
Armatura Premium + Systemy

Armatura do instalacji wody pitnej
„Aquastrom T plus”

„Aquastrom C“
„Aquastrom P“



Ogólne warunki stosowania
Opis i sposób dzia∏ania
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W podgrzewaczach i rurach instalacji ciep∏ej
wody u˝ytkowej muszà byç zapewnione warun-
ki zapobiegajàce rozwojowi zagra˝ajàcych zdro-
wiu bakterii legionelli. Instalacje takie w zdecy-
dowanej wi´kszoÊci obiektów mieszkalnych
(rzadziej w budynkach jednorodzinnych), u˝ytku
publicznego czy przemys∏owych muszà spe∏-
niaç warunek natychmiastowego podania cie-
p∏ej wody po otwarciu punktu poboru. Sposo-
bem na spe∏nienie tego wymagania jest uk∏ad
przystosowany do cyrkulacji. Przepisy i wytycz-
ne budowlane okreÊlajà ponadto warunki brze-
gowe projektowania i wykonawstwa takich in-
stalacji m. in. pod kàtem zagwarantowania bez-
pieczeƒstwa zdrowotnego. System powinien
byç zaprojektowany i wykonany tak, aby mini-
malna temperatura wody wyp∏ywajàcej z pod-
grzewacza wynosi∏a 60°C a maksymalna powra-
cajàcej – 55°C. Dodatkowo w ka˝dym pionie in-
stalacji muszà byç zapewnione przep∏ywy o od-
powiednich nat´˝eniach. Wytyczne europejskie
zalecajà takie u˝ytkowanie instalacji, aby na
koƒcach ka˝dego pionu opadowego (cyrkula-
cyjnego) temperatura wody wynosi∏a min. 57°C.
Wymagane nat´˝enia przep∏ywów powinny byç
wyliczone projektowo zgodnie z obowiàzujàcy-
mi wytycznymi i ustawione np. na wbudowa-
nym w ka˝dym pionie cyrkulacyjnym zaworze
regulacyjnym „Aquastrom C“ Oventrop. Istnieje
jednak pewniejszy i mniej czasoch∏onny sposób
zapewnienia wymaganych 57°C – zabudowa na
koƒcówkach pionów cyrkulacyjnych termosta-
tycznych zaworów regulacyjnych „Aquastrom 
T plus“ (z nastawà wst´pnà). Potrafià one sa-
moczynnie ustaliç nat´˝enia przep∏ywów w re-
gulowanych obiegach tak, aby odpowiednie
przep∏ywy i temperatura dotar∏y do wszystkich
pionów. JeÊli jednak instalacja c. w. u. zasilana
jest wodà o temperaturze nie gwarantujàcej
uzyskanie na koƒcówkach pionów opisanych
57° C – to dla unikni´cia zagro˝enia zwiàzanego
z bakteriami legionelli nale˝a∏oby w niej przepro-
wadzaç regularne dezynfekcje termiczne z u˝y-
ciem wody podgrzanej do temperatury 70°C.
W czasie dezynfekcji termicznej zawory „Aqu-
astrom T plus“ wspomagajà jej wykonanie po-
przez zagwarantowanie nagrzania najdalszych
fragmentów instalacji do temperatury zabijajàcej
bakterie. Dla pe∏nej skutecznoÊci dezynfekcji
temperatura taka musi byç utrzymana przez
min. 3 min. Opis techniczny zaworu „Aquastrom
T plus”: 
– spe∏nia wymagania wytycznych dot. technicz-

nego wyposa˝enia budynków zawartych
w rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002, Dz. U. nr 75 z dn. 15.04.2002); za-
lecany zakres regulacji 55-60 °C (zakres mak-
symalny 40-60 °C). 

– posiada funkcj´ automatycznego wspomaga-
nia dezynfekcji termicznej. 

