (nur im Heizfall)
Volumenstromanteil.
Durch den Bypass Möglichkeit der
Einstellung eines Mindestvolumenstromes
zum optimalen Betrieb von Wärmepumpen
und für einen Grundlastbetrieb der Fuß-
bodenheizung (keine Auskühlung)
Sollwertbereich: 7–28 °C (Raumtemperatur)
zusätzlich Kühlstellung: C (Kühlung erfolgt
in Abhängigkeit der Vorlauftemperatur).

Einbauset bestehend aus:
Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem
Thermostatventil,
Entlüftungs- und Spülventil,
Ventilisolierung und Abdeckplatte,
Thermostat mit Kühlstellung,
G 3⁄4 Ventilanschluss für Oventrop
Klemmringverschraubungen.
Für die Regelung der Raumtemperatur.
Sollwertbereich: 7–28 °C (Raumtemperatur)
zusätzlich Kühlstellung: C (Kühlung erfolgt
in Abhängigkeit der Vorlauftemperatur).

„Unibox E TC“
Kombination
Raumtemperaturregelung mit
zusätzlicher Kühlstellung
Bautiefe: 57 mm

Ausführung: weiß 102 26 66

0,28 0,52 0,75

57

57

kv kv
Artikel 1K 2K kvs Artikel-Nr. Hinweise

P-Abw. P-Abw.
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

13.b „Unibox“
für Flächenheizungen und -kühlungen

„Unibox E“
(exklusive Ausführung)
Einzelraumregelung für
Flächenheizung und -kühlung

„Unibox E BVC“
Kombination
Raumtemperaturregelung mit
zusätzlicher Kühlstellung und
voreinstellbarem Bypass
Bautiefe: 57 mm

Ausführung: weiß 102 26 67

0,28 0,52 0,75

Einsatzbereich
In Anlagen mit flächenheizungsgerechten
Vorlauftemperaturen entsprechend der
DIN EN 12 64.

Einbauset bestehend aus:
Wandeinbaukasten mit Thermostatventil
mit integrierter Bypassspindel und Regulier-
einsatz, ohne Hilfsenergie arbeitend.
Entlüftungs- und Spülventil,
Ventilisolierung und Abdeckplatte,
Thermostat mit Kühlstellung,
G 3⁄4 Ventilanschluss für Oventrop
Klemmringverschraubungen.
Für die Aufteilung des Volumenstromes in
einen permanent zugeführten, über einen
Bypass einstellbaren und einen thermos-
tatisch geregelten (nur im Heizfall)
Volumenstromanteil.
Durch den Bypass Möglichkeit der
Einstellung eines Mindestvolumenstromes
zum optimalen Betrieb von Wärmepumpen
und für einen Grundlastbetrieb der Fuß-
bodenheizung (keine Auskühlung)
Sollwertbereich: 7–28 °C (Raumtemperatur)
zusätzlich Kühlstellung: C (Kühlung erfolgt
in Abhängigkeit der Vorlauftemperatur).

Einbauset bestehend aus:
Wandeinbaukasten mit voreinstellbarem
Thermostatventil,
Entlüftungs- und Spülventil,
Ventilisolierung und Abdeckplatte,
Thermostat mit Kühlstellung,
G 3⁄4 Ventilanschluss für Oventrop
Klemmringverschraubungen.
Für die Regelung der Raumtemperatur.
Sollwertbereich: 7–28 °C (Raumtemperatur)
zusätzlich Kühlstellung: C (Kühlung erfolgt
in Abhängigkeit der Vorlauftemperatur).

„Unibox E TC“
Kombination
Raumtemperaturregelung mit
zusätzlicher Kühlstellung
Bautiefe: 57 mm

Ausführung: weiß 102 26 66

0,28 0,52 0,75

57

57

kv kv
Artikel 1K 2K kvs Artikel-Nr. Hinweise

P-Abw. P-Abw.
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13

13.06

13

Zastosowanie w instalacji grzejnikowo-podłogowej.
Opis konstrukcji:
Ka se ta ścien na z za wo rem ter mo sta tycz nym 
(z na sta wą wstęp ną), z za wo rem RTLH, ze zin-
te gro wa nym od po wietrz ni kiem, z ma skow ni cą, 
z ter mo sta ta mi „Uni LH” i „Uni RTLH” (z po zy cja-
mi ze ro). 
Przy łą cze G 3/4 do złą czek skręcanych Oven trop. 
Wkład ka za wo ro wa RTLH z po dwój nym grzyb kiem 
za po bie ga nie za mie rzo ne mu prze grze wo wi, po sia-
da tak że funk cję an ty zam ro że nio wą. 
Do re gu la cji tem pe ra tu ry w wydzielonym po miesz-
cze niu i tem pe ra tu ry wo dy w pętli. 
Za kres tem pe ra tu ry za da nej: 
 7- 28 °C  (tem pe ra tu ra po miesz cze nia) 
 20 - 50 °C  (tem pe ra tu ra wody w rurze), 
 fabrycznie ograniczony do 20-40°C . 

Opis kon struk cji: 
Ka se ta ścien na z za wo rem ter mo sta tycz nym 
(z na sta wą wstęp ną), z za wo rem RTLH, ze zin te-
gro wa nym od po wietrz ni kiem, z ma skow ni cą, z ter-
mo sta tem „Uni RTLH” (z po zy cją ze ro). Przy łą cze 
G 3/4 do złą czek skręcanych Oven trop. 
Wkład ka za wo ro wa RTLH z po dwój nym grzyb kiem 
za po bie ga nie za mie rzo ne mu prze grze wo wi, po sia-
da tak że funk cję an ty zam ro że nio wą. 
Do re gu la cji tem pe ra tu ry w po je dyn czym po miesz-
cze niu i tem pe ra tu ry wo dy w ru rze. 
Za kres tem pe ra tu ry za da nej: 
 20 - 50 °C (tem pe ra tu ra wody w rurze), 
 fabrycznie ograniczony do 20-40°C . 
 Tem pe ra tu ra po miesz cze nia: 
 za leż na od sto so wa ne go re gu la to ra. 

 

Opis kon struk cji: 
Ka se ta ścien na z za wo rem RTLH, ze zin te gro wa-
nym od po wietrz ni kiem, z ma skow ni cą, z ter mo sta-
tem „Uni RTLH” (z po zy cją ze ro). Przy łą cze G 3/4 
do złą czek skręcanych Oven trop. 
Za kres tem pe ra tu ry za da nej: 20 - 50°C (tem pe-
ra tu ra wody w rurze), fabrycznie ograniczony do 
20-40°C. 
Wkład ka za wo ro wa RTLH z po dwój nym grzyb kiem 
za po bie ga nie za mie rzo ne mu prze grze wo wi, po sia-
da tak że funk cję an ty zam ro że nio wą. 

Modele: 
- „Uni box plus”
- „Uni box va rio”
- „Uni box RTL” (ale tyl ko wte dy, gdy ogrze wa na 
po sadz ka i grzej nik z ter mo sta tem na le żą do te go 
sa me go po miesz cze nia) od po wia da ją za le ce niom 
roz po rzą dze nia dot. oszczęd no ści ener gii (EnEV 12).

Wy róż nie nia „Uni box plus”: 
 In terc li ma Pa ryż

 Tro phee du De sign
 In terc li ma Pa ryż
 Con co urs de l’In no va tion

„Unibox E” - regulatory do ogrzewań płaszczyznowych

„Unibox” - regulacja wydajności
i temperatury ogrzewania podłogowego
w pomieszczeniach wydzielonych 

„Unibox plus”
Zestaw  - termostat „Uni LH” i ogranicznik temperatury „Uni 
RTLH”
Głębokość: 57 mm
Wykonanie: biały     102 26 37 
                  chromowany    102 26 47 
 0,32 0,65 0,90

„Unibox vario”
Podstawowe wyposażenie do ograniczania temperatury powrotu
(z termostatem „Uni RTLH”)
Głębokość: 57 mm
Wykonanie: biały     102 26 38 
 0,32 0,65 0,90

Po dozbrojeniu istnieje dodatkowo możliwość regulacji tempera-
tury pomieszczenia (proszę zamawiać oddzielnie):
- Termostat ze zdalnym nastawnikiem „Uni LH”
(strona 13.27)
lub:
- Termostat elektryczny i napęd nastawczy
(strony 1.17-1.20),
przy zastosowaniu napędu elektromotorycznego
wymagana jest przedłużka wrzeciona, nr kat. 102 26 98.

„Unibox RTL”
z termostatem „Uni RTLH”
Głębokość: 57 mm
Wykonanie: biały     102 26 35 
                  chromowany    102 26 45 
                  stal nierdzewna (inox)   102 26 75 

57

57

57
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Do prze zbra ja nia regulatora „Uni box E RTL” na 
regulator „Uni box T” (poz. 1-4). 

Poz. 5-7 uzupełnione o zdemontowany za wó r 
„RTL” mo gą być wy korzystane do zmontowania 
regulatora „Uni box E RTL”. 

 

Z blachy stalowej, ścianka frontowa z płyty gipso-
wej.
Wysokość regulowana od 275 do 350 mm.
Szerokość 130 mm.

Do pa so wa ny do ka set ścien nych „Uni box”. Uła twia 
ukła da nie rur w ścia nie. Moż li wość ła twe go skra-
ca nia. 
Dł. = 1,00 m.

Do regulatorów „Uni box E BV”, „Uni box E plus” 
lub „Uni box E T” o głębokości 57 mm.

Do regulatora „Uni box E va rio” o głębokości 
57 mm.

Do regulatora „Uni box E RTL” o głębokości 57 mm.

Prze zna czo ne do regulatorów „Uni box RTL”, 
„Uni box T”, „Uni box vario” lub „Uni box plus” 
w kasetach o głębokości 57 mm. 
Prze zna czo ne do regulatorów „Uni box RTL”, 
„Uni box T” lub „Uni box plus” w kasetach 
o głębokości 110 mm. 

Z po zy cją ze ro, z moż li wo ścią ogra ni cza nia za kre-
su re gu la cji i blo ko wa nia. 
Za kres re gu la cji 20 - 50 °C (temperatura wody 
w rurze), fa brycz nie ogra ni cza ny do 10-40 °C. 

Po zo sta łe in for ma cje w kar cie „Da ne tech nicz ne”. 

„Unibox”
Osprzęt

Zestaw do przezbrajania regulatora
„Unibox E RTL” na „Unibox T”    102 26 39 
składający się z:
1 zaworu termostatycznego z nastawą wstępną
2 termostatu „Uni LH”
3 uchwytu dystansowego, śrub
4 białej maskownicy

5 kasety ściennej
6 kątowników mocujących
7 tymczasowej pokrywy ochronnej

Osprzęt 

Szacht ścienny 
Do regulatorów „Unibox”, głębokość zabudowy 57 mm
       102 26 52 

Szacht ścienny
Do regulatorów „Unibox”, głębokość zabudowy 57 mm
       102 26 50 

Maskownice 

Wykonanie: biała (RAL 9016)   102 26 87 
                  chromowana   102 26 88 

Wykonanie: biała, pełna   102 26 79 
                  (RAL 9016)

Wykonanie: biała (RAL 9016)   102 26 89 
                  chromowana   102 26 90 

Wykonanie: biała (RAL 9016)   102 26 93 
                  chromowane   102 26 94 

Wykonanie: biała (RAL 9016)   102 26 91 
                  chromowane   102 26 92 

Termostat „Uni RTLH”
Wykonanie: biały   (25)  102 71 65 
                  chromowany (25)  102 71 72 

Termostat „Uni LH”
Wykonanie: biały   (10)  101 14 65 
                  chromowany (25)  101 14 69

13.07
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13.08

Wkład ka za wo ro wa z po dwój nym grzyb kiem za po-
bie ga nie za mie rzo ne mu prze grze wo wi in sta la cji 
i chro ni ją przed za mro że niem.

Ja ko część za mien na do na stę pu ją cych pro duk tów 
Oven trop: 
- „Mul ti blok T”
- „Uni box E T”
- „Uni box E plus”
- „Uni box E vario”
- „Uni box E BV”
Przy za mie nio nych kie run kach zasilania/powrotu, 
do na stę pu ją cych pro duk tów Oven trop: 
- „Uni box T”
- „Uni box plus” (przy łą cze do re gu la to ra 
   tem pe ra tu ry po miesz cze nia). 
- „Uni box vario”

Spe cjal na wkład ka za wo ro wa do regulatora 
„Uni box RTL”, sto so wa na w przy pad ku po mył ko wej 
za mia ny za si le nia z po wro tem. 

Do „Uni box T” i „Uni box plus”.

Do „Uni box T” i „Uni box plus”.

Cena za opakowanie (5 szt.).

Do podłączenia dwóch pętli.

„Unibox”
Osprzęt

Wkładka zaworowa     102 69 81 
do ograniczników temperatury powrotu

Specjalna wkładka zaworowa   118 70 77 
6-cio stopniowa

Do „Uni box T”, „Uni box plus”, „Uni box vario”
typoszereg „AV 6”     118 70 57

Wkładka zaworowa RTLH   102 69 70 

Przedłużki
L = 20 mm
Do zaworów termostatycznych (10)  102 26 98 

Do zaworów RTLH   (10)  102 26 99 

Dławnica
do wszystkich zaworów RTLH (5)  102 69 86 

Kształtka przyłączeniowa „Duo” 
3/4  NZ x 3/4  GZ x 3/4  GZ (10)  102 26 55 

13
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

Verp.-Artikel einheit Artikel-Nr. Hinweise

Ventileinsatz

für RTLH-Ventile 102 69 81

Für „Unibox RTL“ und „Unibox vario“.

Für „Unibox T“ und „Unibox plus“.

Spezial-Ventileinsatz 118 70 77
mit 6 Voreinstellwerten

für „Unibox T“, „Unibox plus“, „Unibox vario“
„Baureihe AV 6“ 118 70 57

Als Ersatz für die Oventrop Armaturen
– „Multiblock T“
– „Unibox E T“
– „Unibox E plus“
– „Unibox E vario“
– „Unibox E BV“

Bei vertauschter Durchflussrichtung für die
Oventrop Armaturen

– „Unibox T“
– „Unibox plus“

(Anschluss für Raumtemperaturregelung)
– „Unibox vario“

(Anschluss für Raumtemperaturregelung)

Ventileinsatz RTLH 102 69 70 Spezial-Ventileinsatz für vertauschten
Vor- und Rücklauf bei der „Unibox RTL“.

Ventileinsatz mit Doppelkegel.
Verhindert unbeabsichtigtes Überhitzen,
mit Frostschutzfunktion.

Duo-Anschlussstück
3/4" ÜM x 3/4" AG x 3/4" AG 102 26 55 Für den Anschluss von zwei Heizkreisen.

Stopfbuchsschraube
für alle RTLH-Ventile, Set = 5 Stück 102 69 86

13.b „Unibox“
Zubehör

Verlängerung
L = 20 mm
für Thermostatventile (10) 102 26 98

für RTLH-Ventile (10) 102 26 99
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

Verp.-Artikel einheit Artikel-Nr. Hinweise

Ventileinsatz

für RTLH-Ventile 102 69 81

Für „Unibox RTL“ und „Unibox vario“.

Für „Unibox T“ und „Unibox plus“.

Spezial-Ventileinsatz 118 70 77
mit 6 Voreinstellwerten

für „Unibox T“, „Unibox plus“, „Unibox vario“
„Baureihe AV 6“ 118 70 57

Als Ersatz für die Oventrop Armaturen
– „Multiblock T“
– „Unibox E T“
– „Unibox E plus“
– „Unibox E vario“
– „Unibox E BV“

Bei vertauschter Durchflussrichtung für die
Oventrop Armaturen

– „Unibox T“
– „Unibox plus“

(Anschluss für Raumtemperaturregelung)
– „Unibox vario“

(Anschluss für Raumtemperaturregelung)

Ventileinsatz RTLH 102 69 70 Spezial-Ventileinsatz für vertauschten
Vor- und Rücklauf bei der „Unibox RTL“.

Ventileinsatz mit Doppelkegel.
Verhindert unbeabsichtigtes Überhitzen,
mit Frostschutzfunktion.

Duo-Anschlussstück
3/4" ÜM x 3/4" AG x 3/4" AG 102 26 55 Für den Anschluss von zwei Heizkreisen.

Stopfbuchsschraube
für alle RTLH-Ventile, Set = 5 Stück 102 69 86

13.b „Unibox“
Zubehör

Verlängerung
L = 20 mm
für Thermostatventile (10) 102 26 98

für RTLH-Ventile (10) 102 26 99
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Płyta systemowa z wypustkami *)
do osadzania rur 14 lub 16 mm
z możliwością osadzania ukośnego (diagonalnego, 
pod kątem 45°), w rozstawach 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm

Płyta systemowa NP-35, z wypustkami,
1,0 x 1,0 m = 1,0 m2,
z izolacją cieplną (dźwiękochłonną)
ze styropianu  EPS, WLG 040, grubość 35 ± 2 mm,
pokryta folią PS, klasa budowlana B2
wg DIN 4102, max obciążenie ruchowe:
5 kN/m2   (10) 140 22 10 
       

Płyta systemowa NP-11, z wypustkami,
1,0 x 1,0 m = 1,0 m2,
z izolacją cieplną ze styropianu  EPS, WLG 035, 
grubość 11 mm, pokryta folią PS.
Klasa budowlana B2 wg DIN 4102,
max obciążenie ruchowe:
50 kN/m2   (10) 140 23 10 
       

Płyta systemowa NP z wypustkami,
1,0 x 1,0 m = 1,0 m2,
bez izolacji,
z tłoczonej folii PS   (18) 140 21 10 
       

*) z niem. Noppenplatte

Płyta wyrównawcza 35
1,00 x 1,00 m, składana, 
ze styropianu (EPS), WLG 045,
grubość 35 ± 2 mm, 
z naklejoną folią   (1) 140 22 90  

Płyta wyrównawcza 11
1,00 x 1,00 m, składana, 
ze styropianu (EPS), WLG 035,
grubość 11 mm, 
z naklejoną folią   (1) 140 23 90 

Element łączący 
do płyt systemowych    (1)  140 23 91

Płyta specjalna (z wypustkami)
do łączenia w strefach drzwi 
lub rozdzielacza    (1)  140 23 92

Dyble kotwiące - zestaw,
z tworzywa,
do rur 14 lub 16 mm
Pakowane po 200 szt.   140 90 82 

Do sto so wa na do po ło że nia jastrychu ce men to we-
go lub samopoziomującego. 

Współ czyn nik opo ru ciepl ne go R = 0,875 (m2 K/W).

Za kup tyl ko w peł nych jed nost kach opa ko wa nio-
wych (10 płyt w kar to nie). 

Współ czyn nik opo ru ciepl ne go: R = 0,314 (m2  K/W).

Za kup tyl ko w peł nych jed nost kach opa ko wa nio-
wych (10 płyt w kar to nie). 

Za kup tyl ko w peł nych jed nost kach opa ko wa nio-
wych (18 płyt w kar to nie).

Do pod ło że nia pod ru ry, np. w stre fie przed roz-
dzie la czem lub w przej ściach mię dzy po miesz cze-
nia mi. 

Do łączenia płyt systemowych składanych bok do 
boku lub doczołowo.

Zastosowanie w przejściach, w otworach drzwio-
wych i w strefie przed rozdzielaczem.

