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Termostaty i armatura grzejnikowa
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SSEEHHRR  GGUUTT**

Im Test 9 Thermostatventile

7/2000



Zawory termostatyczne
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W ofercie firmy Oventrop znaleêç mo˝na armatur´
i termostaty w wyborze tak szerokim, ˝e projektan-
ci, instalatorzy i hurtownicy nie b´dà mieli proble-
mów ze spe∏nieniem wymagaƒ inwestora i wyko-
naniem instalacji ogrzewania grzejnikowego
w zgodzie z obowiàzujàcymi przepisami i wytycz-
nymi. Armatura umo˝liwia hydrauliczne dopaso-
wanie iloÊci czynnika grzewczego do chwilowego
zapotrzebowania i tym samym przyczynia si´ do
ekonomicznej pracy instalacji. 

UUwwaaggaa::  
Zawory termostatyczne Oventrop spe∏niajà wyma-
gania zawarte w normach i rozporzàdzeniach re-
gulujàcych zasady rynku budowlanego oraz
w prawie energetycznym. Polskie wytyczne zale-
cajà projektowanie na ró˝nic´ regulacji (odchy∏k´)
2 K. W Europie zachodniej roÊnie udzia∏ projekto-
wania na odchy∏k´ 1 K, obliczonego na dalsze
podwy˝szenie efektu oszcz´dnoÊciowego. Nale˝y
jednak pami´taç o ró˝nicy kosztów inwestycyj-
nych wynikajàcych z wyboru sposobu projektowa-
nia. 

Zawory termostatyczne Oventrop spe∏niajà wyma-
gania m. in.: 
– normy DIN EN 215 (nr rej. 6T0002), 
– normy EN 215, 
– niemieckich przepisów dot. ubezpieczeƒ od od-

powiedzialnoÊci cywilnej, 
– norm PN-90 M75010, PN-90 M75011. 

Zawory termostatyczne Oventrop (zawory typo-
szeregu „A” z termostatem „Uni XH” wzgl. „Uni
LH”) przekraczajà we wszystkich punktach wyma-
gane przez normy parametry: 
– odpornoÊç na zginanie: 815 N (1213 N*) 

wymagania wg DIN EN 215: 250 N, 
– odpornoÊç na skr´canie: 25,8 Nm (29,8 Nm*)

wymagania wg DIN EN 215: 8 Nm, 
– wp∏yw temperatury czynnika grzewczego

„Uni XH”: 0,37K/30K, 
„Uni LH”: 0,65K/30K, 
wymagania wg DIN EN 215-1: 1,5K/30K, 

– wp∏yw ró˝nicy ciÊnieƒ 0,4K/0,5 bar wymagania
wg DIN EN 215: 1K/0,5 bar, 

– histereza 0,2K, wymagania wg
DIN EN 215: 1,0K. 

