
Temperaturblockierung:
Arbeitsfolge wie bei Temperaturbegrenzung. Die Befesti-
gungsschieber werden beidseitig des Anschlagsteges einge-
schoben.

Temperaturjustierung:
Die Fernverstellung ist werkseitig auf 20 °C = Ziffer 3 justiert.
Sollte diese einmal verstellt sein, kann sie wie folgt wieder-
hergestellt werden:
Abdeckkappe wie unter Temperaturbegrenzung beschrieben
abnehmen. Skalenkappe nach vorn abziehen.

Rändelschraube bis zum An-
schlag in die Wandhalterung
eindrehen. Dann so weit wie-
der herausdrehen, bis die rote
Justiermarkierung mit dem
Anschlagsteg auf einer Ebene
liegt.
Skalenkappe so wieder auf-
setzen, dass die Ziffer 3 mit
dem Anschlagsteg auf einer
Ebene liegt.
Abdeckkappe montieren (Ab-
bildung 6).

Einbauanleitung

Thermostat mit Fernverstellung
Thermostat mit Fernverstellung und Fernfühler

Verwendungsbereich:
Oventrop-Thermostate mit Fernverstellung und Oventrop-
Thermostate mit Fernverstellung + Fernfühler sind besonders
geeignet für die Regelung von Unterflurkonvektoren, verklei-
deten Heizkörpern und Fußbodenheizungen.

Montage:
Abdeckhaube der Fernverstellung entfernen. Fernverstellung
so anbringen bzw. bei der Fernverstellung + Fernfühler den
Fernfühler so plazieren, dass die Raumtemperatur gut erfasst
werden kann. Die Fernverstellung bzw. der Fernfühler darf
nicht durch Vorhänge oder ähnliches verdeckt werden bzw.
dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sein.
Das Kapillarrohr ist so zu verlegen, dass es nicht geknickt
oder flachgedrückt wird. Das überschüssige Kapillarrohr
kann innerhalb der Verstellung aufgewickelt werden (Abbil-
dung 1). Abdeckhaube wieder aufdrücken und die Fernver-
stellung in die maximale Offenstellung (Ziffer 5) bringen.
Schutzkappe vom Ventil abschrauben und stattdessen Stell-
kolben aufschrauben
Abdeckkappe lässt sich nur in einer bestimmten Stellung
aufschieben. Nase an der Abdeckkappe im Schlitz an der
Wandhalterung einführen (Abbildung 2).

Temperaturbegrenzung:
Zur Verhinderung einer eventuellen Sollwertverstellung durch
Unbefugte kann der Thermostat auf jede beliebige
Temperatur begrenzt werden.
Arbeitsfolge bei Begrenzung auf einen oberen Maximalwert:
Abdeckkappe entfernen. Hierzu sind vorher die zwei seit-
lichen Schrauben zu lösen, die evtl. zur Sicherung einge-
schraubt sind (Abbildung 4). Skalenkappe auf den zu begren-
zenden Wert einstellen. Einen Begrenzungschieber aus der
Wandhalterung nehmen und rechts neben dem Anschlagsteg
von hinten in die Skalenkappe schieben. Abdeckkappe mon-
tieren (Abbildung 5).
Die Begrenzung auf einen unteren Maximalwert ist wie vor
durzchzuführen. Der Begrenzungsschieber ist jedoch links
neben dem Anschlagsteg einzuschieben.

Thermostat mit Fernverstellung Thermostat mit Fernverstellung
und Fernfühler
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Verlegung des Kapillarrohres in Leerrohren:
Eine Verlegung des Kapillarrohres in Leerrohren ist duch die
zweiteilige Stellkolbenfassung möglich. Dazu ist vor Ort die
Demontage des Stellkolbens vorzunehmen. Danach den
Stellkolben durch das Leerrohr schieben und anschließend
wieder montieren (Abbildung 3).

Technische Änderungen vorbehalten
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Bedeutung der Symbole und Ziffern:

0 = Absperrung

✽ = Frostschutzsymbol,
bei dieser Einstellung öffnen die
Thermostatventile automatisch, wenn 
die Raumtemperatur unter 6°C absinkt.