Do mo co wa nia rur na pły tach izo la cyj nych o gru bo-
ści > 30 mm, np. przed roz dzie la czem. Zakup tylko 
w pełnych jednostkach opakowaniowych.

„Cofloor” - płyta systemowa z wypustkami.
Instalacje grzewcze lub chłodzące 
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

Verp.-Artikel einheit Artikel-Nr. Hinweise

13.c „Cofloor“ Platten, Zubehör und Rohre
System Noppenplatte

Geeignet für normgerechten Zement- und
Fließestrich.

Noppenplatten
zur Befestigung der Rohre 14 und 16 mm
mit der Möglichkeit der 45° Diagonalverlegung
ohne Hilfsmittel

Verlegeabstände 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm

Wärmedurchlasswiderstand:
R = 0,875 (m2 K)/W.

Noppenplatte NP-35
1,0 x 1,0 m = 1,0 m2

mit Wärme- und Trittschalldämmung
aus EPS, WLG 040, Stärke 35–2 mm,
mit PS-Folie, Baustoffklasse B2
nach DIN 4102
max. Verkehrslast: 5 kN/m2 (10) 140 22 10

Noppenplatte NP-11
1,0 x 1,0 m = 1,0 m2

mit Wärmedämmung aus EPS,
WLG 035, Stärke 11 mm,
mit PS-Folie, Baustoffklasse B2
nach DIN 4102
max. Verkehrslast: 50 kN/m2 (10) 140 23 10

Ausgleichselement 35
1,00 x 1,00 m gefaltet
aus EPS, WLG 040,
Stärke: 35–2 mm,
mit Folie bezogen (1) 140 22 90

Zur Befestigung der Heizrohre auf
Dämmplatten > 30 mm,
z. B. vor dem Verteiler.

Zur Verbindung von stumpf bzw. Stoß an
Stoß verlegten Noppenplatten.

Einsetzbar im Türdurchgangsbereich und
im Bereich vor dem Verteiler.

Haltenadel-Set für Noppenplatten
aus Kunststoff
für Rohre 14 und 16 mm

200 Stück 140 90 82

Ausgleichselement 11
1,00 x 1,00 m gefaltet
aus EPS, WLG 035,
Stärke: 11 mm,
mit Folie bezogen (1) 140 23 90

Verbindungselement für
Noppenplatte (1) 140 23 91

Tür- und Verteiler-
Anschlusselement (1) 140 23 92

Noppenplatte NP
1,0 x 1,0 m = 1,0 m2

ohne Wärmedämmung aus
tiefgezogener PS-Folie (18) 140 21 10

Verkauf nur in Verpackungseinheiten
= 10 Platten pro Karton.

Wärmedurchlasswiderstand:
R = 0,314 (m2 K)/W.

Verkauf nur in Verpackungseinheiten
= 10 Platten pro Karton.

Verkauf nur in Verpackungseinheiten
= 18 Platten pro Karton

Zur Befestigung der Anbindeleitungen vor
dem Verteiler und zur Verlegung im Bereich
von Türdurchgängen.
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System Tacker
(na płytach gładkich)
do mocowania rur 14 lub 16 mm.
Płyty izolacyjne składane lub w rolkach, z naklejoną 
folią PPH (0,25 mm); nadrukowany raster (siatka) 
w odstępie 5 cm dla ułatwienia rozkładania rury. 
Zakładki z folii ułatwiające łączenie i uszczelnienie płyt.

Płyta gładka w rolce
10,00 x 1,00 m = 10 m2

ze styropianu (EPS) wg DIN EN 13163
Klasa budowlana B2 wg DIN 4102, wytrzymałość
na obciążenie ruchome 4 kN/m2

grubość 35 - 3 mm     140 25 00 

grubość 30 - 3 mm     140 25 05 

grubość 25 - 2 mm     140 25 10

grubość 30 - 2 mm     140 25 07 

     
Płyta gładka składana
2,00 x 1,00 m = 2 m2

ze styropianu (EPS) wg DIN EN 13163, WLG 045
grubość 35 - 3 mm
Klasa budowlana B2 wg DIN 4102, wytrzymałość
na obciążenie ruchome 4 kN/m2 
   (5)  140 26 00 

Pistolet do dybli kotwiących Tacker  140 25 97 

Dyble kotwiące Tacker
z tworzywa sztucznego
do rur 14 lub 16 mm
magazynek 30 szt.   (10)  140 25 91 

Rozwijacz 
do taśmy samoprzylepnej
szerokości 50 mm     140 25 98 

Taśma samoprzylepna
50 mm x 66 m     140 25 99 

Szyna kotwiąca 
Zaciskowa szyna kotwiąca z polipropylenu,
rozstaw uchwytów 5 cm, długość 1 m,
samoprzylepna

do rur 14 mm   (100)  140 25 80 

do rur 16 mm   (100)  140 25 81 

Do sto so wa na do po ło że nia jastrychu ce men to we-
go lub samopoziomującego. 

Zakup tylko w pełnych jednostkach opakowanio-
wych. 

Opór cieplny płyty 
R = 0,78 (m2 K / W)

Zakup tylko w pełnych jednostkach opakowanio-
wych = 5 płyt w kartonie. 
Do mo co wa nia ru ry na gład kich pły tach sys te mo-
wych przy użyciu dy bli Tac ker. 

Do mo co wa nia rur na gład kich pły tach 
izo la cyj nych przy uży ciu pi sto le tu Tac ker. 
Sprze daż tyl ko peł ny mi kar to na mi (10 magazyn-
ków po 30 szt.). 

Do na kła da nia ta śmy sa mo przy lep nej w miej scach 
po łą czeń i cięć. 
 

Do za bez pie cza nia sty ków płyt i pro fi li dy la ta cyj-
nych przed pod cie ka niem wo dy z jastrychu. 

Do mo co wa nia rur na gład kich pły tach izo la cyj nych.

„Cofloor” - system ogrzewania i chłodzenia 
na płycie gładkiej (składanej lub rolowanej)

Szyny kotwiące zaciskowe 
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

Verp.-Artikel einheit Artikel-Nr. Hinweise

13.c „Cofloor“ Platten, Zubehör und Rohre
System Noppenplatte

Geeignet für normgerechten Zement- und
Fließestrich.

Noppenplatten
zur Befestigung der Rohre 14 und 16 mm
mit der Möglichkeit der 45° Diagonalverlegung
ohne Hilfsmittel

Verlegeabstände 5, 10, 15, 20, 25, 30 cm

Wärmedurchlasswiderstand:
R = 0,875 (m2 K)/W.

Noppenplatte NP-35
1,0 x 1,0 m = 1,0 m2

mit Wärme- und Trittschalldämmung
aus EPS, WLG 040, Stärke 35–2 mm,
mit PS-Folie, Baustoffklasse B2
nach DIN 4102
max. Verkehrslast: 5 kN/m2 (10) 140 22 10

Noppenplatte NP-11
1,0 x 1,0 m = 1,0 m2

mit Wärmedämmung aus EPS,
WLG 035, Stärke 11 mm,
mit PS-Folie, Baustoffklasse B2
nach DIN 4102
max. Verkehrslast: 50 kN/m2 (10) 140 23 10

Ausgleichselement 35
1,00 x 1,00 m gefaltet
aus EPS, WLG 040,
Stärke: 35–2 mm,
mit Folie bezogen (1) 140 22 90

Zur Befestigung der Heizrohre auf
Dämmplatten > 30 mm,
z. B. vor dem Verteiler.

Zur Verbindung von stumpf bzw. Stoß an
Stoß verlegten Noppenplatten.

Einsetzbar im Türdurchgangsbereich und
im Bereich vor dem Verteiler.

Haltenadel-Set für Noppenplatten
aus Kunststoff
für Rohre 14 und 16 mm

200 Stück 140 90 82

Ausgleichselement 11
1,00 x 1,00 m gefaltet
aus EPS, WLG 035,
Stärke: 11 mm,
mit Folie bezogen (1) 140 23 90

Verbindungselement für
Noppenplatte (1) 140 23 91

Tür- und Verteiler-
Anschlusselement (1) 140 23 92

Noppenplatte NP
1,0 x 1,0 m = 1,0 m2

ohne Wärmedämmung aus
tiefgezogener PS-Folie (18) 140 21 10

Verkauf nur in Verpackungseinheiten
= 10 Platten pro Karton.

Wärmedurchlasswiderstand:
R = 0,314 (m2 K)/W.

Verkauf nur in Verpackungseinheiten
= 10 Platten pro Karton.

Verkauf nur in Verpackungseinheiten
= 18 Platten pro Karton

Zur Befestigung der Anbindeleitungen vor
dem Verteiler und zur Verlegung im Bereich
von Türdurchgängen.
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

Verp.-Artikel einheit Artikel-Nr. Hinweise

13.c „Cofloor“ Platten, Zubehör und Rohre
System Tackern und System Klemmschiene

für Faltplatte oder Dämmrolle
für Heizen/Kühlen

Geeignet für normgerechten Zement- und
Fließestrich.

Tackersystem
zur Befestigung der Rohre 14 und 16 mm
Dämmrolle und Faltplatte mit aufkaschierter
Gewebefolie. Aufdruck mit Verlegeraster
(Rasterabstand 5 cm) Verlegeabstände 5, 10, 15,
20, 25, 30 cm. Folienüberlappung am Rand,
mit klebeaktivem Haftstreifen auf der
gegenüberliegenden Seite.

Verkauf nur in Verpackungseinheiten.Dämmrolle
10,00 x 1,00 m = 10,00 m2

aus EPS nach DIN EN 13163,
Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102,
max. Verkehrslast 4 kN/m2

Stärke 35–3 mm 140 25 00

Stärke 30–3 mm 140 25 05

Stärke 25–2 mm 140 25 10

Stärke 30–2 mm 140 25 07

Wärmedurchlasswiderstand:
R = 0,78 (m2 k)/W

Verkauf nur in Verpackungseinheiten
= 5 Platten pro Folienbeutel.

Faltplatte
2,00 x 1,00 m = 2,00 m2

aus EPS nach DIN EN 13163, WLG 045
Stärke 35–3 mm
Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102,
max. Verkehrslast 4 kN/m2 (5) 140 26 00

Zur Befestigung der Heizrohre auf der
Dämmrolle bzw. Faltplatte mittels
Tackernadeln.

Zur Befestigung der Heizrohre auf der
Dämmrolle bzw. Faltplatte mit dem
Tackerwerkzeug.
Verkauf nur in Verpackungseinheiten
= 10 Magazine à 30 Stück.

Zum Abkleben von Stoßkanten an den
Dämmrollbahnen und Dämmplatten.

Zum Abkleben von Stoßkanten an den
Dämmrollbahnen und Dämmplatten gegen
das Eindringen von Estrichwasser.

Zur Befestigung der Heizrohre auf der
Dämmung.

Tackerwerkzeug 140 25 97

Tackernadeln
aus Kunststoff
für Rohre 14, 16, 17 und 20 mm

Magazin = 30 Stück (10) 140 25 91

Handabroller
für Klebeband
mit 50 mm Breite 140 25 98

Klebeband
50 mm x 66 m 140 25 99

Klemmschiene
Selbstklebende Verlegeschiene aus Polypropylen,
Klemmabstand 5 cm, Länge 1 m

für Rohr 14 mm (100) 140 25 80
für Rohr 16 mm (100) 140 25 81

Wärmedurchlass- WLG max.
widerstand Verkehrslast

R = 0,78 (m2K)/W 045 4 kN/m2

R = 0,67 (m2K)/W 045 4 kN/m2

R = 0,56 (m2K)/W 045 4 kN/m2

R = 0,75 (m2K)/W 040 5 kN/m2

Opór cieplny 
płyty

max. obciąże-
nie ruchome



13.112009

Nazwa wyrobu   Jednostek Nr     Opis
   w opakowaniu katalogowy   
     

13

Sys tem su chej za bu do wy
do mo co wa nia rur 14 mm
w roz sta wie 12,5 cm lub 25 cm

Pły ta do su chej za bu do wy
1000 x 500 x 25 mm
ze sty ro pia nu EPS wg DIN EN 13163, WLG 035
Kla sa bu dow la na B1 wg DIN 4102, wy trzy ma łość na
ob cią że nie ru cho me 60 kN/m2

   (10) 140 28 00 
     

Pro fil cie pło wodowy
988 x 122 x 0,4 mm
z bla chy sta lo wej ocyn ko wa nej z na cię cia mi do
skra ca nia dłu go ści   (48) 140 28 50 

Pro fil za gi na ją cy cie pło wodowy
110 x 245 x 0,5 mm
z bla chy sta lo wej ocyn ko wa nej  (25) 140 28 55 

Pły ta wy rów naw cza
1000 x 500 x 25 mm ze sty ro pia nu EPS wg DIN 13163,
WLG 035, wy trzy ma łość na ob cią że nie ru cho me 60 kN/m2 
Kla sa bu dow la na B1 wg DIN 4102
   (19) 140 28 57 

Fo lia za kry wa ją ca
z po li ety le nu PE 0,2 mm
w rol ce 25 m x 4 m    140 28 95 

Nóż ter micz ny do cię cia pły ty  140 28 91 

Do montażu ogrzewań płaszczyznowych na stro-
pach masywnych lub drewnianych (np. w trakcie 
renowacji starych budynków) w sys te mie su chego 
wykonawstwa lub w przypadku stosowania jastry-
chu grzewczego wg DIN 18560 na folii polityleno-
wej. 

Pły ta wy pro fi lo wa na w spo sób umoż li wia ją cy osa-
dze nie pro fi li z bla chy cie pło wodowej w ukła dzie 
śli ma ko wym lub me an dru ją cym. Wska za ne uży cie 
rury wie lo war stwo wej „Co pi pe” 14 x 2 mm. 
Sprze daż tyl ko w peł nych opa ko wa niach, pa ko wa-
ne po 10 płyt w kar to nie. Współ czyn nik opo ru 
ciepl ne go R = 0,5 (m2 K / W).

Ka nał w pro fi lu z bla chy umoż li wia osa dze nie ru ry 
„Co pi pe” 14 x 2 mm. Bla cha uło żo na na pły cie izo-
la cyj nej od bie ra cie pło od ru ry grzej nej i roz pro wa-
dza je rów no mier nie na ca łej po wierzch ni pod ło gi. 
Sprzedaż wyłącznie w pełnych jednostkach opako-
waniowych (48 profili w kartonie).

Ka nał w pro fi lu z bla chy umoż li wia osa dze nie 
i zagięcie ru ry „Co pi pe” 14 x 2 mm w miej scach 
zmia ny kie run ku (w układach meandrujących). 
Sprze daż tyl ko w peł nych opa ko wa niach, 25 sztuk 
w kartonie. 

Sprzedaż tylko w pełnych opakowaniach, 19 ele-
mentów w kartonie.

Do od dzie le nia płyt, pro fi li bla sza nych i rur od 
jastychu cementowego lub samopoziomującego. 

Na rzę dzie do ręcz ne go wy ci na nia ka na łów w pły-
cie wy rów naw czej. 

„Cofloor” - ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe
w systemie suchej zabudowy
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Taśma brzegowa,
z naklejoną folią i nacięciami do skracania długości.
Wysokość: 150 mm, grubość: 10 mm,
z pianki polietylenowej

Długość rolki 25 m (8) 140 20 90 

Taśma brzegowa samoprzylepna,
z naklejoną folią i nacięciami do skracania długości.
Wysokość: 120 mm, grubość: 10 mm,
z pianki polietylenowej

Długość rolki 50 m (10) 140 21 90 

Profil dylatacyjny
z pianki polietylenowej
ze stopką samoprzylepną,
Wysokość: 120 mm, grubość: 10 mm

Długość: 1,20 m (20) 140 20 91 

Rura ochronna
z LDPE

Długość: 300 mm, giętka,
do rur 14 lub 16 mm (20) 150 11 84 

Profil okrągły
z pianki polietylenowej, Ø 20 mm,
150 m w kartonie    140 20 92 
 

Jarzmo kolanowe
z tworzywa,
do rur 14 lub 16 mm
Zestaw = 10 szt. (50) 140 90 85 

Marki punktów pomiarowych
z tworzywa sztucznego
Zestaw = 5 szt. (10) 140 90 90 

Program na CD  140 99 99 

Przy sto so wa na do jastrychu samopoziomującego 
lub ce men to we go. 
(wg norm EN 1264-4/DIN 18560 T2). 

Sprzedaż tylko w pełnych opakowaniach, 8 rolek 
w opakowaniu.

Do wy ko na nia fug dy la ta cyj nych w pły cie jastrycho-
wej (wg nor my EN1264-4/DIN 18560 T2). 

Do ochro ny ru ry grzej nej w miej scu: 
- skrzy żo wa nia ze szcze li ną dy la ta cyj ną (wg nor my 
  EN1264-4/DIN 18560 T2)
- wej ścia do jastrychu
- wyj ścia z jastrychu
Za kup tyl ko w peł nych jed nost kach opa ko wa nio-
wych (20 rur w opakowaniu).

Do mocowania folii w płycie z wypustkami. Za kup 
tyl ko w peł nych jed nost kach opa ko wa nio wych.

Do ukła da nia i mo co wa nia rur PE-X w zgię ciach 
90°, np. przed roz dzie la czem i w miej scach sko ko-
wej zmia ny po zio mu po sadz ki. 

Do za zna cze nia punk tów po mia ru wil got no ści 
jastrychu.

Akcesoria

13
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Za kres za sto so wa nia: 
Ogrze wa nie lub chło dze nie płasz czy zno we

Ru ry wg
DIN 16892 / DIN 16893 /
DIN EN ISO 15 875/ EN 1264-4. 

Max. ci śnie nie i tem pe ra tu ra: 
6 bar - 90 °C; 10 bar - 60 °C. 

War stwa an ty dy fu zyj na
wg DIN 4726 / EN 1264-4. 

Max. ciśnienie i temperatura:
6 bar, 90 ºC; 8 bar, 70 ºC.

Za kres sto so wa nia: 
In sta la cje cen tral ne go ogrze wa nia z wy mu szo
ną cyr ku la cją, in sta la cje ogrze wa nia lub chło-
dze nia płasz czy zno we go, in sta la cje sa ni tar ne.

10 bar - 95 °C; 16 bar - 20 °C. 
Do pusz cze nie DVGW DW-8501 AT2407. 

Szczel ne dy fu zyj nie, trój war stwo we ru ry po łą cze-
nio we: 
- we wnętrz na po wło ka ru ry wy ko na na 
 z po li ety le nu sie cio wa ne go
- ru ra alu mi nio wa spa wa na do czo ło wo
- ze wnętrz na po wło ka ru ry wy ko na na 
 z po li ety le nu sie cio wa ne go
Po wło ki skle jo ne spe cjal ną, po śred nią war stwą 
łą czą cą. 

Izo lo wać we dług obo wią zu ją cych wy tycz nych. 

Od po wied nie ma te ria ły izo la cyj ne do stęp ne w han-
dlu.