*wersja instytucjonalna

Budowa i dzia∏anie: 
Czujnik termostatu „Uni XH”, „Uni LH”, „Uni SH”
i „Uni CH” sk∏ada si´ z wype∏nionej cieczà metalo-
wej kapsu∏ki, w której zawalcowany jest mieszek
falisty. Zmiana temperatury otoczenia powoduje
zmian´ obj´toÊci cieczy, co z kolei wp∏ywa na
zmian´ d∏ugoÊci mieszka. Wywo∏uje to przesuni´-
cie wsuni´tego doƒ popychacza, sterujàcego po-
∏o˝eniem grzybka zaworu. Wzrost temperatury po-
woduje zamykanie zaworu, spadek – jego ponow-
ne otwieranie. 
1. Tarcza pami´ci (pami´tnik) 
2. Czujnik cieczowy
3. Zabezpieczenie przecià˝eniowe
4. Skala temperatury
5. D∏awnica
6. Wk∏adka zaworowa
7. Przy∏àcze gwintowe
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Grzejnikowa armatura dekoracyjna
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Zawory termostatyczne i zawory powrotne ty-
poszeregu „E” przeznaczone sà do wyposa˝e-
nia nowoczesnych wn´trz mieszkalnych. Zasto-
sowane wzornictwo ∏àczy eleganckà form´ ze
znakomitymi parametrami technicznymi. 
11  Grzejnikowa armatura dekoracyjna umo˝liwia
termostatycznà regulacj´ temperatury po-
mieszczenia. 
Zawory Oventrop typoszeregu „E” oferowane
sà w figurach kàtowej, przelotowej, osiowej lub
kolanowo-kàtowej, zawory powrotne „Combi
E” w figurach kàtowej lub przelotowej. 
Wykonania zaworów: 
poz∏acane, 
chromowane, 
lakierowane proszkowo na bia∏o, 
piaskowane i niklowane, 
antracytowe. 
Wprowadzajàc do oferty armatur´ dekoracyjnà
firma Oventrop wyznaczy∏a nowe trendy we
wzornictwie zaworów i termostatów grzejniko-
wych. ˚aden inny produkt z bran˝y instalacyj-
nej nie otrzyma∏ porównywalnej liczby nagród
i wyró˝nieƒ: 
Nagroda honorowa za wzornictwo produktu
przemys∏owego od Landu Nordrhein Westfalen
Wyró˝nienie iF od Forum Wzornictwa Hanno-
ver
Wyró˝nienia za wysokà jakoÊç wzornictwa od
Centrum Wzornictwa, Essen
Dyplom dla najlepszego eksponatu na targach
Pragotherm, Praga
Wyró˝nienie „Produkt i mosiàdz” od Niemiec-
kiego Instytutu Miedzi, Berlin
Nagroda „Trophee du Design” targów Intercli-
ma, Pary˝
Uj´cie w katalogu wzornictwa „Nowa kolekcja”
w Monachium, ekspozycja w „Laboratorium
wzorniczym” Muzeum Sztuki i Rzemios∏a
w Hamburgu i ekspozycja w Muzeum Wzornic-
twa w Londynie. 
22 Oferta dekoracyjnej armatury grzejnikowej
poszerzona zosta∏a o chromowane pokr´t∏a
„TARA”*, „MADISON”* i „DREAMWORKS”* re-
nomowanej firmy Dornbracht. 
Przystosowane sà one do monta˝u na zawo-
rach typoszeregu „E” (zamiast termostatu)
i umo˝liwiajà r´cznà regulacj´ temperatury po-
mieszczenia. 
33 Pokr´t∏o „TARA” z zaworem kàtowym typo-
szeregu „E”. 

*Produkt i marka firmy Alois F. Dornbracht
GmbH & KG, Iserlohn. 
44,,55  Nowy termostat „Uni SH“, z czujnikiem cie-
czowym, przeznaczony do regulacji temperatu-
ry pomieszczenia. Wyglàd najnowszego pro-
duktu Oventrop uwzgl´dnia aktualne trendy
wzornicze – minimalizm formy i wygod´ obs∏u-
gi. Termostat jest czytelnie oznaczony i dosto-
sowany do potrzeb osób niedowidzàcych
(oznaczenia sà wypuk∏e). 
W celu precyzyjniejszego dopasowania termo-
statu do stylu wn´trza – w szczególnoÊci kolo-
ru grzejników - Oventrop proponuje u˝ycie
specjalnych nasadek dekoracyjnych „SH-Cap”,
chromowanych lub w kolorze antracytu.

*
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Termostaty z nakr´tkà z∏àcznà M 30 x 1,5
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Termostaty Oventrop typu „Uni XH”, „Uni
XHT”, „Uni LH”, „Uni CH” i „Uni SH” z czuj-
nikiem cieczowym posiadajà nakr´tk´ z∏àcz-
nà M 30 x 1,5 i pasujà tym samym na grzej-
niki z wbudowanà wk∏adkà zaworowà i na
zawory posiadajàce tego typu gwint przy∏à-
cza. 
Skala temperatury termostatu mo˝e byç
ograniczana lub blokowana za pomocà ele-
mentów ograniczajàcych. Termostaty posia-
dajà znacznik dla niedowidzàcych, po˝àda-
ne ustawienie termostatu mo˝na zamarko-
waç odpowiednim ustawieniem tarczy pa-
mi´ci. 
Zalety: 
– brak koniecznoÊci u˝ycia adapterów
– pewne mocowanie termostatów
– prosty monta˝
– krótkie wymiary zewn´trzne
– nowoczesne wzornictwo
– mo˝liwoÊç dokupienia pierÊcienia dekora-

cyjnego do zakrycia nakr´tki z∏àcznej
– dopasowanie do zaworów produkowa-

nych m. in. przez firm´ Heimeier
– mo˝liwoÊç dokupienia ko∏paków instytu-

cjonalnych dla ochrony przed wanda-
lizmem lub kradzie˝à. 