1 = ca. 12°C 
2 = ca. 16°C 
3 = ca. 20°C 
4 = ca. 24°C
5 = ca. 28°C 

} Die Punkte zwischen den
Ziffern 2 - 4 entsprechen
jeweils einer Raumtemperatur-
änderung von ca.1°C.
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nicht knicken
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Instrukcja montażu
Termostat ze zdalnym nastawnikiem 

Termostat ze zdalnym nastawnikiem i ze zdalnym czujnikiem

Zakres zastosowania
Termostat Oventrop ze zdalnym nastawnikiem oraz termostat 
Oventrop ze zdalnym nastawnikiem i ze zdalnym czujnikiem są 
szczególnie zalecane do regulacji wydajności konwektorów podpo-
dłogowych, grzejników obudowanych i ogrzewania podłogowego.
Montaż
Zdjąć obudowę pokrętła nastawnika. Nastawnik termostatu (lub 
czujnik w przypadku termostatu ze zdalnymi nastawnikiem i czujni-
kiem) ulokować w miejscu, w którym będzie poddany oddziaływa-
niu temperatury miarodajnej dla całego pomieszczenia. Nastawnik 
wzgl. czujnik (w przypadku termostatu ze zdalnymi nastawnikiem  
i czujnikiem) nie powinny być zasłonięte, zakryte lub wystawione na 
bezpośrednie działanie słońca.
W trakcie układania i po ułożeniu kapilary (użytkując instalację) nie 
wolno załamywać jej pod ostrym kątem ani spłaszczać.
Nie wykorzystany na długości odcinek kapilary może być nawinięty 
pod obudową pokrętła nastawnika (rysunek nr 1).
Nałożyć obudowę i nastawić pokrętło nastawnika w pozycji maksy-
malnego otwarcia (cyfra 5).
Odkręcić kapturek ochronny z zaworu i w jego miejsce zamonto-
wać siłownik termostatu. 
Obudowa nastawnika daje się nałożyć na podstawę tylko w jednej 
określonej pozycji. Nadlewkę (ząbek) widoczny na wewnętrznej stro-
nie obudowy należy wprowadzić w widoczne w podstawie wycięcie 
(rysunek 2).

Termostat ze zdalnym nastawnikiem Termostat ze zdalnym nastawnikiem 
i ze zdalnym czujnikiem

Układanie kapilary w rurze osłonowej
Ułożenie kapilary w rurze osłonowej jest możliwe po rozłożeniu na 
części siłownika termostatu. Po przewleczeniu kapilary z miesz-
kiem przez rurę osłonową należy ponownie zmontować siłownik 
(rysunek 3).

odkręcić

nie łamać

Ograniczenie zakresu regulacji
Celem niedopuszczenia do ewentualnej zmiany ustawienia przez 
osoby nieuprawnione zakres regulacji termostatu można ograni-
czyć do dowolnego przedziału.
Ograniczanie zakresu od góry:
Zdjąć obudowę. Poluzować dwa z bocznych wkrętów zabezpie-
czających podstawę nastawnika (rysunek 4).  Nastawić pokrętło na 
pożądaną wartość maksymalną. Wyjąć jeden z dwóch ogranicz-
ników zaparkowanych na podstawie nastawnika i wsunąć go (od 
tyłu ku przodowi) w szyny (ząbki) na wewnętrznej stronie pokrętła, 
po prawej stronie zderzaka (nadlewki na podstawie (rysunek 5). 
Zamocować obudowę nastawnika.
Ograniczenie zakresu regulacji od dołu należy wykonać w sposób 
analogiczny do opisanego powyżej. Ogranicznik należy jednak 
wsunąć po lewej stronie zderzaka pokrętła.

Blokowanie wybranej temperatury:
Kolejność czynności jak przy ograniczaniu zakresu regulacji. Ogra-
niczniki obrotu należy wsunąć po obu stronach zderzaka pokrętła.

Justowanie (kalibracja) termostatu:
Termostat jest fabrycznie wyjustowany tak, aby cyfra 3 odpowiada-
ła temperaturze 20 °C.
Jeżeli justunek fabryczny został z jakichkolwiek przyczyn zmienio-
ny, to powrót do ustawienia fabrycznego może być zrealizowany  
w sposób następujący:
Zdjąć obudowę pokrętła (jak przy ograniczaniu zakresu regulacji) 

i pociągając do siebie zdjąć wy-
skalowane pokrętło termostatu. 
Wkręcić do oporu radełkowaną 
obudowę (szkielet) czujnika tem-
peratury. Odkręcić w przeciwnym 
kierunku do pozycji, w której czer-
wone oznaczenie na obudowie 
czujnika znajdzie się na wysokości 
zderzaka na podstawie termosta-
tu. Pokrętło ze skalą wcisnąć tak, 
aby cyfra 3 znalazła się w jednej 
linii ze zderzakiem. Zamontować 
obudowę termostatu (rysunek 6).

Objaśnienia symboli i cyfr:

0 =  zamknięcie
* =  oznaczenie pozycji „ochrony przed zamarzaniem”;   

w tym ustawieniu termostat otworzy zawór, kiedy tem-
peratura spadnie do 7 stopni C

1 = ok. 12  °C
2 = ok. 16  °C
3 = ok. 20  °C
4 = ok. 24  °C
5 = ok. 28  °C

Punkty między cyframi 2 – 4 
odpowiadają każdorazowo 
zmianie temperatury 
pomieszczenia o ok. 1 °C.