Rury „Copex”, „Copipe”
Bęben do rozwijania rury

„Copex” - rura z polietylenu  PE-Xc,
z warstwą antydyfuzyjną

w zwojach

Średnica 14 x 2 mm
zwój 120 m cena za mb 140 00 51 
zwój 240 m cena za mb 140 00 52 
zwój 600 m cena za mb 140 00 54 

Średnica 16 x 2 mm  
zwój 120 m cena za mb 140 01 51 
zwój 240 m cena za mb 140 01 52 
zwój 600 m cena za mb 140 01 54 

Średnica 17 x 2 mm
zwój 120 m   cena za mb 140 02 51
zwój 240 m   cena za mb  140 02 52
zwój 600 m   cena za mb  140 02 54

Średnica 20 x 2 mm
zwój 240 m   cena za mb  140 03 52
zwój 600 m   cena za mb  140 03 54

Średnica 26 x 3 mm
zwój 50 m   cena za mb  140 05 60

„Copipe” - rura wielowarstwowa PE-Xc/AL/PE-X 

w zwojach

Średnica 14 x 2 mm  
zwój 50 m cena za mb 150 10 54 
zwój 100 m cena za mb 150 01 54 
zwój 200 m cena za mb 150 02 54 

Średnica 16 x 2 mm  
zwój 50 m cena za mb 150 10 55 
zwój 100 m cena za mb 150 01 55 
zwój 200 m cena za mb 150 02 55 

Inne średnice, np. do wykonania przewodów rozdzielczych
bądź pionów c. o. - strona 14.01.

Złączki prasowane i skręcane - strona 14.02.

Narzędzia, np. obcinak do rur, nożyce do rur,
uniwersalne narzędzie do gradowania
i kalibrowania - strony 14.12 - 14.14.

Bęben do rozwijania rury
do rur „Copex” i „Copipe”  140 20 96 
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Do łą cze nia rur PE-X „Co pex” z roz dzie la cza mi 
i in nych po łą czeń w in sta la cjach ru ro wych. 

Do łą cze nia rur wielowarstwowych z roz dzie la cza-
mi i in nych po łą czeń w in sta la cjach ru ro wych. 
(Oraz do rur two rzy wo wych po do kład nym ogra do-
wa niu wlo tu ru ry). 

(Również do rur tworzywowych po dokładnym 
ogradowaniu wlotu rury).

NZ - na kręt ka złącz na.
GZ - gwint ze wnętrz ny.

Złączki skręcane
Złączki prasowane

„Ofix K” - złączki skręcane
do gwintu zewnętrznego GZ 3/4 wg DIN V3838 (Eurokonus),
do rur z tworzywa,
uszczelnienie metal-metal + oring,
z mosiądzu, 

nakrętka niklowana
14 x 2 mm x G 3/4 NZ (10) 102 77 55 
16 x 2 mm x G 3/4 NZ (10) 102 77 57 
17 x 2 mm x G 3/4 NZ (10) 102 77 59 

nakrętka bez powłoki 
14 x 2 mm x G 3/4 NZ (10) 102 77 75 
16 x 2 mm x G 3/4 NZ (10) 102 77 77 
17 x 2 mm x G 3/4 NZ (10) 102 77 79 

„Cofit S” - złączki skręcane
do gwintu zewnętrznego GZ 3/4 wg DIN V3838 (Eurokonus), 
do rury wielowarstwowej „Copipe” jak również do rur z tworzy-
wa, jeżeli rurę obrobiono w sposób identyczny jak stosowany 
dla rur wielowarstwowych; uszczelnienie metal-metal + oring, 
końcówka z mosiądzu odpornego na odcynkowanie, pierścień 
zaciskowy i nakrętka z mosiądzu,

nakrętka niklowana
14 x 2 mm x G 3/4 NZ (10) 150 79 54 
16 x 2 mm x G 3/4 NZ (10) 150 79 55 
17 x 2 mm x G 3/4 NZ (10) 150 79 59 

nakrętka bez powłoki 
14 x 2 mm x G 3/4 NZ (10) 150 79 74 
16 x 2 mm x G 3/4 NZ (10) 150 79 75 

Nypel
z mosiądzu, niklowany

G 3/4 GZ x G 3/4 GZ (10) 102 82 63 

z brązu, bez powłoki galwanicznej 

G 3/4 GZ x G 3/4 GZ (25) 150 40 54 

„Cofit P” - złączka prasowana
do rur wielowarstwowych „Copipe”, jak również
do rur z tworzywa, jeżeli sposób
obróbki rur jest identyczny do używanego
w przypadku rur wielowarstwowych,
tuleje prasowane ze stali szlachetnej

14 x 14 mm (z mosiądzu odpornego na odcynkowanie)
 (10) 151 25 42 
16 x 16 mm (z brązu) (10) 151 25 43 
17 x 17 mm (z brązu) (10) 151 25 44 

Pozostałe złączki skręcane i prasowane
na stronach 14.02 - 14.08

13
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Za sto so wa nie: 
Roz dzie lacz ze sta li nie rdzew nej do in sta la cji cen tral-
ne go ogrze wa nia PN 6, z cyr ku la cją wy mu szo ną. 
Tem pe ra tu ra za si la nia do 70 °C. 
Opis: 
Roz dzie lacz wstęp nie zmon to wa ny, z kur ka mi na peł-
nia ją co -opró żni aj ąc ymi, z koń ców ka mi od po wie-
trza ją cy mi i za śle pia ją cy mi. Przy łą cza ob wo dów 
grzew czych z gwin tem G 3/4 (ze wnętrz nym, do złą-
czek skręcanych Oven trop). Bel ka za si la ją ca ze 
zin te gro wa ny mi wkład ka mi za wo ro wy mi. Bel ka zbie-
ra ją ca ze zin te gro wa ny mi wkład ka mi do wstępnego 
ustawienia i po mia ru prze pły wu. Jarz ma roz dzie la cza 
(za łą czo ne lu zem) z uchwy ta mi mięk ko wy ście ła ny mi, 
od po wied nio do normy DIN 4109. 

°° Nr szafki - strona 13.17

Za sto so wa nie: 
Roz dzie lacz ze sta li nie rdzew nej do in sta la cji cen-
tral ne go ogrze wa nia PN 6, z cyr ku la cją wy mu szo ną. 
Tem pe ra tu ra za si la nia do 70 °C. 
Opis: 
Roz dzie lacz wstęp nie zmon to wa ny, z kur ka mi na peł-
nia ją co -opró żni aj ąc ymi, z koń ców ka mi od po wie trza ją-
cy mi i za śle pia ją cy mi. 
Przy łą cze ob wo dów grzew czych z gwin tem G 3/4 
(ze wnętrz nym, do złą czek skręcanych Oven trop). Bel-
ka za si la ją ca ze zin te gro wa ny mi wkład ka mi za wo ro-
wy mi. Bel ka zbie ra ją ca ze zin te gro wa ny mi wkład ka mi 
równoważącymi. 
Jarz ma roz dzie la cza (za łą czo ne lu zem) z uchwy ta-
mi mięk ko wy ście ła ny mi, od po wied nio do normy DIN 
4109. 

Zastosowanie:
Rozdzielacz ze stali nierdzewnej do instalacji cen-
tralnego ogrzewania PN 6 z cyrkulacją wymuszoną. 
Temperatura zasilania do 70 °C.
Nastawa wstępna bypass-u służy do określenia mini-
malnego przepływu przez pętlę, niezbędnego np. do 
optymalizacji pracy pompy ciepła i do redukcji nieko-
rzystnego efektu termicznej bezwładności ogrzewania 
podłogowego (zapobieganie nadmiernemu wyziębie-
niu płyty podłogowej).
Opis:
Rozdzielacz wstępnie zmontowany, z kurkami napeł-
niająco-opróżniającymi, z końcówkami odpowietrza-
jącą i zaślepiającą. Przyłącza obwodów grzewczych 
z gwintem zewnętrznym G 3/4  (do złączek skręca-
nych Oventrop). Belka zasilająca ze zintegrowanymi 
wkładkami równoważącymi. Belka zbierająca ze zin-
tegrowanymi wkładkami zaworowymi z nastawialnymi 
bypass-ami. Jarzma rozdzielacza (załączone luzem) 
z uchwytami miękkowyściełanymi, odpowiednio do 
normy DIN 4109.

„Multidis SF”
Rozdzielacze do instalacji ogrzewania płaszczyznowego

„Multidis SF” - rozdzielacz 1" ze stali nierdzewnej, do instala
cji ogrzewania płaszczyznowego, ze zintegrowanymi wkład
kami równoważąco-pomiarowymi w zakresie 1-4 l/min.
Płaskouszczelniany, z wkładkami zaworowymi M 30 x 1,5
do regulacji termostatycznej lub elektronicznej

dla   2 obie gów  140 41 52 
dla   3 obie gów  140 41 53 
dla   4 obie gów  140 41 54 
dla   5 obie gów  140 41 55 
dla   6 obie gów  140 41 56 
dla   7 obie gów  140 41 57 
dla   8 obie gów  140 41 58 
dla   9 obie gów  140 41 59 
dla 10 obie gów  140 41 60 
dla 11 obie gów  140 41 61 
dla 12 obie gów  140 41 62 

„Multidis SF” - rozdzielacz 1" ze stali nierdzewnej do instala
cji ogrzewania płaszczyznowego, ze zintegrowanymi wkład
kami równoważąco-pomiarowymi w zakresie 0,6-2,4 l/min.
Płaskouszczelniany, z wkładkami zaworowymi M 30 x 1,5
do regulacji termostatycznej lub elektronicznej

dla   2 obie gów  140 42 52° 
dla   3 obie gów  140 42 53° 
dla   4 obie gów  140 42 54° 
dla   5 obie gów  140 42 55° 
dla   6 obie gów  140 42 56° 
dla   7 obie gów  140 42 57° 
dla   8 obie gów  140 42 58° 
dla   9 obie gów  140 42 59° 
dla 10 obie gów  140 42 60° 
dla 11 obie gów  140 42 61° 
dla 12 obie gów  140 42 62° 

„Multidis SF” - rozdzielacz 1" ze stali nierdzewnej 
do instalacji ogrzewania płaszczyznowego, 
ze zintegrowanymi wkładkami równoważącymi.
Płaskouszczelniany, z wkładkami zaworowymi M 30 x 1,5,
do regulacji termostatycznej lub elektronicznej

dla   2 obie gów  140 40 52 
dla   3 obie gów  140 40 53 
dla   4 obie gów  140 40 54 
dla   5 obie gów  140 40 55 
dla   6 obie gów  140 40 56 
dla   7 obie gów  140 40 57 
dla   8 obie gów  140 40 58 
dla   9 obie gów  140 40 59 
dla 10 obie gów  140 40 60 
dla 11 obie gów  140 40 61 
dla 12 obie gów  140 40 62 

„Multidis SFB” - rozdzielacz 1  ze stali nierdzewnej, z 
nastawialnymi bypass-ami we wkładkach zaworowych 
(regulacyjnych) i ze zintegrowanymi w belce zasilającej 
wkładkami równoważącymi.
Płaskouszczelniany, z wkładkami zaworowymi M 30 x 1,5
do regulacji termostatycznej lub elektronicznej
dla 2 obiegów   140 44 52
dla 3 obiegów   140 44 53
dla 4 obiegów   140 44 54
dla 5 obiegów   140 44 55
dla 6 obiegów   140 44 56
dla 7 obiegów   140 44 57
dla 8 obiegów   140 44 58
dla 9 obiegów   140 44 59
dla 10 obiegów   140 44 60
dla 11 obiegów   140 44 61
dla 12 obiegów   140 44 62
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

Artikel Artikel-Nr. Hinweise

3.d „Multidis SF/SFB“
Verteiler für Flächenheizung

„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler 1" für Flächenheizung mit
integrierten Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsätzen 1-4 l/min.
flachdichtend, mit Ventileinsätzen M 30 x 1,5
für thermostatische und elektronische Regelung

für 2 Kreise 140 41 52
für 3 Kreise 140 41 53
für 4 Kreise 140 41 54
für 5 Kreise 140 41 55
für 6 Kreise 140 41 56
für 7 Kreise 140 41 57
für 8 Kreise 140 41 58
für 9 Kreise 140 41 59
für 10 Kreise 140 41 60
für 11 Kreise 140 41 61
für 12 Kreise 140 41 62

Einsatzbereich
Edelstahl-Verteiler für Zentralheizungsanlagen
PN 6 mit Zwangsumwälzung.
Vorlauftemperatur bis 70 °C.
Beschreibung
Verteiler vormontiert. Mit Füll- und
Entleerungshähnen, Entlüftungs- und
Endstopfen. Heizkreisanschlüsse mit
G 3/4 Außengewinde für Oventrop
Klemmringverschraubungen.
Vorlaufbalken mit integrierten Ventileinsätzen.
Rücklaufbalken mit integrierten Durchfluss-
Mess- und Reguliereinsätzen.
Verteilerhalterungen (lose beigelegt) mit
Schalldämmung entsprechend DIN 4109.

„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler 1" für Flächenheizung
mit integrierten Durchfluss-Mess- und Reguliereinsätzen 0,6-2,4 l/min.
flachdichtend, mit Ventileinsätzen M 30 x 1,5
für thermostatische und elektronische Regelung

für 2 Kreise 140 42 52
für 3 Kreise 140 42 53
für 4 Kreise 140 42 54
für 5 Kreise 140 42 55
für 6 Kreise 140 42 56
für 7 Kreise 140 42 57
für 8 Kreise 140 42 58
für 9 Kreise 140 42 59
für 10 Kreise 140 42 60
für 11 Kreise 140 42 61
für 12 Kreise 140 42 62

„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler 1" für Flächenheizung
mit integrierten Reguliereinsätzen
flachdichtend, mit Ventileinsätzen M 30 x 1,5
für thermostatische und elektronische Regelung

für 2 Kreise 140 40 52
für 3 Kreise 140 40 53
für 4 Kreise 140 40 54
für 5 Kreise 140 40 55
für 6 Kreise 140 40 56
für 7 Kreise 140 40 57
für 8 Kreise 140 40 58
für 9 Kreise 140 40 59
für 10 Kreise 140 40 60
für 11 Kreise 140 40 61
für 12 Kreise 140 40 62

Einsatzbereich
Edelstahl-Verteiler für Zentralheizungs-
anlagen PN 6 mit Zwangsumwälzung.
Vorlauftemperatur bis 70 °C.
Beschreibung
Verteiler vormontiert. Mit Füll- und
Entleerungshähnen, Entlüftungs- und
Endstopfen. Heizkreisanschlüsse mit
G 3/4 Außengewinde für Oventrop
Klemmringverschraubungen.
Vorlaufbalken mit integrierten Ventileinsätzen.
Rücklaufbalken mit integrierten
Reguliereinsätzen.
Verteilerhalterungen (lose beigelegt) mit
Schalldämmung entsprechend DIN 4109.

„Multidis SFB“ Edelstahl-Verteiler 1" mit voreinstellbarem
Bypass in den Heizkreisventilen und mit integrierten
Reguliereinsätzen im Vorlaufbalken.
flachdichtend, mit Ventileinsätzen M 30 x 1,5
für thermostatische und elektronische Regelung

für 2 Kreise 140 44 52
für 3 Kreise 140 44 53
für 4 Kreise 140 44 54
für 5 Kreise 140 44 55
für 6 Kreise 140 44 56
für 7 Kreise 140 44 57
für 8 Kreise 140 44 58
für 9 Kreise 140 44 59
für 10 Kreise 140 44 60
für 11 Kreise 140 44 61
für 12 Kreise 140 44 62

Hinweis:
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) schreibt im § 12, Absatz 2
selbsttätig wirkende Einrichtungen zur raumweisen Regelung der
Raumtemperatur vor.

Einsatzbereich
Edelstahl-Verteiler für Zentralheizungs-
anlagen PN 6 mit Zwangsumwälzung.
Vorlauftemperatur bis 70 °C.
Mit Einstellmöglichkeiten eines Bypasses
am Heizkreisventil für einen Mindestvolumen-
strom zum optimalen Betrieb von Wärme-
pumpen und für einen Grundlastbetrieb der
Fussbodenheizung (keine Auskühlung).
Beschreibung
Verteiler vormontiert. Mit Füll- und
Entleerungshähnen, Entlüftungs- und
Endstopfen. Heizkreisanschlüsse mit G 3/4
Außengewinde für Oventrop
Klemmringverschraubungen.
Vorlaufbalken mit integrierten Regulier-
einsätzen. Rücklaufbalken mit integrierten
Ventileinsätzen mit voreinstellbarem Bypass.
Verteilerhalterungen (lose beigelegt) mit
Schalldämmung entsprechend DIN 4109.

Abgänge Länge (L) Nr.°° Länge mit Nr.°°
Kugelhähnen
140 63 84

2 190 mm 1 270 mm 1
3 240 mm 1 320 mm 1
4 290 mm 1 370 mm 1
5 340 mm 1 420 mm 1
6 390 mm 1 470 mm 1
7 440 mm 1 520 mm 2
8 490 mm 2 570 mm 2
9 540 mm 2 620 mm 2

10 590 mm 2 670 mm 3
11 640 mm 3 720 mm 3
12 690 mm 3 770 mm 3

°° Nr. der Einbauschränke Seite 13.26.
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 Liczba Długość Nr°° Dł. z zaworami Nr°°
 obiegów (L)  kulowymi 140 63 84 

 2 190 mm 1 270 mm 1
 3 240 mm 1 320 mm 1
 4 290 mm 1 370 mm 1
 5 340 mm 1 420 mm 1
 6 390 mm 1 470 mm 2
 7 440 mm 1 520 mm 2
 8 490 mm 2 570 mm 2
 9 540 mm 2 620 mm 3
 10 590 mm 2 670 mm 3
 11 640 mm 3 720 mm 3
 12 690 mm 3 770 mm 3
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3.d „Multidis SF/SFB“
Verteiler für Flächenheizung

„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler 1" für Flächenheizung mit
integrierten Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsätzen 1-4 l/min.
flachdichtend, mit Ventileinsätzen M 30 x 1,5
für thermostatische und elektronische Regelung

für 2 Kreise 140 41 52
für 3 Kreise 140 41 53
für 4 Kreise 140 41 54
für 5 Kreise 140 41 55
für 6 Kreise 140 41 56
für 7 Kreise 140 41 57
für 8 Kreise 140 41 58
für 9 Kreise 140 41 59
für 10 Kreise 140 41 60
für 11 Kreise 140 41 61
für 12 Kreise 140 41 62

Einsatzbereich
Edelstahl-Verteiler für Zentralheizungsanlagen
PN 6 mit Zwangsumwälzung.
Vorlauftemperatur bis 70 °C.
Beschreibung
Verteiler vormontiert. Mit Füll- und
Entleerungshähnen, Entlüftungs- und
Endstopfen. Heizkreisanschlüsse mit
G 3/4 Außengewinde für Oventrop
Klemmringverschraubungen.
Vorlaufbalken mit integrierten Ventileinsätzen.
Rücklaufbalken mit integrierten Durchfluss-
Mess- und Reguliereinsätzen.
Verteilerhalterungen (lose beigelegt) mit
Schalldämmung entsprechend DIN 4109.