Termostat „Uni XH” dostarczany jest w kolo-
rze bia∏ym (RAL 9016) lub z tworzywa prze-
zroczystego. Termostat „Uni LH” dostarcza-
ny jest w kolorach: bia∏ym (RAL 9016), sza-
rym sygna∏owym (RAL 7004) lub antracyto-
wym; dost´pne sà równie˝ wersje poz∏aca-
na lub chromowana. Termostaty „Uni XH”,
„Uni XHT”, „Uni LH”, „Uni CH” pasujà bez
adapterów na grzejniki ze zintegrowanà
wk∏adkà zaworowà m. in. nast´pujàcych
producentów: 

(Zastrzega si´ prawo do wprowadzania
zmian)

Termostat „Uni XH” z grzejnikiem

Termostat „Uni LH” Termostat „Uni LH” szary, RAL 7004

Termostat „Uni XHT” transparentny Termostat „Uni SH” z zaworem typoszeregu “E”Termostat „Uni CH”

– ACOVA
– Alarko
– Aluplan
– Arbonia
– Baufa
– Bemm
– Borer
– Bremo
– Caradon-

Stelrad
– Cetra
– Cöskünöz
– Concept
– DEF
– Delta
– Demrad
– DiaNorm

– Dia-therm
– Dunaferr
– DURA
– Ferroli
– Gerhard

+Rauh
– Heatline
– Henrad
– HM-

Heizkörper
– Hoval
– IMAS
– Itemar

/Biasi
– Jaga
– Kalor
– Kermi

– Korado
– Manaut
– Merriott
– NERIA
– Purmo
– Radson
– Rettig
– Runtal
– Starpan
– Stelrad
– Superia
– US-Steel
– Vasco
– VEHA
– Winkels
– Zehnder
– Zenith



Termostaty ze z∏àczem zaciskowym
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Termostaty Oventrop „Uni XD” i „Uni LD”
z czujnikiem cieczowym przeznaczone sà
do monta˝u na wk∏adkach zaworowych fir-
my Danfoss. 
Specjalne z∏àcze zaciskowe z nakr´tkà
z∏àcznà umo˝liwia pewne i stabilne moco-
wanie termostatu na wk∏adce zaworowej.
Diagramy przep∏ywu i inne charakterystyki
dost´pne na ˝yczenie klientów. 
Zakres skali temperatury mo˝e byç ograni-
czany lub blokowany za pomocà elementów
ograniczajàcych. 
Termostaty posiadajà znacznik dla niedowi-
dzàcych, po˝àdane ustawienie termostatu
mo˝e byç zamarkowane za pomocà tarczy
pami´ci. 
Zalety: 
– brak koniecznoÊci u˝ycia adapterów
– pewne mocowanie termostatu
– prosty monta˝
– krótki wymiar wewn´trzny
– nowoczesne wzornictwo
– mo˝liwoÊç dokupienia pierÊcienia dekora-

cyjnego do zakrycia nakr´tki z∏àcznej (dot.
„Uni LD”) 

– dopasowanie do zaworów grzejnikowych
firmy Danfoss typoszeregu „RA” oraz za-
worów TK

– mo˝liwoÊç dokupienia ko∏paków instytu-
cjonalnych zabezpieczajàcych przed wan-
dalizmem lub kradzie˝à (dot. „Uni LD”) 

Termostaty „Uni XD” dost´pne sà w kolorze
bia∏ym (RAL 9016). Termostat „Uni LD” do-
starczany jest w kolorze bia∏ym (RAL 9016),
szarym (RAL 7004) lub antracytowym; do-
st´pne sà równie˝ wersje chromowana lub
poz∏acana. 
Termostaty „Uni XD” i „Uni LD” pasujà bez
adapterów na grzejniki ze zintegrowanà
wk∏adkà zaworowà m. in. nast´pujàcych
producentów:
– Agis – Hudevad
– Arbonia – Radel
– Brötje – RIO/Ribe
– Brugman – Schäfer
– Buderus – TERMO TEKNIK
– CICH – Thor
– De’Longhi – Vogel & Noot

(Cosmonova)
(Zastrzega si´ prawo do wprowadzania zmian)