– mo˝liwoÊç wst´pnego zd∏awienia przep∏ywu
w celu hydraulicznego zrównowa˝enia instala-
cji, zapewniajàcego równomiernoÊç rozp∏y-
wów równie˝ wtedy, kiedy woda nie osiàga
temperatury ustawionej na pokr´tle (np.
w czasie rozruchu, podwy˝szonego rozbioru
wody bàdê przy wy∏àczonym kotle). 

1 „Aquastrom T plus” - przekrój poprzeczny
2 Schemat instalacji zasilajàco-cyrkulacyjnej
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Cyrkulacja c.w.u.

Woda zimna 

Zasilanie c.w.u.

Uk∏ad cyrkulacyjny
obejmujàcy tylko piony
zasilajàce

Uk∏ad
cyrkulacyjny
obejmujàcy
przewody
rozdzielcze na
pi´trach



„Aquastrom T plus“
Regulacja termiczna i statyczna

Dezynfekcja termiczna
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RReegguullaaccjjaa  tteerrmmiicczznnaa
Zawór „Aquastrom T plus“ jest fabrycznie
ustawiony na zd∏awienie przep∏ywu w tem-
peraturze 57°C. W wi´kszoÊci instalacji za-
wór mo˝e byç zastosowany i spe∏ni swoje
funkcje bez zmiany tego ustawienia. JeÊli
zachodzi potrzeba zmiany – mo˝na jej do-
konaç w zakresie temperatur od 40°C do
65°C. Nale˝y jednak dà˝yç do ustawieƒ
w zalecanym przez wytyczne zakresie pracy
od 55°C do 60°C. W temperaturze powy˝ej
ustawionej na pokr´tle termostatu zawór
d∏awi przep∏yw do nat´˝enia resztkowego. 

DDeezzyynnffeekkccjjaa  tteerrmmiicczznnaa
Dezynfekcja termiczna jest funkcjà instalacji
wykonywanà i sterowanà automatykà pod-
grzewacza c. w. u.. W trakcie dezynfekcji
temperatura wody w ca∏ej instalacji jest pod-
noszona ponad poziom 70°C. Ok. 6 K po-
wy˝ej ustawionej temperatury regulacji za-
wór „Aquastrom T plus” zwi´ksza przep∏yw
z resztkowego na dezynfekcyjny; po osià-
gni´ciu przez wod´ temperatury ok. 73°C
nast´puje zd∏awienie przep∏ywu do nat´˝e-
nia resztkowego. Wzrastajàce dzi´ki temu
zd∏awieniu ciÊnienie dyspozycyjne pozwala
na zwi´kszenie przep∏ywów i przyÊpieszenie
dezynfekcji w pozosta∏ych pionach cyrkula-
cyjnych, osiàgajàcych zak∏adanà temperatu-
r´ dezynfekcji póêniej ni˝ piony u∏o˝one hy-
draulicznie najkorzystniej. Wybrane ustawie-
nie temperatury mo˝na odczytaç równie˝
przy zamontowanej nasadce plombujàcej. 

RReegguullaaccjjaa  ssttaattyycczznnaa
Zawór „Aquastrom T plus“ pracuje samo-
czynnie. Za pomocà zintegrowanego w kor-
pusie g∏ównym (za elementem termoregula-
cyjnym) zaworu d∏awiàcego mo˝na wst´p-
nie ustaliç maksymalne nat´˝enie przep∏y-
wu. Nastawa jest odtwarzalna, tzn. ogranicz-
nik wznosu grzybka wyznaczajàcy nastaw´
wst´pnà nie zmienia po∏o˝enia równie˝ po
zamkni´ciu zaworu (np. w celu konserwacji
pionu). Po wyj´ciu termometru uzyskuje si´
dost´p do zaworu opró˝niajàcego, wyposa-
˝onego w koƒcówk´ do w´˝a spustowego;
opró˝nienie pionu po zredukowaniu w nim
ciÊnienia nie sprawia ˝adnych k∏opotów. 