„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler 1" für Flächenheizung
mit integrierten Durchfluss-Mess- und Reguliereinsätzen 0,6-2,4 l/min.
flachdichtend, mit Ventileinsätzen M 30 x 1,5
für thermostatische und elektronische Regelung

für 2 Kreise 140 42 52
für 3 Kreise 140 42 53
für 4 Kreise 140 42 54
für 5 Kreise 140 42 55
für 6 Kreise 140 42 56
für 7 Kreise 140 42 57
für 8 Kreise 140 42 58
für 9 Kreise 140 42 59
für 10 Kreise 140 42 60
für 11 Kreise 140 42 61
für 12 Kreise 140 42 62

„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler 1" für Flächenheizung
mit integrierten Reguliereinsätzen
flachdichtend, mit Ventileinsätzen M 30 x 1,5
für thermostatische und elektronische Regelung

für 2 Kreise 140 40 52
für 3 Kreise 140 40 53
für 4 Kreise 140 40 54
für 5 Kreise 140 40 55
für 6 Kreise 140 40 56
für 7 Kreise 140 40 57
für 8 Kreise 140 40 58
für 9 Kreise 140 40 59
für 10 Kreise 140 40 60
für 11 Kreise 140 40 61
für 12 Kreise 140 40 62

Einsatzbereich
Edelstahl-Verteiler für Zentralheizungs-
anlagen PN 6 mit Zwangsumwälzung.
Vorlauftemperatur bis 70 °C.
Beschreibung
Verteiler vormontiert. Mit Füll- und
Entleerungshähnen, Entlüftungs- und
Endstopfen. Heizkreisanschlüsse mit
G 3/4 Außengewinde für Oventrop
Klemmringverschraubungen.
Vorlaufbalken mit integrierten Ventileinsätzen.
Rücklaufbalken mit integrierten
Reguliereinsätzen.
Verteilerhalterungen (lose beigelegt) mit
Schalldämmung entsprechend DIN 4109.

„Multidis SFB“ Edelstahl-Verteiler 1" mit voreinstellbarem
Bypass in den Heizkreisventilen und mit integrierten
Reguliereinsätzen im Vorlaufbalken.
flachdichtend, mit Ventileinsätzen M 30 x 1,5
für thermostatische und elektronische Regelung

für 2 Kreise 140 44 52
für 3 Kreise 140 44 53
für 4 Kreise 140 44 54
für 5 Kreise 140 44 55
für 6 Kreise 140 44 56
für 7 Kreise 140 44 57
für 8 Kreise 140 44 58
für 9 Kreise 140 44 59
für 10 Kreise 140 44 60
für 11 Kreise 140 44 61
für 12 Kreise 140 44 62

Hinweis:
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) schreibt im § 12, Absatz 2
selbsttätig wirkende Einrichtungen zur raumweisen Regelung der
Raumtemperatur vor.

Einsatzbereich
Edelstahl-Verteiler für Zentralheizungs-
anlagen PN 6 mit Zwangsumwälzung.
Vorlauftemperatur bis 70 °C.
Mit Einstellmöglichkeiten eines Bypasses
am Heizkreisventil für einen Mindestvolumen-
strom zum optimalen Betrieb von Wärme-
pumpen und für einen Grundlastbetrieb der
Fussbodenheizung (keine Auskühlung).
Beschreibung
Verteiler vormontiert. Mit Füll- und
Entleerungshähnen, Entlüftungs- und
Endstopfen. Heizkreisanschlüsse mit G 3/4
Außengewinde für Oventrop
Klemmringverschraubungen.
Vorlaufbalken mit integrierten Regulier-
einsätzen. Rücklaufbalken mit integrierten
Ventileinsätzen mit voreinstellbarem Bypass.
Verteilerhalterungen (lose beigelegt) mit
Schalldämmung entsprechend DIN 4109.

Abgänge Länge (L) Nr.°° Länge mit Nr.°°
Kugelhähnen
140 63 84

2 190 mm 1 270 mm 1
3 240 mm 1 320 mm 1
4 290 mm 1 370 mm 1
5 340 mm 1 420 mm 1
6 390 mm 1 470 mm 1
7 440 mm 1 520 mm 2
8 490 mm 2 570 mm 2
9 540 mm 2 620 mm 2

10 590 mm 2 670 mm 3
11 640 mm 3 720 mm 3
12 690 mm 3 770 mm 3

°° Nr. der Einbauschränke Seite 13.26.
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Zastosowanie:
Rozdzielacz ze stali nierdzewnej do instalacji central-
nego ogrzewania PN 6, z cyrkulacją wymuszoną.
Temperatura zasilania do 70 °C.
Opis:
Rozdzielacz wstępnie zmontowany, z kurkami napeł-
niająco-opróżniającymi i z końcówkami odpowietrzają-
cymi i zaślepiającymi. 
Przyłącza obwodów grzewczych z gwintem zewnętrz-
nym G 3/4  (do złączek skręcanych Oventrop).
Belka zasilająca ze zintegrowanymi wkładkami rów-
noważąco-pomiarowymi.
Belka zbierająca ze zintegrowanymi wkładkami zawo-
rowymi.
Jarzma rozdzielacza (załączone luzem) z uchwyta-
mi miękkowyściełanymi, odpowiednio do normy DIN 
4109.

°° Nr szafki do rozdzielacza – strona 13.17.

Zastosowanie:
Rozdzielacz ze stali nierdzewnej do instalacji central-
nego ogrzewania PN 6, z cyrkulacją wymuszoną.
Temperatura zasilania do 70 °C.
Opis:
Rozdzielacz wstępnie zmontowany, z kurkami napeł-
niająco-opróżniającymi i z końcówkami odpowietrzają-
cymi i zaślepiającymi. 
Przyłącza obwodów grzewczych z gwintem zewnętrz-
nym G 3/4 (do złączek skręcanych Oventrop).
Belka zasilająca ze zintegrowanymi wkładkami rów-
noważącymi.
Belka zbierająca ze zintegrowanymi wkładkami zawo-
rowymi.
Jarzma rozdzielacza (załączone luzem) z uchwyta-
mi miękkowyściełanymi, odpowiednio do normy DIN 
4109.

„Multidis SF/SFB”
Rozdzielacz do instalacji ogrzewania płaszczyznowego

13
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

Artikel Artikel-Nr. Hinweise

3.d „Multidis SF/SFB“
Verteiler für Flächenheizung

„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler 1" für Flächenheizung mit
integrierten Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsätzen 0,5 l/min.
im Vorlauf
flachdichtend, mit Ventileinsätzen M 30 x 1,5
für thermostatische und elektronische Regelung

für 2 Kreise 140 43 52
für 3 Kreise 140 43 53
für 4 Kreise 140 43 54
für 5 Kreise 140 43 55
für 6 Kreise 140 43 56
für 7 Kreise 140 43 57
für 8 Kreise 140 43 58
für 9 Kreise 140 43 59
für 10 Kreise 140 43 60
für 11 Kreise 140 43 61
für 12 Kreise 140 43 62

Einsatzbereich
Edelstahl-Verteiler für Zentralheizungsanlagen
PN 6 mit Zwangsumwälzung.
Vorlauftemperatur bis 70 °C.
Beschreibung
Verteiler vormontiert. Mit Füll- und
Entleerungshähnen, Entlüftungs- und
Endstopfen. Heizkreisanschlüsse mit
G 3/4 Außengewinde für Oventrop
Klemmringverschraubungen.
Vorlaufbalken mit integrierten Ventileinsätzen.
Rücklaufbalken mit integrierten Durchfluss-
Mess- und Reguliereinsätzen. Rücklaufbalken
mit integrierten Ventileinsätzen.
Verteilerhalterungen (lose beigelegt) mit
Schalldämmung entsprechend DIN 4109.

„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler 1" für Flächenheizung
mit integrierten Reguliereinsätzen im Vorlauf
flachdichtend, mit Ventileinsätzen M 30 x 1,5
für thermostatische und elektronische Regelung

für 2 Kreise 140 45 52
für 3 Kreise 140 45 53
für 4 Kreise 140 45 54
für 5 Kreise 140 45 55
für 6 Kreise 140 45 56
für 7 Kreise 140 45 57
für 8 Kreise 140 45 58
für 9 Kreise 140 45 59
für 10 Kreise 140 45 60
für 11 Kreise 140 45 61
für 12 Kreise 140 45 62

Einsatzbereich
Edelstahl-Verteiler für Zentralheizungs-
anlagen PN 6 mit Zwangsumwälzung.
Vorlauftemperatur bis 70 °C.
Beschreibung
Verteiler vormontiert. Mit Füll- und
Entleerungshähnen, Entlüftungs- und
Endstopfen. Heizkreisanschlüsse mit
G 3/4 Außengewinde für Oventrop Klemm-
ringverschraubungen.
Vorlaufbalken mit integrierten Regulier-
einsätzen.
Rücklaufbalken mit integrierten Ventil-
einsätzen.
Verteilerhalterungen (lose beigelegt) mit
Schalldämmung entsprechend DIN 4109.

Abgänge Länge (L) Nr.°° Länge mit Nr.°°
Kugelhähnen
140 63 84

2 190 mm 1 270 mm 1
3 240 mm 1 320 mm 1
4 290 mm 1 370 mm 1
5 340 mm 1 420 mm 1
6 390 mm 1 470 mm 1
7 440 mm 1 520 mm 2
8 490 mm 2 570 mm 2
9 540 mm 2 620 mm 2

10 590 mm 2 670 mm 3
11 640 mm 3 720 mm 3
12 690 mm 3 770 mm 3

°° Nr. der Einbauschränke Seite 13.26.

„Multidis SF” - rozdzielacz 1  ze stali nierdzewnej, do instala
cji ogrzewania płaszczyznowego, ze zintegrowanymi w belce 
zasilającej wkładkami równoważąco-pomiarowymi w zakre
sie 0,5 l/min.
płaskouszczelniany, z wkładkami zaworowymi M 30 x 1,5
do regulacji termostatycznej lub elektronicznej
dla 2 obiegów   140 43 52
dla 3 obiegów   140 43 53
dla 4 obiegów   140 43 54
dla 5 obiegów   140 43 55
dla 6 obiegów   140 43 56
dla 7 obiegów   140 43 57
dla 8 obiegów   140 43 58
dla 9 obiegów   140 43 59
dla 10 obiegów   140 43 60
dla 11 obiegów   140 43 61
dla 12 obiegów   140 43 62

„Multidis SF” - rozdzielacz 1  ze stali nierdzewnej, do instala
cji ogrzewania płaszczyznowego, ze zintegrowanymi w belce 
zasilającej wkładkami równoważącymi,
płaskouszczelniany, z wkładkami zaworowymi M 30 x 1,5
do regulacji termostatycznej lub elektronicznej
dla 2 obiegów   140 45 52
dla 3 obiegów   140 45 53
dla 4 obiegów   140 45 54
dla 5 obiegów   140 45 55
dla 6 obiegów   140 45 56
dla 7 obiegów   140 45 57
dla 8 obiegów   140 45 58
dla 9 obiegów   140 45 59
dla10 obiegów   140 45 60
dla 11 obiegów   140 45 61
dla 12 obiegów   140 45 62

 Liczba Długość Nr°° Dł. z zaworami Nr°°
 obiegów (L)  kulowymi 140 63 84 

 2 190 mm 1 270 mm 1
 3 240 mm 1 320 mm 1
 4 290 mm 1 370 mm 1
 5 340 mm 1 420 mm 1
 6 390 mm 1 470 mm 1
 7 440 mm 1 520 mm 2
 8 490 mm 2 570 mm 2
 9 540 mm 2 620 mm 2
 10 590 mm 2 670 mm 3
 11 640 mm 3 720 mm 3
 12 690 mm 3 770 mm 3
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

Artikel Artikel-Nr. Hinweise

3.d „Multidis SF/SFB“
Verteiler für Flächenheizung

„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler 1" für Flächenheizung mit
integrierten Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsätzen 0,5 l/min.
im Vorlauf
flachdichtend, mit Ventileinsätzen M 30 x 1,5
für thermostatische und elektronische Regelung

für 2 Kreise 140 43 52
für 3 Kreise 140 43 53
für 4 Kreise 140 43 54
für 5 Kreise 140 43 55
für 6 Kreise 140 43 56
für 7 Kreise 140 43 57
für 8 Kreise 140 43 58
für 9 Kreise 140 43 59
für 10 Kreise 140 43 60
für 11 Kreise 140 43 61
für 12 Kreise 140 43 62

Einsatzbereich
Edelstahl-Verteiler für Zentralheizungsanlagen
PN 6 mit Zwangsumwälzung.
Vorlauftemperatur bis 70 °C.
Beschreibung
Verteiler vormontiert. Mit Füll- und
Entleerungshähnen, Entlüftungs- und
Endstopfen. Heizkreisanschlüsse mit
G 3/4 Außengewinde für Oventrop
Klemmringverschraubungen.
Vorlaufbalken mit integrierten Ventileinsätzen.
Rücklaufbalken mit integrierten Durchfluss-
Mess- und Reguliereinsätzen. Rücklaufbalken
mit integrierten Ventileinsätzen.
Verteilerhalterungen (lose beigelegt) mit
Schalldämmung entsprechend DIN 4109.

„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler 1" für Flächenheizung
mit integrierten Reguliereinsätzen im Vorlauf
flachdichtend, mit Ventileinsätzen M 30 x 1,5
für thermostatische und elektronische Regelung

für 2 Kreise 140 45 52
für 3 Kreise 140 45 53
für 4 Kreise 140 45 54
für 5 Kreise 140 45 55
für 6 Kreise 140 45 56
für 7 Kreise 140 45 57
für 8 Kreise 140 45 58
für 9 Kreise 140 45 59
für 10 Kreise 140 45 60
für 11 Kreise 140 45 61
für 12 Kreise 140 45 62

Einsatzbereich
Edelstahl-Verteiler für Zentralheizungs-
anlagen PN 6 mit Zwangsumwälzung.
Vorlauftemperatur bis 70 °C.
Beschreibung
Verteiler vormontiert. Mit Füll- und
Entleerungshähnen, Entlüftungs- und
Endstopfen. Heizkreisanschlüsse mit
G 3/4 Außengewinde für Oventrop Klemm-
ringverschraubungen.
Vorlaufbalken mit integrierten Regulier-
einsätzen.
Rücklaufbalken mit integrierten Ventil-
einsätzen.
Verteilerhalterungen (lose beigelegt) mit
Schalldämmung entsprechend DIN 4109.

Abgänge Länge (L) Nr.°° Länge mit Nr.°°
Kugelhähnen
140 63 84

2 190 mm 1 270 mm 1
3 240 mm 1 320 mm 1
4 290 mm 1 370 mm 1
5 340 mm 1 420 mm 1
6 390 mm 1 470 mm 1
7 440 mm 1 520 mm 2
8 490 mm 2 570 mm 2
9 540 mm 2 620 mm 2

10 590 mm 2 670 mm 3
11 640 mm 3 720 mm 3
12 690 mm 3 770 mm 3

°° Nr. der Einbauschränke Seite 13.26.
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Artikel Artikel-Nr. Hinweise

3.d „Multidis SF/SFB“
Verteiler für Flächenheizung

„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler 1" für Flächenheizung mit
integrierten Durchfluss-, Mess- und Reguliereinsätzen 0,5 l/min.
im Vorlauf
flachdichtend, mit Ventileinsätzen M 30 x 1,5
für thermostatische und elektronische Regelung

für 2 Kreise 140 43 52
für 3 Kreise 140 43 53
für 4 Kreise 140 43 54
für 5 Kreise 140 43 55
für 6 Kreise 140 43 56
für 7 Kreise 140 43 57
für 8 Kreise 140 43 58
für 9 Kreise 140 43 59
für 10 Kreise 140 43 60
für 11 Kreise 140 43 61
für 12 Kreise 140 43 62

Einsatzbereich
Edelstahl-Verteiler für Zentralheizungsanlagen
PN 6 mit Zwangsumwälzung.
Vorlauftemperatur bis 70 °C.
Beschreibung
Verteiler vormontiert. Mit Füll- und
Entleerungshähnen, Entlüftungs- und
Endstopfen. Heizkreisanschlüsse mit
G 3/4 Außengewinde für Oventrop
Klemmringverschraubungen.
Vorlaufbalken mit integrierten Ventileinsätzen.
Rücklaufbalken mit integrierten Durchfluss-
Mess- und Reguliereinsätzen. Rücklaufbalken
mit integrierten Ventileinsätzen.
Verteilerhalterungen (lose beigelegt) mit
Schalldämmung entsprechend DIN 4109.

„Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler 1" für Flächenheizung
mit integrierten Reguliereinsätzen im Vorlauf
flachdichtend, mit Ventileinsätzen M 30 x 1,5
für thermostatische und elektronische Regelung

für 2 Kreise 140 45 52
für 3 Kreise 140 45 53
für 4 Kreise 140 45 54
für 5 Kreise 140 45 55
für 6 Kreise 140 45 56
für 7 Kreise 140 45 57
für 8 Kreise 140 45 58
für 9 Kreise 140 45 59
für 10 Kreise 140 45 60
für 11 Kreise 140 45 61
für 12 Kreise 140 45 62

Einsatzbereich
Edelstahl-Verteiler für Zentralheizungs-
anlagen PN 6 mit Zwangsumwälzung.
Vorlauftemperatur bis 70 °C.
Beschreibung
Verteiler vormontiert. Mit Füll- und
Entleerungshähnen, Entlüftungs- und
Endstopfen. Heizkreisanschlüsse mit
G 3/4 Außengewinde für Oventrop Klemm-
ringverschraubungen.
Vorlaufbalken mit integrierten Regulier-
einsätzen.
Rücklaufbalken mit integrierten Ventil-
einsätzen.
Verteilerhalterungen (lose beigelegt) mit
Schalldämmung entsprechend DIN 4109.

Abgänge Länge (L) Nr.°° Länge mit Nr.°°
Kugelhähnen
140 63 84

2 190 mm 1 270 mm 1
3 240 mm 1 320 mm 1
4 290 mm 1 370 mm 1
5 340 mm 1 420 mm 1
6 390 mm 1 470 mm 1
7 440 mm 1 520 mm 2
8 490 mm 2 570 mm 2
9 540 mm 2 620 mm 2

10 590 mm 2 670 mm 3
11 640 mm 3 720 mm 3
12 690 mm 3 770 mm 3

°° Nr. der Einbauschränke Seite 13.26.
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GW- gwint wewnętrzny
GZ- gwint zewnętrzny
NZ- nakrętka złączna

Głę bo kośc za bu do wy: 115 - 180 mm.
Wy so kość za bu do wy:  760 - 885 mm.

Sto su jąc licz ni ki cie pła na le ży zsu mo wać dłu go ści
mon ta żo we licz ni ka i roz dzie la cza dla okre śle nia 
ko niecz nej sze ro ko ści szaf ki. 

Głę bo kośc za bu do wy: 160 mm.
Wy so kość za bu do wy:  760 - 870 mm.

Sto su jąc licz ni ki cie pła na le ży zsu mo wać dłu go ści
mon ta żo we licz ni ka i roz dzie la cza dla okre śle nia 
ko niecz nej sze ro ko ści szaf ki. 

„Multidis SF/SFB”
Akcesoria

Wkładka zaworowa
do rozdzielacza ze stali nierdzewnej
„Multidis SF”   140 40 90

Zawory kulowe
płaskouszczelniane

DN 20 G 3/4 GW x G 1 GZ   140 63 83
DN 25 G 1 GW x G 1 GZ   140 63 84

z wnęką do podłączenia czujnika temperatury 
(M10 x 1,0)
DN 25 G 1 GW x G 1 GZ   140 67 08

Zawór kulowy
do rozdzielacza ze stali niedzewnej „Multidis SF”
G 3/4 GZ x G 3/4 NZ   140 65 04

Sza fka podtynkowa
stal ocyn ko wa na, ra ma i drzwicz ki
la kie ro wa ne na bia ło, prze sło na wyj mo wal na

Nr 1: sze ro kość wewn. 560 mm   140 10 51 

Nr 2: sze ro kość wewn. 700 mm   140 10 52 

Nr 3: sze ro kość wewn. 900 mm   140 10 53 

Nr 4: sze ro kość wewn. 1200 mm   140 10 54 

Sza fka natynkowa
stal ocyn ko wa na, ra ma i drzwicz ki la kie ro wa ne, 
prze sło na wyj mo wal na

Nr 1: sze ro kość wewn. 600 mm   140 10 71 

Nr 2: sze ro kość wewn. 750 mm   140 10 72 

Nr 3: sze ro kość wewn. 1000 mm   140 10 73 

Nr 4: sze ro kość wewn. 1250 mm   140 10 74 
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

Artikel Artikel-Nr. Hinweise

Tiefe Einbauelement: 115 – 180 mm
Höhe Einbauelement: 760 – 885 mm

Bei Verwendung von Wärmemengenzählern-
Anschluss-Sets ist die Summe aus Einbau-
länge und Verteilerlänge zu berücksichtigen.

Tiefe Einbauelement: 160 mm
Höhe Einbauelement: 760 – 870 mm

Bei Verwendung von Wärmemengenzählern-
Anschluss-Sets ist die Summe aus Einbau-
länge und Verteilerlänge zu berücksichtigen.

Ventileinsatz
für „Multidis SF Edelstahl-Verteiler“ 140 40 90

3.d „Multidis SF/SFB“
Verteiler für Flächenheizung

Einbauschränke
Stahl, verzinkt, Rahmen und Türen weiß lackiert
Blende herausnehmbar

Nr. 1: Breite innen: 560 mm 140 10 51
Nr. 2: Breite innen: 700 mm 140 10 52
Nr. 3: Breite innen: 900 mm 140 10 53
Nr. 4: Breite innen: 1200 mm 140 10 54

Aufputz-Verteilerschränke
Stahl, verzinkt, Rahmen und Türen lackiert
Blende herausnehmbar

Nr. 1: Breite innen: 600 mm 140 10 71
Nr. 2: Breite innen: 750 mm 140 10 72
Nr. 3: Breite innen: 1000 mm 140 10 73
Nr. 4: Breite innen: 1250 mm 140 10 74

Kugelhahn
für „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler

G 3/4 AG x G 3/4 ÜM 140 65 04

Kugelhahn zur Absperrung der Heizkreise
am Verteiler.
Heizkreisanschluss mit G 3/4 Außengewinde
für Oventrop Klemmringverschraubungen.
Verteileranschluss mit Überwurfmutter G 3/4
und O-Ring-Abdichtung.

mit Temperaturfühleranschluss M 10 x 1,0

DN 25 G 1 IG x G 1 AG 140 67 08

Kugelhähne
flachdichtend

DN 20 G 3/4 IG x G 1 AG 140 63 83
DN 25 G 1 IG x G 1 AG 140 63 84
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Ze staw do mon ta żu cie pło mie rza przy sto so wa ny 
jest do mon ta żu z pra wej lub le wej stro ny roz dzie-
la cza. 

Opis kon struk cji ze sta wu 1: 
Za si le nie: 
- za wór ku lo wy z wnęką czuj ni ka tem pe ra tu ry
 Po wrót: 
- za wór „Hy co con V” 
- wstaw ka dy stan so wa (pod ciepłomierz)
- za wór ku lo wy z pół śru bun kiem
- uszczel ki pła skie

Opis kon struk cji ze sta wu 2: 
Za si le nie: 
- za wór ku lo wy z wnęką czuj ni ka tem pe ra tu ry
- ada pter do rur ki im pul so wej re gu la to ra
Po wrót: 
- re gu la tor „Hy co con DP”
- rur ka im pul so wa re gu la to ra
- wstaw ka dy stan so wa (pod ciepłomierz)
- za wór ku lo wy
- uszczel ki pła skie

Zawór nadmiarowo-upustowy, do montażu na pra-
wej stronie rozdzielacza.
Zawór zapobiega hałasom związanym z przepły-
wem czynnika.
Zakres nastawy: 50–400 mbar

Zestaw przyłączeniowy (kątowy) do oddolnego 
montażu rozdzielacza w przypadku zastosowania 
szafki natynkowej.

Opis tech ni ki po mia ro wej „eco” na stro nie 3.38.

Za kres sto so wa nia: 
Tem pe ra tu ra: od - 10°C do 120°C.

Kor pus i gło wi ca z mo sią dzu od por ne go na od cyn-
ko wa nie. 

Opis tech ni ki po mia ro wej „eco” na stro nie 3.38.

Za kres sto so wa nia: 
Tem pe ra tu ra: od - 10°C do 120°C.
Kor pus i gło wi ca z mo sią dzu od por ne go na od cyn-
ko wa nie.

Zestaw do montażu ciepłomierza
„Hycocon V” - zawór równoważący

„Hycocon DP” - regulator różnicy ciśnień

Ze staw do mon ta żu cie pło mie rza
przed roz dzie la cza mi ze sta li szla chet nej „Mul ti dis SF” 1'' 
(do in sta la cji ogrze wa nia pod ło go we go)
lub „Mul ti dis SH” 1'' (do in sta la cji grzej ni ko wej)

Ze staw 1
Z za wo rem równoważącym „Hy co con V”, 
ką to wy:      
z zaworami kulowymi DN 20  140 45 78
z zaworami kulowymi DN 25  140 45 80
pro sty:      
z zaworami kulowymi DN 20  140 45 79
z zaworami kulowymi DN 25  140 45 81

Ze staw 2: 
Z re gu la to rem róż ni cy ci śnień „Hy co con DP”
ką to wy: z zaworami kulowymi  140 46 80 
pro sty: z zaworami kulowymi  140 46 81 

Zawór nadmiarowo-upustowy,
do montażu na rozdzielaczu „Multidis SF” 
1”     140 47 90 

Zestaw przyłączeniowy kątowy
do rozdzielacza ze stali szlachetnej „Multidis SF” 
(do instalacji ogrzewania podłogowego) 
lub „Multidis SH” (do instalacji grzejnikowej) 140 47 80 

„Hy co con V” - za wór równoważący,
z bez stop nio wą (płyn ną) na sta wą wstęp ną,
tech ni ka po mia ro wa „eco”
zin te gro wa ne króć ce po mia ro wo -opró żni aj ące

obu stron nie gwint ze wnętrz ny (bez NZ)
DN 20 3/4''  2,7  (10)  106 18 56 

„Hy co con DP” - re gu la tor róż ni cy ci śnień, 
płyn na re gu la cja w za kre sie 50 do 300 mbar, 
tech ni ka po mia ro wa „eco”
zin te gro wa ne króć ce po mia ro wo -opró żni aj ące
obu stron nie gwint ze wnętrz ny (bez NZ)
DN 20 3/4''  2,7  (10) 106 21 56 

NZ - na kręt ka złącz na

Ilustracja:
ze staw 1,-ką to wy

Ilustracja:
ze staw 2,-pro sty
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

Verp.-Artikel einheit Artikel-Nr. Hinweise

3.d „Multidis SF/SFB“ Verteiler für Flächenheizung
Wärmemengenzähler, Winkel-Anschluss-Set

„Hycocon V“ Strangregulierventile
„Hycocon DP“ Differenzdruckregler

Wärmemengenzähler-Anschluss-Sets
für „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler 1" für Flächenheizung
und „Multidis SH“ Edelstahl-Verteiler 1" für Heizkörperanbindung

Set 1
mit „Hycocon V“ Strangregulierventil

Eckform:
mit Kugelhähnen DN 20 140 45 78
mit Kugelhähnen DN 25 140 45 80
Durchgangsform:
mit Kugelhähnen DN 20 140 45 79
mit Kugelhähnen DN 25 140 45 81

Set 2
mit „Hycocon DP“ Differenzdruckregler
Eckform:
mit Kugelhähnen 140 46 80
Durchgangsform:
mit Kugelhähnen 140 46 81

Wärmemengenzähler-Anschluss-Sets sind
geeignet für Links- und Rechtsanschluss
am Verteiler.
Die Armaturengruppen bestehen:
bei Set 1 aus:

Vorlauf
– Kugelhahn mit Temperaturfühleranschluss

Rücklauf
– Strangregulierventil „Hycocon V“
– Zählerpassstück
– Kugelhahn mit Verschraubung
– Flachdichtungen

bei Set 2 aus:

Vorlauf
– Kugelhahn mit Temperaturfühleranschluss
– Messadapter

Rücklauf
– Differenzdruckregler „Hycocon DP“
– Impulsleitung
– Zählerpassstück
– Kugelhahn
– Flachdichtungen

Abbildungsbeispiel:
Set 1 Eckform

Abbildungsbeispiel:
Set 2 Durchgangsform

„Hycocon V“ Strangregulierventile
mit stufenloser Voreinstellung
„eco“-Messtechnik
mit beiderseits montierten Mess- und
Entleerungsventilen

beiderseits Außengewinde ohne ÜM

DN 20 3/4" 2,7 (10) 106 18 56

„eco“-Messtechnik:
Hinweise siehe Seite 3.55.

Einsatzbereich
–10 °C bis +120 °C.

Allgemeines
Gehäuse und Kopfstück aus
entzinkungsbeständigem Messing.

Überströmeinrichtung
für „Multidis SF“ Edelstahl-Verteiler
1" 140 47 90

Überströmeinrichtung für den Rechts-
anschluss am Verteiler.
Zur Vermeidung von Fließgeräuschen

Einstellbereich: 50–400 mbar

Winkel-Anschluss-Set:
für „Multidis SF“ Edelstahlverteiler für Flächen-
heizung und „Multidis SH“ Edelstahlverteiler
für Heizkörperanbindung 140 47 80

Winkel-Anschluss-Set zum Anschluss von
unten an Verteiler bei Verwendung von
Aufputz-Verteilerschränken.

„Hycocon DP“ Differenzdruckregler
Sollwert: 50 bis 300 mbar, stufenlos einstellbar
„eco“-Messtechnik
mit montiertem Mess- und Entleerungsventil

beiderseits Außengewinde ohne ÜM

DN 20 3/4" 2,7 106 21 56

„eco“-Messtechnik:
Hinweise siehe Seite 3.55.

Einsatzbereich
–10 °C bis +120 °C.

Allgemeines
Ventilgehäuse und Kopfstück aus
entzinkungsbeständigem Messing.
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„Regufloor H/HW” - grupa mieszająca
do instalacji grzewczej

Za kres sto so wa nia „Regufloor H i HW”: 
Sta ło war to ścio wa grupa mieszająca do re gu la cji 
tem pe ra tu ry za si la nia na wej ściu do roz dzie la cza 
w in sta la cji ogrze wa nia pod ło go we go. 
2 do 12 obie gów grzew czych.
Dłu gość za bu do wy: 315 mm
max ci śnie nie ro bo cze: 6 bar
max róż ni ca ci śnień: 0,75 bar
tem pe ra tu ra zasilania
w obiegu pierwotnym: max 90 °C
w obiegu wtórnym: max 90 °C
za kres re gu la cji: 20 - 50 °C
za kres regulacji elek trycz ne go
bezpiecznika temperatury 20 - 90 °C
Opis „Regufloor H”:
Wstęp nie zmon to wa na i prze te sto wa na sta ło war-
to ścio wa grupa mieszająca z elek tro nicz ną pom pą 
Al pha fir my Grund fos. 
Trój dro go wy za wór roz dzie la ją cy, re gu la tor tem pe-
ra tu ry z czuj ni kiem przy lgo wym. Elek trycz ny bez-
piecznik temperatury do za bez pie cze nia in sta la cji 
przed prze kro cze niem do pusz czal nej tem pe ra tu ry 
za si la nia. 
Opis „Regufloor HW”:
Jak „Regufloor H”, ale z trójdrogowym zaworem 
rozdzielającym z napędem elektromotorycznym 
(3-punktowym), regulator obiegu grzewczego z 
czujnikiem zewnętrznym i z czujnikiem temperatury 
zasilania.
Aby od ciąć za si la nie i po wrót za le ca my sto so wa nie 
za wo rów ku lo wych Oven trop, nr kat. 140 63 83 
(DN 20) i nr kat. 140 68 84 (DN 25). 

Z za wo rem sto po wym i wnęką czuj ni ka tem pe ra-
tu ry. 

Złączki „S” umożliwiają wykonanie odsadzki 
(mijanki) rur.

Za kres re gu la cji 20-50 °C.
Ja ko część za mien na. 

Pompa bez kabla! Tylko jako część zamienna do 
„Regufloor H”.

W zestawie oka blo wa nie do pom py 
Grund fos Al pha 15-60.

Regulator pogodowy - regulacja temperatury zasi-
lania w zależności od pogody poprzez odpowiednie 
przesterowanie źródła ciepła (np. kotła) lub układu 
zmieszania.

„Regufloor H” - grupa mieszająca DN 25,
do montażu przed rozdzielaczem
ze stali nierdzewnej   115 10 00 

„Regufloor HW“
Grupa pompowa DN 25 do instalacji grzewczej,
z regulacją pogodową, do montażu przed rozdzielaczem
ogrzewania podłogowego      
   115 15 00

Komponenty grupy mieszającej

Trójnik   115 10 80 

Trójdrogowy zawór rozdzielający
ze złączką S (mimośrodową)  115 10 81 

Regulator temperatury
z czujnikiem przylgowym   115 10 82 

Pompa Grundfos „Alfa 15-60”   115 10 83 

Elektryczny bezpiecznik temperatury, przylgowy 
   115 10 84 

Jarzmo trójnika   115 10 85 

Regulator obiegu grzewczego   115 20 92
230 V

Pozostała armatura do regulacji temperatury zasilania:
- moduł kotłowy „Regumat” - strona 6.01
- zestaw do regulacji temperatury w instalacjach
  ogrzewania podłogowego - strona 13.26
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

Artikel Artikel-Nr. Hinweise

13.e „Regufloor“
„Regufloor H/HW“ Regelstationen Heizen

Systemkomponenten

Weitere Armaturen zur Vorlauftemperaturregelung:
„Regumat“ Kessel-Anbindesystem Seite 6.41 ff.
Regel-Sets für Flächenheizungen Seite 13.40.

„Regufloor H“
Regelstation DN 25 Heizen
zum Anschluss an den
Edelstahlverteiler 115 10 00

„Regufloor HW“
Regelstation DN 25 Heizen
wie oben, jedoch mit witterungsgeführter
Regelung zum Anschluss an den
Edelstahlverteiler 115 15 00

Systemkomponenten

T-Anschlussstück 115 10 80

Dreiwege-Verteilventil
mit S-Anschlussverschraubung 115 10 81

Pumpe Grundfos „ALPHA 15-60“ 115 10 83

Elektrischer Rohranlegeregler 115 10 84

Halterung
T-Anschlussstück 115 10 85

Temperaturregler
mit Anlegefühler 115 10 82

Einsatzbereich („Regufloor H und HW“)
Festwertregelstation zum Anschluss an den
Edelstahlverteiler für Flächenheizungen.
2–12 Heizkreisanschlüsse
Baulänge: 315 mm
max. Betriebsdruck: 6 bar
max. Differenzdruck: 0,75 bar
Vorlauftemperatur
Primärseite: max. 90 °C
Sekundärseite: max. 50 °C
Reglereinstellbereich
(nur „Regufloor H“): 20–50 °C
Elektrischer Rohranlegeregler
Temperaturbereich: 20–90 °C

Beschreibung („Regufloor H“)
Vormontierte und geprüfte Festwertregelstation
mit elektronischer Grundfos-Pumpe Alpha.
Dreiwege-Verteilventil, Sperrventil,
Temperaturregler mit Anlegefühler.
Elektrischer Rohranlegeregler zur max.
Begrenzung der Vorlauftemperatur.

Beschreibung („Regufloor HW“)
Wie „Regufloor H“ jedoch Dreiwege-Verteil-
ventil mit elektromotorischem Antrieb (3 Pkt.),
Heizungsregler mit Aussenfühler und
Vorlauftemperaturfühler.

Für die Absperrung von Vor- und Rücklauf
die Oventrop Kugelhähne
Art.-Nr. 140 63 83 DN 20 und
Art.-Nr. 140 63 84 DN 25 verwenden.

Mit Sperrventil und Fühlergehäuse.

Regelbereich 20–50 °C.
Werden nur für Ersatzbedarf geliefert.

Pumpe ohne Pumpenkabel.
Werden nur für Ersatzbedarf geliefert.

Einschließlich Verdrahtung für Pumpe
Grundfos ALPHA 15-60.

Heizkreisregler 115 20 92
230 V

Witterungsgeführte Regelung der Heizungs-
vorlauftemperatur über die Ansteuerung
eines Wärmeerzeugers bzw. eines Mischers.
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

Artikel Artikel-Nr. Hinweise

13.e „Regufloor“
„Regufloor H/HW“ Regelstationen Heizen

Systemkomponenten

Weitere Armaturen zur Vorlauftemperaturregelung:
„Regumat“ Kessel-Anbindesystem Seite 6.41 ff.
Regel-Sets für Flächenheizungen Seite 13.40.

„Regufloor H“
Regelstation DN 25 Heizen
zum Anschluss an den
Edelstahlverteiler 115 10 00

„Regufloor HW“
Regelstation DN 25 Heizen
wie oben, jedoch mit witterungsgeführter
Regelung zum Anschluss an den
Edelstahlverteiler 115 15 00

Systemkomponenten

T-Anschlussstück 115 10 80

Dreiwege-Verteilventil
mit S-Anschlussverschraubung 115 10 81

Pumpe Grundfos „ALPHA 15-60“ 115 10 83

Elektrischer Rohranlegeregler 115 10 84

Halterung
T-Anschlussstück 115 10 85

Temperaturregler
mit Anlegefühler 115 10 82

Einsatzbereich („Regufloor H und HW“)
Festwertregelstation zum Anschluss an den
Edelstahlverteiler für Flächenheizungen.
2–12 Heizkreisanschlüsse
Baulänge: 315 mm
max. Betriebsdruck: 6 bar
max. Differenzdruck: 0,75 bar
Vorlauftemperatur
Primärseite: max. 90 °C
Sekundärseite: max. 50 °C
Reglereinstellbereich
(nur „Regufloor H“): 20–50 °C
Elektrischer Rohranlegeregler
Temperaturbereich: 20–90 °C

Beschreibung („Regufloor H“)
Vormontierte und geprüfte Festwertregelstation
mit elektronischer Grundfos-Pumpe Alpha.
Dreiwege-Verteilventil, Sperrventil,
Temperaturregler mit Anlegefühler.
Elektrischer Rohranlegeregler zur max.
Begrenzung der Vorlauftemperatur.

Beschreibung („Regufloor HW“)
Wie „Regufloor H“ jedoch Dreiwege-Verteil-
ventil mit elektromotorischem Antrieb (3 Pkt.),
Heizungsregler mit Aussenfühler und
Vorlauftemperaturfühler.