WWyykkoonnaanniiaa::  
Termostatyczne zawory regulacyjne z nasta-
wà wst´pnà „Aquastrom T plus“ przezna-
czone sà do stosowania w instalacji cyrkula-
cji c. w. u.. Wykonanie z bràzu, obustronnie
z gwintami wewn´trznymi lub zewn´trznymi,
dost´pny zakres Êrednic od DN15 do DN25. 

– klasa ochrony ppo˝ B1
– przewodnoÊç cieplna = 0,04W/m. K
– zastosowanie w temperaturze do 90°C
11 Charakterystyka regulacji termicznej
22  Skala temperatury - detal
33 Nastawa wst´pna przep∏ywu - detal
44 Charakterystyka przep∏ywu
55 Zawór „Aquastrom T plus“ w ∏upinie 
izolacyjnej
66 Zawór „Aquastrom T plus“ z czujnikiem
temperatury PT 1000 (osprz´t dodatkowy,
nr kat. 420 55 92), do po∏àczenia z domo-
wym systemem monitorujàco-sterujàcym
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Przep∏yw resztkowy
zgodnie z VP 554

Zawór d∏awi przep∏yw do
wielkoÊci resztkowej po
osiàgni´ciu nastawionej
temperatury regulacji

Ok. 6°C powy˝ej temperatury
regulowanej zawór zwi´ksza
przep∏yw z resztkowego na
dezynfekcyjny

Od ok. 73°C zawór ponownie
d∏awi przep∏yw do wielkoÊci
resztkowej
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dezynfekcyjny
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dezynfekcji > 70°C

Nastawialny zakres regulacji
40°C–65°C

Zalecany zakres regulacji
55°C–60°C



„Aquastrom C” zawór regulacyjny
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Zawory regulacyjne „Aquastrom C” Oven-
trop sà przeznaczone do monta˝u w instala-
cjach ciep∏ej wody u˝ytkowej. 

Umo˝liwiajà wyrównanie oporów hydraulicz-
nych we wszystkich obiegach instalacji
w sposób zapewniajàcy skierowanie do ka˝-
dego z nich przep∏ywu wystarczajàcego do
osiàgni´cia podobnych wartoÊci temperatur
wody. Nat´˝enia przep∏ywów do wst´pnego
ustawienia sà rezultatem uprzednich obli-
czeƒ projektowych. 

Zd∏awienie przep∏ywu do wartoÊci oblicze-
niowej mo˝liwe jest dzi´ki precyzyjnej, od-
twarzalnej nastawie wst´pnej. Armatura
montowana jest w pionach opadowych (cyr-
kulacyjnych) instalacji c. w. u.. 

Zawór regulacyjny „Aquastrom C“ jest rów-
nie˝ cz´sto montowany w ostatnim, najnie-
korzystniejszym pod wzgl´dem hydraulicz-
nym pionie instalacji, w której do regulacji
temperatury wody na koƒcówkach pozosta-
∏ych pionów cyrkulacyjnych zastosowano
termostatyczne zawory regulacyjne „Aqu-
astrom T plus“ (z nastawami wst´pnymi). 

Korpus zaworu wykonany jest z bràzu,
wrzeciono i grzybek z mosiàdzu odpornego
na odcynkowanie. 

Zalety: 

– mo˝liwoÊç precyzyjnego d∏awienia prze-
p∏ywów nawet do bardzo ma∏ych wartoÊci

– por´cznoÊç monta˝u i obs∏ugi dzi´ki ulo-
kowaniu wszystkich elementów funkcyj-
nych po jednej stronie korpusu

– jeden zawór – 5 funkcji: 
nastawa wst´pna
odci´cie
pomiar temperatury
opró˝nianie
pomiar (króçce pomiarowe jako osprz´t
dodatkowy) 

Wykonania: 

PN 10 do wody pitnej w temperaturze 
do 95°C; alternatywnie w instalacjach
grzewczych lub ch∏odniczych od –20 do
+150°C, PN 16 (GZ - wykonanie z gwintem
zewn´trznym) lub PN 25 (GW - wykonanie
z gwintem wewn´trznym). 
Obustronnie GZ, nr kat.: 420 71 04 – 10
Obustronnie GW, nr kat.: 420 81 04 – 10

11  „Aquastrom C“ wykonania GZ i GW

22  „Aquastrom C“ wykonanie GZ, tuleje do
ró˝nego rodzaju po∏àczeƒ z rurami instala-
cji, np.: 
- lutowania z rurami z miedzi
- prasowania z rurami ze stali nierdzewnej
- „Cofit P“ z∏àczki prasowane do rury wielo-

warstwowej „Copipe“ Oventrop

33 „Aquastrom C“ z króçcem opró˝niajàcym
(z koƒcówkà do w´˝a). 

44 Zawór „Aquastrom C“ z ∏upinà izolacyjnà
– klasa ochrony ppo˝ B1
– przewodnoÊç cieplna = 0,04W/m. K
– zastosowanie w temperaturze do 90°C
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„Aquastrom C“ zawór regulacyjny
Regulacja wst´pna

„Aquastrom P“ zawór poboru próbek
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Dla zagwarantowania poprawnej pracy in-
stalacji cyrkulacyjnej niezb´dne jest wyko-
nanie projektu zawierajàcego staranne wyli-
czenie nat´˝eƒ przep∏ywu (np. z u˝yciem
programu OVplan) we wszystkich jej pio-
nach. 

Nale˝y przy tym uwzgl´dniç fakt wych∏odze-
nia cyrkulujàcej wody na ca∏ej d∏ugoÊci rur
tak, aby równie˝ na ostatnim, najbardziej
oddalonym pionie instalacji uzyskaç tempe-
ratur´ wody na poziomie 57°C. 

Zawory „Aquastrom C“ z nastawà wst´pnà
pozwalajà na ustawienie w rzeczywistej in-
stalacji rozp∏ywów wyliczonych w projekcie. 

W instalacji ciep∏ej wody u˝ytkowej, w której
do wyregulowania przep∏ywów cyrkulacyj-
nych u˝yto termostatycznych zaworów re-
gulacyjnych „Aquastrom T plus“ (równie˝
z nastawà wst´pnà) - zawór regulacyjny
„Aquastrom C” zamontowany na pionie hy-
draulicznie najniekorzystniejszym mo˝e po-
s∏u˝yç np. do kontroli temperatury wody za-
równo w zwyk∏ym, jak i dezynfekcyjnym try-
bie pracy. Mo˝e byç równie˝ dodatkowo wy-
korzystany do korekty temperatury wody
w ca∏ej instalacji. JeÊli temperatura w pionie,
w którym jest zamontowany, nie jest wystar-
czajàca – to zwi´kszenie stopnia jego otwar-
cia spowoduje podwy˝szenie przep∏ywu (i
transportowanej w nim energii cieplnej)
w poziomych przewodach rozdzielczych in-
stalacji i osiàgni´cie po˝àdanego poziomu
temperatury. 

Temperatur´ kontrolowaç mo˝na przy po-
mocy termometru tarczowego (na wyposa-
˝eniu zaworu „Aquastrom C”) lub czujnika
temperatury (osprz´t dodatkowy). 

11  Schemat instalacji cyrkulacyjnej
Wyrównywanie oporów hydraulicznych
z pomocà zaworów „Aquastrom C“. 

22  Schemat instalacji cyrkulacyjnej
Zawór „Aquastrom C“ u˝yty do d∏awienia
przep∏ywu w ostatnim pionie instalacji,
w której na pozosta∏ych pionach zastosowa-
no termostatyczne zawory regulacyjne z na-
stawà wst´pnà „Aquastrom T plus“ 

33,,44  „Aquastrom P“ - zawory do poboru pró-
bek wody, DN 1/4” lub 3/8”, do corocznej
kontroli instalacji na obecnoÊç bakterii legio-
nelli (w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej,
w basenach itp.). 