Für die Absperrung von Vor- und Rücklauf
die Oventrop Kugelhähne
Art.-Nr. 140 63 83 DN 20 und
Art.-Nr. 140 63 84 DN 25 verwenden.

Mit Sperrventil und Fühlergehäuse.

Regelbereich 20–50 °C.
Werden nur für Ersatzbedarf geliefert.

Pumpe ohne Pumpenkabel.
Werden nur für Ersatzbedarf geliefert.

Einschließlich Verdrahtung für Pumpe
Grundfos ALPHA 15-60.

Heizkreisregler 115 20 92
230 V

Witterungsgeführte Regelung der Heizungs-
vorlauftemperatur über die Ansteuerung
eines Wärmeerzeugers bzw. eines Mischers.
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„Regufloor HC” – grupa mieszająca do instalacji grzewczo-chłodzącej
Komponenty sytemu

Za kres sto so wa nia:
Grupa mieszająca do re gu la cji tem pe ra tu ry za si la-
nia na wej ściu do roz dzie la cza ze sta li szla chet nej 
w in sta la cji ogrze wa nia pod ło go we go, okre so wo 
wy ko rzy sty wa nej do chło dze nia. 
Wstęp nie zmon to wa na i prze te sto wa na grupa mie-
szająca z elek tro nicz ną pom pą Al pha fir my Grund-
fos oraz trój dro go wym za wo rem roz dzie la ją cym 
z na pę dem elek tro mo to rycz nym (3-pun kt owym). 

Od po wied ni do in sta la cji 2-, 3- lub 4-r ur owej, skła-
da ją cej się z 2 do 12 obie gów grzew czych (/chło-
dzą cych). 
Dłu gość za bu do wy: 315 mm
max ci śnie nie ro bo cze: 6 bar
max róż ni ca ci śnień: 0,75 bar
temperatura zasilania
w obiegu pierwotnym: max 90 °C
w obiegu wtórnym: max 90 °C 

Zestaw do regulacji temperatury zasilania instalacji 
ogrzewania (chłodzenia) w zależności od tempera-
tury zewnętrznej. Automatyczny wybór trybu grza-
nia lub chłodzenia. 
System posiada funkcję aktywnego przeliczania 
parametrów powietrza, wykorzystywaną do regula-
cji temperatury zasilania pod kątem zapobiegania 
wykropleniu się pary wodnej na powierzchni chło-
dzącej. Regulator umożliwia dobór odpowiedniej 
krzywej grzania/chłodzenia, przełączenie do funkcji 
regulatora temperatury w pomieszczeniu wydzie-
lonym oraz możliwość programowania niektórych 
funkcji w czasie. 

Opcjonalny osprzęt do zdalnego sterowania regu-
latora klimatyzacji grzanie/chłodzenie.

Listwa zaciskowa do montażu w szafce rozdziela-
cza, z 6-cioma kanałami do przyłączania termosta-
tów pokojowych i napędów nastawczych. Istnieje 
możliwość równoległego połączenia kilku listew 
zaciskowych. System dopasowany do zestawu do 
regulacji temperatury zasilania.

Termostat pokojowy do indywidualnej regulacji 
temperatury w pomieszczeniu wydzielonym.
Możliwość zadania temperatury i uwzględnienia 
faktu obecności osoby.     
Wejście sygnału przełączenia trybów pracy (grza-
nie – chłodzenie).

Kabel o dł. 1 m.
Z funkcją First-Open i ze wskaźnikiem położenia 
grzybka.  
Szybki montaż wtykowy do adaptera przejściowe-
go.  
Dowolne miejsce zabudowy i orientacja napędu.

Czujnik punktu rosy z przetwornikiem, do ochrony 
rur i innych elementów instalacji przed wykrapla-
niem się pary wodnej. 
Wzbudzenie czujnika powoduje odcięcie dopływu 
czynnika chłodzącego do instalacji.
Montaż na zasilaniu wody chłodzącej.

„Regufloor HC”
Grupa mieszająca DN 25
Do instalacji grzewczo-chłodzącej,
do montażu przed rozdzielaczem
ze stali nierdzewnej   115 20 00 

Komponenty systemu

Zestaw do regulacji temperatury zasilania:
Regulator klimatyzacji grzanie/chłodzenie
Kostka pamięci
Elektrotermiczny napęd nastawczy
Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnik temperatury zasilania
Wilgotnościomierz z przetwornikiem
Termostat przylgowy
Elektromotoryczny napęd nastawczy
Zasilacz                                       115 20 20
 

Pilot do
regulatora klimatyzacji grzanie/chłodzenie  115 20 25

Listwa zaciskowa do
kablowania termostatów i napędów
230 V   115 20 45

Termostat pokojowy
grzanie/chłodzenie 230 V   115 20 63

Napędy elektrotermiczne (2-punktowe)
z nakrętką M 30 x 1,5
bezprądowo zamknięty, 230 V   101 28 15
bezprądowo zamknięty, 24 V   101 28 16

Czujnik punktu rosy 24 V
Grzanie/chłodzenie   114 19 51
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

Artikel Artikel-Nr. Hinweise

Einsatzbereich

Regelstation zur Regelung der Vorlauftempe-
ratur von Flächenheizungen mit Möglichkeit
der Flächenkühlung in Verbindung mit den
Oventrop-Edelstahlverteilern.
Vormontierte und geprüfte Regelstation mit
elektronischer Grundfos-Pumpe Alpha,
Dreiwege-Verteilventil.
Geeignet für 2–12 Heizkreisanschküsse an
Zwei-, Drei-, oder Vierleitersystemen Heizen
und Kühlen.

Baulänge: 315 mm
max. Betriebsdruck: 6 bar
max. Differenzdruck: 0,75 bar
Vorlauftemperatur
Primärseite: max. 90 °C
Sekundärseite: max. 50 °C

13.e „Regufloor“
„Regufloor HC“ Regelstation Heizen/Kühlen

Systemkomponenten

Taupunktwächter und Messumformer zum
Schutz vor Betauung an Kühlflächen.
Steuert in Verbindung mit dem „Regufloor
HC“ ein Stellglied, das den Kühlwasserfluss
unterbricht.
Anschluss an den Kühlwasservorlauf.

Elektrothermische Stellantriebe (2-Punkt)
Gewindeanschluss M 30 x 1,5
stromlos geschlossen, 230 V 101 28 15
stromlos geschlossen, 24 V 101 28 16

„Regufloor HC“
Regelstation DN 25
Heizen/Kühlen
zum Anschluss an den
Edelstahlverteiler 115 20 00

Das Vorlauftemperaturregelset zum Außen-
temperatur geführten Heizen und Kühlen
über Flächenheizungen ermöglicht eine
bedarfsgerechte vollautomatische
Umstellung von Heizen und Kühlen.
Durch eine aktive Taupunktberechnung wird
eine Kondenswasserbildung schon im Vor-
feld durch eine geeignete Vorlauftemperatur
verhindert. Die Regelung beinhaltet Heiz-
und Kühlkurve, Umschaltung für die
Einzelraumregler sowie Zeitprogramme.

Vorlauftemperatur-Regelset:
Klimaregler Heizen/Kühlen
Memorystick
Elektrothermischer Stellantrieb
Außenfühler
Vorlauffühler
Raumfeuchte Messumformer
Anlegethermostat
Elektromotorischer Stellantrieb
Steckernetzteil 115 20 20

Systemkomponenten

Optionales Zubehör zur Fernsteuerung des
Klimareglers Heizen/Kühlen.

Fernbedienung für den
Klimaregler Heizen/Kühlen 115 20 25

Anschlusssystem für die Montage in den
Verteilerschrank mit 6 Kanälen zum Anschluss
der Raumthermostate und Stellantriebe. Es
können mehrere Anschlusssysteme parallel
geschaltet werden. System ist abgestimmt
auf das Vorlauftemperaturregelset.

Anschlusssystem für
Raumthermostate und Antriebe
230 V 115 20 45

Raumthermostat zur individuellen
Einzelraumregelung.
Beeinflussungsmöglichkeiten des Temperatur-
sollwertes, Absenz oder Präsenz. Eingang für
Betriebsart Umschaltung Heizen oder Kühlen.

Anschlusskabel 1 m lang.

Mit First-Open Funktion und Hubanzeige.
Einfache Steckmontage mit Ventiladapter.

Montage der Stellantriebe lagerunabhängig.

Raumthermostat
Heizen/Kühlen 230 V 115 20 63

Taupunktwächter 24 V
Heizen/Kühlen 114 19 51
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Regulator do zastosowania w technice grzewczej i 
klimatyzacyjnej, np. do regulacji temperatury zasi-
lania w instalacji ogrzewania (chłodzenia) płasz-
czyznowego.
Urządzenie składa się z dwóch regulatorów PI, w 
których zintegrowano funkcje pomiarowe i regula-
cyjne oraz zegar. Fabryczna parametryzacja umoż-
liwia szybkie uruchomienie układu.

W zestawie okablowanie do połączenia z pompą
Grundfos ALPHA 15-60.

Bezprzewodowa kostka pamięci (opcjonalnie) słu-
ży do zapisywania i kopiowania ustawionych para-
metrów. 

Do pomiaru temperatury zewnętrznej za pomocą 
czujnika NI 1000 i przesyłu sygnału do regulatora.

Do pomiaru temperatury zasilania za pomocą czuj-
nika NI 1000 i przesyłu sygnału do regulatora.

Na podstawie sygnału z wilgotnościomierza z prze-
twornikiem regulator wylicza temperaturę punktu 
rosy i reguluje temperaturę zasilania tak, aby nie 
doszło do kondensacji pary wodnej na rurach lub 
na powierzchniach chłodzących.

Akcesoria

Komponenty systemu

Regulator grzanie/chłodzenie   115 30 41

Elektryczny regulator przylgowy   115 10 84

Kostka pamięci 
do regulatora grzanie/chłodzenie   115 30 42

Czujnik temperatury zewnętrznej   115 30 51

Czujnik temperatury zasilania   115 20 50

Wilgotnościomierz z przetwornikiem   114 19 60

13

200913.32

Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

Artikel Artikel-Nr. Hinweise

13.e „Regufloor“
„Regufloor HC“ Regelstation Heizen/Kühlen

Systemkomponenten

Regler zum universalen Einsatz in der Klima-
und Heizungstechnik, z. B. zur Vorlaufregelung
bei Fußbodenheizung und Kühlung.
Integrierte Mess-, Regel-, und Zeitfunktion
durch zwei PI-Regler und voreingestellte
Parameter zur einfachen Inbetriebnahme.

Regler Heizen/Kühlen 115 30 41

Steckbares Memory als Option zum Regler
Heizen/Kühlen zur Dokumentation und zum
Kopieren der Einstellparameter.

Memory zu Regler Heizen/Kühlen 115 30 42

Zur Erfassung der Außentemperatur mittels
Ni 1000 für den Regler Heizen/Kühlen.

Außenfühler Heizen/Kühlen 115 30 51

Zur Erfassung der Vorlauftemperatur mittels
Ni 1000 für den Regler Heizen/Kühlen.

Vorlauftemperaturfühler 115 20 50

Berechnet den Taupunkt der Luftfeuchtigkeit
und verhindert so in Kombination mit dem
Regler Heizen/Kühlen Kondensbildung auf
Rohrleitungen und Kühlflächen.

Raum-Feuchte Messumformer 114 19 60

Einschließlich Verdrahtung für Pumpe
Grundfos ALPHA 15-60.

Elektrischer Rohranlegeregler 115 10 84

Systemkomponenten

13
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Napędy elektrotermiczne Oventrop stosowane są 
w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych celem regulacji temperatury pomiesz-
czeń. Montaż na zaworach współpracujących 
np. z grzejnikami konwencjonalnymi, na wkład-
kach zaworowych wbudowanych w grzejniki, na 
wkładkach zaworowych rozdzielaczy ogrzewania 
płaszczyznowego, w instalacjach promienników 
sufitowych, systemach chłodzenia sufitowego i 
urządzeniach indukcyjnych.
Zastosowanie również w instalacjach mieszanych.

Za kres sto so wa nia:
PN16, 120 °C.
Roz dział, zmie sza nie lub zmia na kie run ku stru mie-
nia prze pły wu w in sta la cjach grzew czo -chł odzą-
cych. Prze zna czo ne do współ pra cy z na pę da mi 
ter mo sta tycz ny mi lub elek trycz ny mi. 

Zawory trójdrogowe
Napędy

Schemat ideowy

Komponenty systemu

Napęd elektromotoryczny
z nakrętką M 30 x 1,5,
24 V, proporcjonalny (0 –10 V),
ustawialne poziom sygnału wejściowego 
i funkcja antyblokująca,
automatyczne rozpoznanie punktu zerowego
(logika odwrócona na zapytanie)   101 27 00

„Tri-D” - za wo ry trój dro go we roz dzie la ją ce, PN 16,
z brą zu, 
z na kręt ka mi złącz ny mi pła sko usz czel nia ny mi,
gwint pod si łow ni k/ter mo sta t M 30 x 1,5
DN 20 3/4''  113 02 06  
DN 25 1''  113 02 08  
DN 40 11/2''  113 02 12  

„Tri-M” - za wo ry trój dro go we mie sza ją ce, PN 16,
z brą zu, 
z na kręt ka mi złącz ny mi pła sko usz czel nia ny mi,
gwint pod si łow ni k/ter mo sta t M 30 x 1,5
DN 20 3/4''  113 17 06   
DN 25 1''  113 17 08  
DN 40 11/2''  113 17 12  
Zestawy tulei przyłączeniowych - strona 3.23
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

Artikel Artikel-Nr. Hinweise

13.e „Regufloor“
„Regufloor HC“ Regelstation Heizen/Kühlen

Systemkomponenten
System-Darstellung

Oventrop Elektromotorische Stellantriebe
werden in den Gewerken Heizung, Lüftung
und Klima eingesetzt. Die Stellantriebe sind
zur Raumtemperaturregelung verwendbar
z. B. mit konventionellen Heizkörpern,
Heizkörpern mit integrierten Ventilgarnituren,
mit Verteilern für Flächenheizung, Decken-
strahlheizungen, Deckenkühlsystemen und
Induktionsgeräten.
Weitere Anwendungen in bivalenten
Heizungsanlagen.

Elektromotorischer Stellantrieb
Gewindeanschluss M 30 x 1,5
24 V, Proportional-Antrieb (0 –10 V)
Eingangssignal und
Antiblockierfunktion einstellbar
automatische 0-Punkt Erkennung
(umgekehrter Wirksinn auf Anfrage) 101 27 00

System-Darstellung

„Tri-D“ Dreiwege-Verteilventile PN 16
Rotguss
Gewindeanschluss M 30 x 1,5
mit Überwurfmuttern, flachdichtend
DN 20 3/4" 113 02 06
DN 25 1" 113 02 08
DN 40 11/2" 113 02 12

„Tri-M“ Dreiwege-Mischventile PN 16
Rotguss
Gewindeanschluss M 30 x 1,5
mit Überwurfmuttern, flachdichtend
DN 20 3/4" 113 17 06
DN 25 1" 113 17 08
DN 40 11/2" 113 17 12

_

^^_
ls

ls
f ff

fff

Einsatzbereich
PN 16, 120 °C
Verteilen, Mischen oder Umschalten
von Volumenströmen in Heizungs- und Kühl-
anlagen in Verbindung mit thermostatisch
oder elektrisch arbeitenden Stellantrieben.

1 Regler Heizen/Kühlen

2 Außenfühler

3 Taupunktwächter 24 V

4 Vorlauf-Temperaturfühler

5 Raumfeuchte-Messumformer

6 Raumthermostat

7 Anschlusssystem für Raumthermostate
und Antriebe

8 „Regufloor HC“ Regelstation

9 Elektromotorischer Stellantrieb

10 Elektrothermischer Stellantrieb

11 Dreiwege-Mischventil Tri-M

12 Wärmeerzeuger

13 Kälteerzeuger

4 3

9

8

7

6 5

1

10
11

1312

2

Systemkomponenten
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

Artikel Artikel-Nr. Hinweise

13.e „Regufloor“
„Regufloor HC“ Regelstation Heizen/Kühlen

Systemkomponenten
System-Darstellung

Oventrop Elektromotorische Stellantriebe
werden in den Gewerken Heizung, Lüftung
und Klima eingesetzt. Die Stellantriebe sind
zur Raumtemperaturregelung verwendbar
z. B. mit konventionellen Heizkörpern,
Heizkörpern mit integrierten Ventilgarnituren,
mit Verteilern für Flächenheizung, Decken-
strahlheizungen, Deckenkühlsystemen und
Induktionsgeräten.
Weitere Anwendungen in bivalenten
Heizungsanlagen.

Elektromotorischer Stellantrieb
Gewindeanschluss M 30 x 1,5
24 V, Proportional-Antrieb (0 –10 V)
Eingangssignal und
Antiblockierfunktion einstellbar
automatische 0-Punkt Erkennung
(umgekehrter Wirksinn auf Anfrage) 101 27 00

System-Darstellung

„Tri-D“ Dreiwege-Verteilventile PN 16
Rotguss
Gewindeanschluss M 30 x 1,5
mit Überwurfmuttern, flachdichtend
DN 20 3/4" 113 02 06
DN 25 1" 113 02 08
DN 40 11/2" 113 02 12

„Tri-M“ Dreiwege-Mischventile PN 16
Rotguss
Gewindeanschluss M 30 x 1,5
mit Überwurfmuttern, flachdichtend
DN 20 3/4" 113 17 06
DN 25 1" 113 17 08
DN 40 11/2" 113 17 12

_

^^_
ls

ls
f ff

fff

Einsatzbereich
PN 16, 120 °C
Verteilen, Mischen oder Umschalten
von Volumenströmen in Heizungs- und Kühl-
anlagen in Verbindung mit thermostatisch
oder elektrisch arbeitenden Stellantrieben.

1 Regler Heizen/Kühlen

2 Außenfühler

3 Taupunktwächter 24 V

4 Vorlauf-Temperaturfühler

5 Raumfeuchte-Messumformer

6 Raumthermostat

7 Anschlusssystem für Raumthermostate
und Antriebe

8 „Regufloor HC“ Regelstation

9 Elektromotorischer Stellantrieb

10 Elektrothermischer Stellantrieb

11 Dreiwege-Mischventil Tri-M

12 Wärmeerzeuger

13 Kälteerzeuger

4 3

9

8

7

6 5

1

10
11

1312

2

Systemkomponenten

1 regulator grzanie/chłodzenie
2 czujnik temperatury zewnętrznej
3 czujnik punktu rosy 24 V
4 czujnik temperatury zasilania
5 wilgotnościomierz z przetwornikiem
6 termostat pokojowy
7  listwa zaciskowa do łączenia termostatów  

i napędów
8 „Regufloor HC” grupa mieszająca
9 elektromotoryczny napęd nastawczy
10 elektrotermiczny napęd nastawczy
11 trójdrogowy zawór mieszający Tri-M
12 źródło ciepła
13 źródło chłodu

Schemat ideowy  systemu:
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Zastosowanie:
Do rozdziału ogrzewania płaszczyznowe-
go wykonanego z rur dyfuzyjnie nieszczel-
nych od pozostałej części instalacji. Montaż 
z lewej strony rozdzielacza.

2 do 12 pętli grzejnych.
Max. ciśnienie robocze: 6 bar.