Korpus zaworu z bràzu, wylewka ze stali
szlachetnej – materia∏y odporne na steryliza-
cj´ przez opalanie. 

Zawory do poboru próbek mo˝na monto-
waç pod dowolnym kàtem (pionowo, pozio-
mo) we wszystkich zaworach „Aquastrom“
produkcji firmy Oventrop i w otworach na-
wierconych np. w rurach instalacji gwintami
1/4” lub 3/8”. Obs∏uga zaworów przy pomo-
cy za∏àczonego klucza lub czterograniaste-
go klucza imbusowego SW 5. 
DN 1/4” nr kat.: 420 91 02
DN 3/8” nr kat.: 420 91 03
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Termostatyczne zawory do dezynfekcji
„Aquastrom T plus”

Zawór
regulacyjny
„Aquastrom C”

Zasilanie c.w.u.

Zawory regulacyjne „Aquastrom C”

Woda zimna

Cyrkulacja c.w.u.

Zasilanie c.w.u.

Woda zimna

Cyrkulacja c.w.u.



Pozosta∏a armatura sanitarna

Dost´pne w firmie:

OVENTROP Sp. z o. o. 
ul. Polna 36B, 05-082 Stare Babice
tel. (0-22) 752 94 48, 752 94 47, 722 96 42
fax (0-22) 722 96 41
e-mail: info@oventrop.pl
www.oventrop.pl
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1 „Aquamodul”- system rozdzia∏u wody pit-
nej umo˝liwia szybkie wykonanie domowe-
go w´z∏a wodnego bez koniecznoÊci gwin-
towania, dodatkowego uszczelniania lub lu-
towania. Elementy sà uszczelniane na p∏a-
sko i skr´cane. Rozdzielacz 1” posiada ze
strony wlotowej nakr´tk´ z∏àcznà 1 1/4”,
a od strony wylotowej odpowiedni gwint ze-
wn´trzny. D∏ugoÊç zabudowy 140 mm. Do
systemu mo˝na w prosty sposób do∏àczyç
filtr wody. EAS (jednorurowy element przy∏à-
czeniowy) stosuje si´ do po∏àczenia z fil-
trem wodnym lub filtrem z przep∏ukaniem
zwrotnym „Aquanova”. Instalacje uzdatnia-
nia wody lub do p∏ukania rur mo˝na pod∏à-
czyç poprzez zastosowanie armatury bypas-
sowej. Korpus wykonany z bràzu (elementy
stykajàce si´ z wodà sà wolne od mosià-
dzu). 

22 „Aquastrom” zawory pe∏noprzekrojowe 
PN 16, wykonanie skoÊne, z bràzu, DN15 –
DN50. Wykonania z przy∏àczem z gwintem
zewn´trznym, wewn´trznym, z koƒcówkami
do lutowania. Atest PZH. Wszystkie elemen-
ty funkcyjne po stronie pokr´t∏a, uszczelnie-
nie trzpienia niewymagajàce konserwacji. 

33 „Hydrocontrol R” zawory regulacyjno-po-
miarowe z bràzu, do wyregulowania oporów
hydraulicznych w instalacjach wody pitnej.
Ârednice DN 15 do DN 32. Atest PZH. 

44 Filtr wody „Aquanova Compact”, z bràzu

55 Filtr wody „Aquanova Magnum”

66 Wielowarstwowa rura po∏àczeniowa „Co-
pipe” ze z∏àczkami prasowanymi i skr´cany-
mi

77 Szafka rozdzielacza (szerokoÊç wewn´trz-
na 400 lub 600 mm) do monta˝u rozdziela-
cza do instalacji sanitarnych „Multidis R”. 

Pozosta∏e informacje dotyczàce armatury
wodnej w katalogu produktów, rozdzia∏ 12
i w arkuszach danych technicznych. 

Zastrzega si´ mo˝liwoÊç zmian
technicznych. 