Temperatury zasilania:
W obiegu pierwotnym (instalacyjnym): 
max. 90 °C
W obiegu wtórnym (odbiorczym): 
max. 50 °C
Zakres regulacji temperatury 
zasilania w obiegu wtórnym: 
20 - 50 °C

Opis konstrukcji:
Wstępnie zmontowany i sprawdzony na 
szczelność zestaw armaturowo-pompo-
wo-wymiennikowy z elektroniczną pompą 
Grundfos Alpha (korpus pompy z brązu). 
W zestawie m.in.  wymiennik ciepła, naczy-
nie wzbiorcze (3 l), manometr, zawór bez-
pieczeństwa.

Przykład montażu:

„Regufloor HX”
Grupa wymiennikowa

„Regufloor HX”
Grupa regulacyjno-wymiennikowa, DN 25
Rozdział instalacji z użyciem wymiennika ciepła, 
do zastosowania przed rozdzielaczem ze stali nierdzewnej
   115 10 60  
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

Artikel Artikel-Nr. Hinweise

„Regufloor HX“
Regelstation DN 25 Heizen
zum Anschluss an den Edelstahl-Verteiler.
Zur Vorlauftemperaturregelung von
Flächenheizungen, mit Wärmeübertrager.

115 10 60

Einsatzbereich
Festwertregelstation für den Betrieb von
nicht diffusionsdichten Flächenheizungs-
systemen in Heizungsanlagen (getrennte
Kreisläufe).
Montage linksseitig vor Verteiler.

2–12 Heizkreisanschlüsse
Betriebsdruck Primärstufe: max. 6 bar

Sekundärstufe: max. 3 bar

Vorlauftemperatur
Primärseite: max. 90 °C
Sekundärseite: max. 50 °C
Reglereinstellbereich: 20–50 °C

Beschreibung
Vormontierte und geprüfte Festwertregel-
station mit elektronischer Grundfos-Pumpe
Alpha (Gehäuse aus Rotguss)

Wärmeübertrager, Membranausdehnungs-
gefäß (3 l), Manometer, Sicherheitsventil

Einbaubeispiel:

13.e „Regufloor“
„Regufloor HX“ Regelstation Systemtrennung

System-Darstellung

System-DarstellungSchemat ideowy systemu:
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Ter mo sta t elek trycz ny z ze ga rem ste ru ją cym 
zestawiony z elek trotermicz ny m na pę de m na staw-
czy m (2-pun kt ow ym) są sto so wa ne do re gu la cji 
wy daj no ści in sta la cji ogrze wa nia w po miesz cze niu 
wydzielonym. Wyj ścio wy sy gnał ste ru ją cy PWM 
(modulacja szerokością impulsu). 
 
Grza nie: 
Za le ca my sto so wa nie elek tro ter micz nych, 2-pun-
kt owych na pę dów na staw czych „bez prą do wo 
za mknię tych”. 
Cen tral ne ob ni że nie tem pe ra tu ry włą cza ne jest 
wg za da ne go pro gra mu cza so we go. Za kres re gu la-
cji mo że być ogra ni czo ny z uży ciem ukry tych ele-
men tów ogra ni cza ją cych. 

Termostat elektryczny zestawiony z elektroter-
micznym napędem nastawczym (2-punktowym) 
stosowane są do regulacji wydajności instalacji 
ogrzewania w pomieszczeniu wydzielonym. 

Grza nie: 
Za le ca my sto so wa nie elek tro ter micz nych, 2-pun-
kt owych na pę dów na staw czych „bez prą do wo 
za mknię tych”. Ist nie je moż li wość ob ni że nia tem pe-
ra tu ry („osła bie nia”) po przez podłączenie do in nych 
termostatów z ka ta lo gu Oven trop 
(nr kat. 115 25 51/52, 230V). 
Chło dze nie: 
Za le ca my sto so wa nie elek tro ter micz nych, 2-pun-
kt owych na pę dów na staw czych „bez prą do wo 
za mknię tych”. Za kres re gu la cji mo że być ogra ni czo-
ny z uży ciem ukry tych ele men tów ogra ni cza ją cych. 

Ter mo stat elek tro nicz ny ze sta wio ny z elek tro ter-
micz nym (0-10 V, nr art. 101 29 51) lub elek tro-
mo to rycz nym (nr art. 101 27 00, str. 13.13 i 1.14) 
na pę dem na staw czym słu żą do re gu la cji tem pe ra-
tu ry w po miesz cze niu wydzielonym (moż li wość sto-
so wa nia rów nież w sys te mach 3- lub 4-r ur owych). 
Wyj ście ana lo go we 0-10V do funk cji grza nia lub 
chło dze nia, na sta wial na (w za kre sie 0,5 - 7,5 K) 
stre fa nie czu ło ści. 
Po zo sta łe in for ma cje w kar cie „Da ne tech nicz ne”. 

Do rozdzielaczy ogrzewania płaszczyznowego i do 
zaworów termostatycznych.
Kabel o dł. 1 m.
Z funkcją First-Open i ze wskaźnikiem położenia 
grzybka.  
Szybki montaż wtykowy do adaptera przejściowego  
Dowolne miejsce zabudowy i orientacja napędu.

Li stwa zaciskowa do ob słu gi 6-ciu stref re gu-
la cyj nych, do pod łą cze nia do prą du max. 6-ciu 
ter mo sta tów elek trycz nych i max. 6 x 4(24) elek-
tro ter micz nych na pę dów na staw czych (nr kat. 101 
24..). 

Listwa zaciskowa do obsługi  8 stref regulacyjnych, 
do podłączenia max. 8 termostatów i max. 16 ele-
trotermicznych napędów nastawczych (2 na strefę), 
nr kat. 101 24 . ..

Do kom ple to wa nia z li stwą zaciskową 140 10 80. 
Wy łą cza pom pę w przy pad ku za mknię cia się za wo-
rów na wszyst kich pę tlach in sta la cji. 

Termostaty elektryczne
Napędy nastawcze

Akcesoria

Termostat z zegarem, 
z tarczą dzienną
230 V   115 25 51  
z tarczą tygodniową
230 V   115 25 52  
24 V   115 25 54  

Osłona do termostatu
z zegarem 230V  115 25 91  

Termostat
230 V   115 20 51  
24 V   115 20 52  

Termostat podtynkowy
230 V   115 20 71  
24 V   115 20 72  

Termostat elektroniczny
24V
do regulacji ciągłej (0-10V)  115 21 51  

Napędy elektrotermiczne (2-punktowe)
z nakrętką M 30 x 1,5
bezprądowo zamknięty, 230 V   101 28 15
bezprądowo zamknięty, 24 V   101 28 16

Pozostałe napędy (elektrotermiczne
wzgl. elektromotoryczne) - strona 1.18 i 1.19

Osprzęt

Listwa zaciskowa
do termostatów i napędów elektrycznych 140 10 80  

Listwa zaciskowa (8 stref regulacyjnych)
do termostratów 
i napędów nastawczych      140 10 81

Sterownik pompy 24V  140 10 85  

Sterownik pompy 230V  140 10 86  
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Flächenheizung und -kühlung
„Cofloor“

Artikel Artikel-Nr. Hinweise

13.f Raumthermostate, Stellantriebe, Funksender

Der Raumthermostat wird in Verbindung
mit elektrothermischem (0–10 V)
Art.-Nr. 101 29 51 und elektromotorischem
Stellantrieb Art.-Nr. 101 27 00, Seite 1.24
zur Einzelraumtemperaturregelung benötigt
(auch in Drei- oder Vierleitersystem
einsetzbar).
Mit je einem Analogausgang 0–10 V für
Heizen und Kühlen, sowie mit einstellbarer
Totzone (0,5–7,5 K).

Weitere Informationen im „Datenblatt“.

30
�25�

15�

10�
5�

6�

9�

12�

3�
°C

oventrop�
Die elektrische Raumthermostat-Uhr wird
in Verbindung mit den elektrothermischen
Stellantrieben (2-Punkt) zur Einzelraumtempe-
raturregelung von Heizungsanlagen benötigt.
Ausgangssignal PWM (Pulsweitenmodulation).

Heizen:
Elektrothermische Stellantriebe (2-Punkt)
„stromlos geschlossen“ einsetzen.
Die zentrale Temperaturabsenkung erfolgt
nach einem Zeitprogramm.
Sollwertbereich durch verdeckt liegende
Begrenzungselemente begrenzbar.

Der elektrische Raumthermostat in Aufputz-
oder Unterputzausführung wird in Verbindung
mit den elektrothermischen Stellantrieben
(2-Punkt) zur Einzelraumtemperaturregelung
benötigt.

Heizen:
Elektrothermische Stellantriebe (2-Punkt)
„stromlos geschlossen“ einsetzen.
Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr
(Art.-Nr. 115 25 51/52 für 230 V) möglich.

Kühlen:
Elektrothermische Stellantriebe (2-Punkt)
„stromlos geöffnet“ einsetzen.
Sollwertbereich durch verdeckt liegende
Begrenzungselemente begrenzbar.

Anschlussleiste (6 Regelzonen)
für Raumthermostate
und Stellantriebe 140 10 80

Pumpenlogik 24 V 140 10 85

Pumpenlogik 230 V 140 10 86

Anschlussleiste für 6 Regelzonen, für den
Anschluss von max. 6 Raumthermostaten
und max. 6 x 4 elektrothermischen Stellan-
trieben, Art.-Nr. 101 24 . ..

Anschlussleiste (8 Regelzonen)
für Raumthermostate
und Stellantriebe 140 10 81

Anschlussleiste für 8 Regelzonen, für den
Anschluss von max. 8 Raumthermostaten
und max. 16 elektrothermischen Stellan-
trieben (2 pro Zone), Art.-Nr. 101 24 . ..

Passend für Anschlussleiste 140 10 80 zur
Abschaltung der Pumpe, wenn alle Ventile
geschlossen sind.

Weitere Antriebe (elektrothermische bzw.
elektromotorische) Seiten 1.14 und 1.15

Raumthermostat-Uhr
mit Tagesscheibe
230 V 115 25 51

mit Wochenscheibe
230 V 115 25 52
24 V 115 25 54

Schutzgehäuse
für Raumthermostat-Uhr 230 V 115 25 91

Elektronischer Raumthermostat,
24 V,
für stetige Regelung (0-10 V) 115 21 51

Zubehör

Raumthermostat
230 V 115 20 51
24 V 115 20 52

Raumthermostat Unterputz
230 V 115 20 71
24 V 115 20 72

Elektrothermische Stellantriebe (2-Punkt)
Gewindeanschluss M 30 x 1,5

stromlos geschlossen, 230 V 101 28 15
stromlos geschlossen, 24 V 101 28 16

Für Verteiler für Flächenheizung und
Thermostatventile.

Anschlusskabel 1 m lang.

Mit First-Open Funktion und Hubanzeige.
Einfache Steckmontage mit Ventiladapter.

Montage der Stellantriebe lagerunabhängig.
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Der Raumthermostat wird in Verbindung
mit elektrothermischem (0–10 V)
Art.-Nr. 101 29 51 und elektromotorischem
Stellantrieb Art.-Nr. 101 27 00, Seite 1.24
zur Einzelraumtemperaturregelung benötigt
(auch in Drei- oder Vierleitersystem
einsetzbar).
Mit je einem Analogausgang 0–10 V für
Heizen und Kühlen, sowie mit einstellbarer
Totzone (0,5–7,5 K).

Weitere Informationen im „Datenblatt“.

30
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oventrop�
Die elektrische Raumthermostat-Uhr wird
in Verbindung mit den elektrothermischen
Stellantrieben (2-Punkt) zur Einzelraumtempe-
raturregelung von Heizungsanlagen benötigt.
Ausgangssignal PWM (Pulsweitenmodulation).

Heizen:
Elektrothermische Stellantriebe (2-Punkt)
„stromlos geschlossen“ einsetzen.
Die zentrale Temperaturabsenkung erfolgt
nach einem Zeitprogramm.
Sollwertbereich durch verdeckt liegende
Begrenzungselemente begrenzbar.

Der elektrische Raumthermostat in Aufputz-
oder Unterputzausführung wird in Verbindung
mit den elektrothermischen Stellantrieben
(2-Punkt) zur Einzelraumtemperaturregelung
benötigt.

Heizen:
Elektrothermische Stellantriebe (2-Punkt)
„stromlos geschlossen“ einsetzen.
Temperaturabsenkung über externe Schaltuhr
(Art.-Nr. 115 25 51/52 für 230 V) möglich.

Kühlen:
Elektrothermische Stellantriebe (2-Punkt)
„stromlos geöffnet“ einsetzen.
Sollwertbereich durch verdeckt liegende
Begrenzungselemente begrenzbar.

Anschlussleiste (6 Regelzonen)
für Raumthermostate
und Stellantriebe 140 10 80

Pumpenlogik 24 V 140 10 85

Pumpenlogik 230 V 140 10 86

Anschlussleiste für 6 Regelzonen, für den
Anschluss von max. 6 Raumthermostaten
und max. 6 x 4 elektrothermischen Stellan-
trieben, Art.-Nr. 101 24 . ..

Anschlussleiste (8 Regelzonen)
für Raumthermostate
und Stellantriebe 140 10 81

Anschlussleiste für 8 Regelzonen, für den
Anschluss von max. 8 Raumthermostaten
und max. 16 elektrothermischen Stellan-
trieben (2 pro Zone), Art.-Nr. 101 24 . ..

Passend für Anschlussleiste 140 10 80 zur
Abschaltung der Pumpe, wenn alle Ventile
geschlossen sind.

Weitere Antriebe (elektrothermische bzw.
elektromotorische) Seiten 1.14 und 1.15

Raumthermostat-Uhr
mit Tagesscheibe
230 V 115 25 51

mit Wochenscheibe
230 V 115 25 52
24 V 115 25 54

Schutzgehäuse
für Raumthermostat-Uhr 230 V 115 25 91

Elektronischer Raumthermostat,
24 V,
für stetige Regelung (0-10 V) 115 21 51

Zubehör

Raumthermostat
230 V 115 20 51
24 V 115 20 52

Raumthermostat Unterputz
230 V 115 20 71
24 V 115 20 72

Elektrothermische Stellantriebe (2-Punkt)
Gewindeanschluss M 30 x 1,5

stromlos geschlossen, 230 V 101 28 15
stromlos geschlossen, 24 V 101 28 16

Für Verteiler für Flächenheizung und
Thermostatventile.

Anschlusskabel 1 m lang.

Mit First-Open Funktion und Hubanzeige.
Einfache Steckmontage mit Ventiladapter.

Montage der Stellantriebe lagerunabhängig.



13.252009

Nazwa wyrobu   Jednostek Nr     Opis
   w opakowaniu katalogowy   
     

1313

Termostaty elektryczne
Odbiorniki

Ter mo stat elektryczny wy po sa żo ny w na daj nik 
zestawiony z od bior ni kiem i na pę dem elek tro ter-
micz nym (2-pun kt owym) sto so wa ne są do re gu la cji 
tem pe ra tu ry w po miesz cze niu wydzielonym. 
Ter mo stat po sia da prze łącz ni ki try bu grza nia chło-
dze nia oraz try bów pra cy: „au to ma tycz nego” (je śli 
po łą czo no go z ter mo sta tem po ko jo wym z ze ga rem 
i na daj ni kiem), „dzien nego”, „noc nego” (do wy bo ru 
ob ni że nie 2K lub 4K) i „wy łą cze nia”. 
Zintegrowana funk cja za po bie ga nia za wie sze niu 
(kon tro l ne za dzia ła nie za wo ru raz na 24h). 
Za kres tem pe ra tu ry za da nej 5-30 °C. 
Za kres re gu la cji mo że być ogra ni czo ny z uży ciem 
ukry tych ele men tów ogra ni cza ją cych. 

Ter mo stat z ze ga rem i na daj ni kiem zestawio-
ny z od bior ni kiem i elek tro ter micz nym na pę dem 
na staw czym (2-pun kt owym) sto so wa ne są do re gu-
la cji tem pe ra tu ry w po miesz cze niu wydzielonym. 
Funk cje: grza nie i chło dze nie. 
Re gu la cja tem pe ra tu ry wg za da ne go pro gra mu 
cza so we go. 
Czas prze łą cza nia i tem pe ra tu ra za da na mo gą być 
usta wia ne przez użyt kow ni ka po miesz cze nia. 
Ter mo stat po ko jo wy z ze ga rem mo że być sto so wa-
ny ja ko nad rzęd ny (tzw. ma ster) do in nych ter mo-
sta tów po ko jo wych. 
Funk cja za po bie ga nia za wie sze niu (kon tro l ne 
za dzia ła nie za wo ru raz na 24h). 
Za kres re gu la cji: 5- 40 °C. 

Od bior nik do ter mo sta tu po ko jo we go z na daj ni kiem, 
nr kat. 115 05 51/52. 
Moż li wość bez na pie cio we go (przekaźnikowego) 
pod łą cze nia elek tro ter micz ne go na pę du na staw cze-
go 24 lub 230 V (2-pun kt ow ego). 
Funk cje: grza nie i chło dze nie. 

Od bior nik do 4-wzgl. 6-ter mo sta tów po ko jo wych 
z na daj ni ka mi, nr kat. 115 05 51/52. Moż li wość bez-
po śred nie go pod łą cze nia elek tro ter micz ne go na pę-
du na staw cze go 230 V (2-pun kt ow ego).
Elek tro ter micz ne na pę dy 2-pun kt owe 24 V mo gą 
być pod łą czo ne wy łącz nie po przez trans for ma tor 
na pię cia i mo gą być prze łą cza ne prze łącz ni kiem 
bez na pię cio wym. 
Ka nał 4-wzgl. 6-mo że być uży ty do pod łą cze nia 
pom py. 
Funk cje: grza nie i chło dze nie.

Odbiornik 8-kanałowy do programowalnej w czasie 
regulacji maksymalnie 8 niezależnych stref regula-
cyjnych.
(zastosowanie z termostatami elektrycznymi z 
nadajnikiem, nr kat. 115 05 51/52).
Programowanie zegara i aktywacja nadajników 
mogą być wykonane na zdjętej pokrywie (po odłą-
czeniu listwy od sieci).
2-punktowe napędy elektrotermiczne 230 V podłą-
cza się bezpośrednio do listwy.
Funkcje:
– sterowanie pompy
– ochrona zaworów
– przełączanie trybów grzanie – chłodzenie za 
pomocą sygnału zewnętrznego.

Sto so wa na w przy pad ku oto cze nia za kłó ca ją ce go 
fa le ra dio we.

Termostat elektryczny z nadajnikiem,
3 V, w zestawie 2 baterie po 1,5 V,
(alkaliczne, typ LR 03 wzgl. AAA)
żywotność baterii ok. 3 lat    115 05 51 

Termostat z zegarem i z nadajnikiem,
3 V, w zestawie 2 baterie po 1,5 V,
(alkaliczne, typ LR 6 wzgl. AA)
żywotność baterii ok. 5 lat    115 05 52 

Odbiornik 1-kanałowy
230 V  115 05 60 

Odbiornik 4-kanałowy
230 V, z wtyczką  115 05 61  

Odbiornik 6-kanałowy
230 V, z wtyczką  115 05 62  

Odbiornik z zegarem,
8-kanałowy
230 V, z wtyczką,
możliwość zdjęcia obudowy, z panelem obsługowym
(baterie w zestawie)   115 05 63

Dodatkowa antena
bez ilustracji  115 05 90 
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Raumthermostat mit Funksender
3 V, inkl. 2 Batterien, je 1,5 V
(Microzellen, Alkaline, Typ LR 03 bzw. AAA)
Lebensdauer ca. 3 Jahre 115 05 51

oventrop

°C

15

10
5

25

30

Raumthermostat-Uhr mit Funksender
3 V, inkl. 2 Batterien, je 1,5 V
(Mignonzellen, Alkaline, Typ LR 6 bzw. AA)
Lebensdauer ca. 5 Jahre 115 05 52

oventrop

10:15
20.0°

Funkempfänger, 4 Kanäle
230 V, mit Stecker 115 05 61

Funkempfänger, 6 Kanäle
230 V, mit Stecker 115 05 62

Funkempfänger mit Schaltuhr,
8 Kanäle
230 V, mit Stecker,
Deckel mit Bedienteil abnehmbar
(incl. Batterie) 115 05 63

Zusatzantenne
ohne Abbildung 115 05 90

Der Raumthermostat mit Funksender wird
in Verbindung mit Funkempfänger und
elektrothermischen Stellantrieben (2-Punkt)
zur Einzelraumtemperaturregelung eingesetzt.

Mit Schalter für die Funktionen Heizen und
Kühlen.

Mit Schalter für die Betriebsarten Automatik-
betrieb (in Verbindung mit Raumthermostat-
Uhr mit Funksender), Tagbetrieb, Nachtab-
senkung (2 K oder 4 K wählbar), Aus.

Mit Ventilschutzfunktion.

Sollwertbereich 5–30 °C.

Der Sollwertbereich ist durch verdeckt
liegende Begrenzungselemente begrenzbar.

Die Raumthermostat-Uhr mit Funksender
wird in Verbindung mit Funkempfänger und
elektrothermischen Stellantrieben (2-Punkt)
zur Einzelraumtemperaturregelung eingesetzt.

Funktionen: Heizen und Kühlen.

Die Temperaturregelung erfolgt zeitgesteuert.
Die Schaltzeiten und Solltemperaturen lassen
sich auf einfache Weise individuell anpassen.

Die Raumthermostat-Uhr ist als Master für
weitere Raumthermostate einsetzbar.

Mit Ventilschutzfunktion.

Sollwertbereich 5–40 °C.

Empfänger für 4 bzw. 6 Raumthermostate
mit Funksender, Art.-Nr. 115 05 51/52.

Elektrothermische Stellantriebe (2-Punkt)
230 V sind direkt anklemmbar.

Elektrothermische Stellantriebe (2-Punkt) 24 V
sind über potentialfreie Kontakte schaltbar,
separater Transformator erforderlich.

Kanal 4 bzw. 6 kann zum Schalten einer
Pumpe eingesetzt werden.

Funktionen: Heizen und Kühlen.

8-Kanal-Schaltuhr zur zeitgesteuerten
Regelung von bis zu 8 unabhängigen Zonen.
(mit Raumthermostaten mit Funksender,
Art.-Nr. 115 05 51/52)
Programmierunge der Uhr und Anlernen der
Sender bei abgenommenen Deckel möglich
(nur wenn Gerät vom Netz getrennt ist).
Elektrothermische Stellantriebe (2-Punkt)
230 V sind direkt anklemmbar.

Funktionen:
– Pumpenlogik
– Ventilschutzfunktionen
– Heizen/Kühlen Umschaltung

durch externes Signal

Einsetzbar bei schwierigen
Empfangsbedingungen.

Funkempfänger, 1 Kanal
230 V 115 05 60

Empfänger für 1 Raumthermostat mit
Funksender, Art.-Nr. 115 05 51/52.

Potentialfreies Schalten (Relaisversion) von
elektrothermischen Stellantrieben (2-Punkt)
24 V und 230 V.

Funktionen: Heizen und Kühlen.

13.f Raumthermostate, Stellantriebe, Funksender
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Za kres sto so wa nia: 
Ze staw re gu la cyj ny prze zna czo ny jest do re gu la cji 
tem pe ra tu ry za si la nia in sta la cji ogrze wa nia pod ło-
go we go, np. w kom bi no wa nych in sta la cjach ogrze-
wa nia pod ło go wo-grzej ni ko we go. 
Re gu la tor tem pe ra tu ry umoż li wia usta wie nie po żą-
da nej tem pe ra tu ry za si la nia. 
Bezpiecznik elek trycz ny wy łą cza pom pę obie go wą 
w przy pad ku prze kro cze nia tem pe ra tu ry bez piecz-
nej. Za wór by pass-owy słu ży do usta le nia proporcji 
podmieszania czynnika z powrotu do zasilania.

Schemat ideowy:

Zestaw regulacyjny do ogrzewania podłogowego
z zaworem bypass-owym

Zestaw regulacyjny do ogrzewania podłogowego
z zaworem bypass-owym

Ze staw 1
dla po wierzch ni podło gi
do 85 m2   114 42 51 
Elementy zestawu:

Za wór 1/2", mo sięż ny, ni klo wa ny
Prosty
Nr ka ta lo go wy 118 01 04 (M 30 x 1,5)

Za wór by pas so wy 3/4", mo sięż ny, ni klo wa ny
Prosty
Nr ka ta lo go wy 102 76 66

Regulator temperatury
z czujnikiem przylgowym,
z przekładką ciepłowodową.
Rurka kapilarna 2,0 m
Zakres regulacji 20–50 °C
Nr katalogowy 114 28 61 (M 30 x 1,5)

Elektryczny bezpiecznik temperatury, przylgowy,
z zakrytą nastawą temperatury.
Zakres regulacji 20–90 °C
Nr katalogowy 114 30 00

Ze staw 2
dla po wierzch ni podło gi
do 120 m2  114 42 52 
Elementy zestawu:

Za wór 3/4", mo sięż ny, ni klo wa ny
Prosty
Nr ka ta lo go wy 118 71 06 (M 30 x 1,5)

Za wór by pas so wy 1", mo sięż ny, ni klo wa ny
Prosty
Nr ka ta lo go wy 102 76 68

Regulator temperatury
z czujnikiem przylgowym,
z przekładką ciepłowodową
Rurka kapilarna 2,0 m
Zakres regulacji 20–50 °C
Nr katalogowy 114 28 61 (M 30 x 1,5)

Elektryczny bezpiecznik temperatury, przylgowy,
z zakrytą nastawą temperatury.
Zakres regulacji 20–90 °C
Nr katalogowy 114 30 00

Re gu la tor tem pe ra tu ry
z czuj ni kiem

Ogra nicz anie tem pe ra tu ry zasilania 

Elek trycz ny bezpiecznik 
temperatury Za wór zasilania

Za wór by -pas s
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Za kres sto so wa nia: 
Ze staw re gu la cyj ny z za wo rem „Tri D” prze zna czo-
ny jest do re gu la cji tem pe ra tu ry za si la nia in sta la cji 
ogrze wa nia pod ło go we go, np. w kom bi no wa nych 
in sta la cjach ogrze wa nia pod ło go wo-grzej ni ko we go. 
Re gu la tor tem pe ra tu ry umoż li wia usta wie nie po żą-
da nej tem pe ra tu ry za si la nia. 
Bezpiecznik elek trycz ny wy łą cza pom pę obie go-
wą w przy pad ku prze kro cze nia tem pe ra tu ry bez-
piecz nej. 

Schemat ideowy połączeń:

Zestaw regulacyjny do ogrzewania podłogowego
z trójdrogowym zaworem rozdzielającym „Tri D”

Zestaw regulacyjny do ogrzewania podłogowego
z trójdrogowym zaworem rozdzielającym „Tri D”

Zestaw 3
dla powierzchni podłogi
do 200 m2   114 42 53 
Elementy zestawu:

Trójdrogowym zawór rozdzielający „Tri D”,
DN 20   3/4", z brązu,
Nr katalogowy 113 02 06 (M 30 x 1,5)

Regulator temperatury
z czujnikiem przylgowym,
z przekładką ciepłowodową.
Rurka kapilarna 2,0 m
Zakres regulacji 20–50 °C
Nr katalogowy 114 28 61 (M 30 x 1,5)

Elektryczny bezpiecznik temperatury, przylgowy
z zakrytą nastawą temperatury
Zakres regulacji 20–90 °C
Nr katalogowy 114 30 00

Zawór zwrotny
z brązu/mosiądzu
Nr katalogowy 107 20 06

Elek trycz ny bezpiecznik 
temperatury

Trójdrogowy zawór 
rozdzielający „Tri-D” Re gu la tor

temperatury
nr kat. 114 28 61

Zawór zwrotny
nr kat. 107 20 06
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Zawór prosty
DN 15  118 01 04 
DN 20  118 71 06 

Zawór bypass-owy
z mosiądzu

DN 20  102 76 66 
DN 32  102 76 68 

„Tri D” - trójdrogowy zawór rozdzielający PN 16
z brązu

DN 20  113 02 06 

Elektryczny bezpiecznik temperatury, przylgowy 
z zakrytą nastawą temperatury

Zakres regulacji 20–90 °C  114 30 00 

Regulator temperatury
z czujnikiem przylgowym
Zakres regulacji 20–50 °C

Kapilara 2,0 m  114 28 61 

Zawór zwrotny 
z brązu/mosiądzu,
z uszczelką z FKM

DN 20  107 20 06 

Stro na 1.23 i 1.26.

Sto so wa ny ja ko za wór dła wią cy na bocz ni cy 
(by p asie) ogrze wa nia pod ło go we go. Usta la wiel-
kość prze pły wu wo dy pod mie sza nej z po wro tu do 
za si le nia w ce lu ob ni że nia tem pe ra tu ry czyn ni ka. 

Przy wzro ście tem pe ra tu ry na czuj ni ku re gu la tor 
tem pe ra tu ry za my ka prze pływ na wprost i otwie ra 
prze pływ do bocz ni cy. 
(Re gu la cja cią gła, za kres pro por cjo nal no ści 
~13 K). 
Stro na 3.27.

Bezpiecznik temperatury mie rzy tem pe ra tu rę 
za si la nia za bez pie cza jąc in sta la cję ogrze wa nia 
pod ło go we go przed nad mier nym, po ten cjal nie nie-
bez piecz nym wzro stem tem pe ra tu ry (po przez wy łą-
cza nie pom py). 

Stro na 3.29.

Stro na 5.14.

Zestaw regulacyjny do ogrzewania podłogowego
Komponenty
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Ograniczniki temperatury powrotu - zestawy

Zestaw osiowy składający się z:

zaworu osiowego i termostatu "Uni RTLH"

DN 10   3/8" 0,3  102 83 63O 
DN 15   1/2" 0,3  102 83 64 

Zestaw prosty składający się z:

zaworu prostego i termostatu "Uni RTLH"

DN 10   3/8" 0,3  102 84 63O 
DN 15   1/2" 0,3  102 84 64  

Ograniczniki temperatury powrotu

Zawory do termostatów „Uni RTLH”
z mosiądzu, niklowane
gwint pod termostat M 30 x 1,5

Zawór osiowy, niklowany

DN 10    3/8" 0,3 (25) 102 43 63 
DN 15    1/2" 0,3 (25) 102 43 64 

Zawór prosty, niklowany

DN 10    3/8" 0,3 (25) 102 44 63 
DN 15    1/2" 0,3 (25) 102 44 64  

Termostat „Uni RTLH”
z nakrętką M 30 x 1,5

Wykonanie: biały  (25) 102 71 65  
Wykonanie: chromowany (25) 102 71 72 

Termostat „Uni RTL”
z nakrętką M 30 x 1,0

Wykonanie: biały  (25) 102 71 00  

Wkładka    102 69 81 
do zaworów jw.   

Dławnica
do wszystkich zaworów RTLH
Paczka = 5 sztuk   102 69 86 20,20

Ter mo stat i za wór RTLH pa ko wa ne ja ko ze staw. 
Za kres re gu la cji ter mo sta tu „Uni RTLH” fa brycz nie 
ogra ni czo ny na na sta wę 40°C. 

o wy co fy wa ny z pro gra mu pro duk cji. 

o wy co fy wa ny z pro gra mu pro duk cji. 
Po zo sta łe in for ma cje w kar cie „Da ne tech nicz ne”. 

Za kres za sto so wa nia: 
In sta la cje cen tral ne go ogrze wa nia PN 10, kom bi no-
wa ne (grzej ni ko wo -p odł og owe). 

Wkład ka za wo ro wa z po dwój nym grzyb kiem za po-
bie ga nie za mie rzo ne mu prze grza niu in sta la cji 
i chro ni ją przed za mro że niem. 

Z po zy cją ze ro, 
z moż li wo ścią ogra ni cza nia i blo ko wa nia za kre su 
re gu la cji. 
Za kres re gu la cji 20-50 °C. (fa brycz ne ogra ni cze nie 
na 40 °C). 

Z po zy cją ze ro, 
z moż li wo ścią ogra ni cza nia i blo ko wa nia za kre su 
re gu la cji. 
Za wo ry RTL z gwin tem pod ter mo stat M 30 x 1,0 
zo sta ły wy co fa ne z pro gra mu pro duk cji. 

Wkład ka za wo ro wa z po dwój nym grzyb kiem za po-
bie ga nie za mie rzo ne mu prze grza niu in sta la cji 
i chro ni ją przed za mro że niem. 

Ce na za paczkę.

Ograniczniki temperatury powrotu
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Roz dzie l acze do in sta la cji c. o.
Je śli nie za zna czo no w tek ście inaczej, wy mie nio-
ne ar ty ku ły wy ko na ne są z mo sią dzu.

 Liczba Długość Dł. z zaworami
 obiegów L (mm) kulowymi 140 63 94 
 2 170 mm 280 mm
 3 220 mm 330 mm
 4 270 mm 380 mm
 5 320 mm 430 mm
 6 370 mm 480 mm
 7 420 mm 530 mm
 8 470 mm 580 mm
 9 520 mm 630 mm
 10 570 mm 680 mm

Mon to wa na rów nież ja ko ele ment do włą cze nia 
do dat ko we go obie gu grzew cze go (w po łą cze niu 
z nyplem mo sięż nym nr ka ta lo go wy 102 80 52).

GZ  - gwint zewnętrzny.
GW - gwint wewnętrzny.

Za mo co wa nie przy po mo cy opa ski za ci sko wej. 
Słu ży do mon ta żu roz dzie la cza w sza fce lub na 
ścia nie.
Uchwyt dźwiękoizo la cyj ny wg DIN 4109.

Stro na 5.16.

Cena za paczkę.

Stro na 6.40.

Zawory stosowane w rozdzielaczach zasilających 
w instalacjach ogrzewania podłogowego.

Zawór do rozdzielacza powrotnego
w instalacji ogrzewania podłogowego.

Rozdzielacze
Komponenty

Komponenty rozdzielacza

Roz dzie lacz koń co wy 1", z mosiądzu
Króćce obie gu grzew czego G 3/4 GZ
Króciec od po wie trznika – G  3/8 GW
poczwórny (2)   140 05 54 

Roz dzie lacz przelotowy 1", z mosiądzu
Króćce obie gu grzew cze go – G 3/4 GZ

podwójny  (2)   140 06 52 

po trój ny  (2)   140 06 53 

po czwór ny (2)   140 06 54 

Koń cówka rozdzielacza 1" (10)   140 06 91 
Króciec – G 3/8 GW do od po wie trznika
Króciec – G 1/2 GW do kur ka spustowego

Zawór kulowy
DN 25   1"
z półśrubunkiem,
z uszczelnieniem płaskim    140 63 94 

Jarzmo roz dzie la cza
ze stali ocyn ko wa nej    140 10 61 

Od po wie trznik automatyczny  3/8"
z zaworem stopowym (10)   108 83 03 

Odpowietrznik ręczny  3/8"    
samouszczelniający, paczka = 10 szt.   140 03 92 

Ku rek ku lo wy „Opti flex” (50)   103 33 14 
do na peł nia nia i opróż nia nia in sta la cji,
DN 15    1/2",
sa mo u szczel nia ją cy,
z końcówką do wę ża
i zaślepką

 Za wór typoszereg „AZ”  
do re gu la cji ter mo sta tycz nej  
(wycofywany z programu produkcji)
DN 15    3/4" GZ x 3/4" GW (25)   140 01 64 

Zawór powrotny „Com bi 2”    
z moż li wo ścią na sta wy wstęp nej i od cię cia
(wycofywany z programu produkcji)
DN 15    3/4" GZ x 3/4" GW (25)   140 11 94 



13.312009

Nazwa wyrobu   Jednostek Nr     Opis
   w opakowaniu katalogowy   
     

13

13.31

13

Do mon ta żu ar ma tu ry równoważąco-pomiarowej 
przy roz dzie la czu po wrot nym. 

Do za śle pie nia nie wy ko rzy sta ne go obie gu roz dzie-
la cza. 

Moż li wość sto so wa nia za miast koń ców ki roz dzie la-
cza, ale bez moż li wo ści pod łą cze nia od po wietrz ni ka 
lub kur ka na peł nia ją co -opró żni aj ąc ego. 

Do mon ta żu złą czek skręcanych. 

Ter mo sta ty ze zdal ny mi na sta wą i czuj ni kiem sto-
so wa ne są np. do re gu la cji wy daj no ści kon wek to-
rów pod po dło go wych, za sło nię tych grzej ni ków czy 
in sta la cji ogrze wa nia pod ło go we go. 

Z po zy cją ze ro, zakres regulacji 7-28°C
 skala á 1 - 5

Z po zy cją ze ro, zakres regulacji 7-28°C
 skala á 1 - 5

Gło wi ca do ręcz nej re gu la cji mo że być wy mie nio na 
na na pęd na staw czy bez opróż nia nia in sta la cji.

GW - gwint we wnętrz ny.
GZ - gwint ze wnętrz ny.
NZ - na kręt ka złącz na.

Rozdzielacze
Akcesoria

Termometr przylgowy
do rozdzielacza    140 40 95 

Pół śru bu nek R1/2 EN 10226   101 93 04 
(NZ => GW  G3/4)

Za ślep ka 1/2"   (50) 140 17 04 
sa mo u szczel nia ją ca

Zaślepka – 3/4" GW  
(bez ilustracji)   (10) 140 06 92 

Zaślepka – 1" GW  
(bez ilustracji)   (10) 140 06 93 

Klucz pier ście nio wy
SW 30/32     140 10 91 

Termostat ze zdalną nastawą „Uni LH”
Nakrętka M 30 x 1,5

Wykonanie: biały

Kapilara 2,0 m długości   101 22 95 

 5,0 m długości   101 22 96 

 10,0 m długości  101 22 97 

Wykonanie: biały,
z dodatkowym zdalnym czujnikiem

Kapilara 2,0 m długości   101 23 95 
 5,0 m długości   101 23 96 

Gło wi ca do ręcz nej re gu lacji 
Nakrętka M 30 x 1,5
Wy ko na nie: bia ła   (10) 101 25 65 

Złączki skręcane Oventrop do rur z miedzi, ze stali 
cienkościennej, z tworzywa i wielowarstwowych rur
„Copipe” – strona 1.59

Złączki skręcane Oventrop „Cofit S” dla rur wielowarstwo
wych „Copipe” i innych producentów – strona 14.13

Rura wielowarstwowa „Copipe” – strona 14.01