Termostat „Uni XD” z grzejnikiem

Termostat „Uni LD”

„Uni XD” z czujnikiem zdalnym „Uni LD” z czujnikiem zdalnym



Termostaty
Osprz´t
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11 Termostat „Uni XH” z czujnikiem zdalnym,
d∏ugoÊç kapilary 2 lub 5m
22 Termostat „Uni DH” z czujnikiem wosko-
wym, bia∏y (w opcji - z czujnikiem zdalnym)
33 Termostat z nastawnikiem zdalnym (z na-
kr´tkà M 30 x 1,5 wzgl. ze z∏àczem zacisko-
wym), bia∏y
44 Zabezpieczenie antykradzie˝owe do ter-
mostatu „Uni XH” wzgl. „Uni LH”, bia∏e
55 Termostat „Uni XHB” (model instytucjonal-
ny), ze zintegrowanym zabezpieczeniem an-
tykradzie˝owym i podwy˝szonà wytrzyma∏o-
Êcià na zginanie (do 100 kg) 
66 Adapter kàtowy, obustronnie z∏àcze gwin-
towe M 30 x 1,5 lub zaciskowe
77 „Uni-Clip” – pierÊcieƒ skali do „Uni XH”
i „Uni XD”, do zmiany ustawienia cyfry skali
z kierunku pod∏u˝nego na pionowy w sto-
sunku do osi termostatu (przy bocznym
pod∏àczeniu termostatu) 
88 „Uni XHZ” i „XDZ” - zestawy energoosz-
cz´dne do indywidualnego obni˝ania tem-
peratury pomieszczenia, sk∏adajàce si´ z: 
– termostatu („Uni XHZ” lub „XDZ”) 
– programatora czasowego
– zasilacza
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Zawory
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Zawory w stanie wysy∏kowym wyposa˝one
sà w ko∏paki ochronne. Kolor ko∏paków
ochronnych umo˝liwia optyczne rozpozna-
nie typoszeregu zaworu: 
Typoszereg „A” = czarny
Typoszereg „AZ” = pomaraƒczowy
Typoszereg „AV6” = bia∏y
Typoszereg „ADV6” = szary
Typoszereg „RF” = niebieski
Typoszereg „RFV6” = jasnozielony
Typoszereg „F” = czerwony
Zawory typoszeregów „A, AV6, ADV6, AZ,
RF i F” posiadajà identyczne korpusy.
Wk∏adki zaworowe sà wzajemnie wymienial-
ne. 
11 Typoszereg „A”
Zawór typoszeregu „A” jest standardowym
modelem do instalacji jedno– lub dwururo-
wych. Regulacja rozp∏ywu stosownie do lo-
kalnego zapotrzebowania ciep∏a nast´puje
z u˝yciem nastawialnych zaworów powrot-
nych „Combi 4”, „Combi 3” wzgl. „Combi 2”.
(bez ilustracji typoszereg „AZ”) 

Zawory Oventrop typoszeregu „AZ” odpo-
wiadajà w∏aÊciwoÊciami technicznymi zawo-
rom typoszeregu „A”, jednak˝e posiadajà
wi´kszy wspó∏czynnik przep∏ywu. 
(bez ilustracji typoszereg „RF”) 

Zawory Oventrop typoszeregu „RF” odpo-
wiadajà zaworom typoszeregu „A”.
W porównaniu z zaworami typoszeregu „A”
majà mniejszà d∏ugoÊç i mogà byç
stosowane np. do zast´powania r´cznych
zaworów grzejnikowych w starszych
budynkach w Polsce. 
22 Typoszereg „AV6” z nastawà wst´pnà. 
Zawory Oventrop typoszeregu „AV6” wypo-
sa˝one sà w nastawialnà wk∏adk´ zaworowà
umo˝liwiajàcà hydrauliczne dostosowanie
przep∏ywu do wymaganego zapotrzebowa-
nia ciep∏a. Zawory typoszeregu „AV6” stoso-
wane sà w dwururowych instalacjach cen-
tralnego ogrzewania z „normalnym” sch∏o-
dzeniem (20-25°C). 
(bez ilustracji typoszereg RFV6)
Skrócona d∏ugoÊç w porównaniu z AV6,
zastosowania podobne.
33 Typoszereg „ADV6” z nastawà wst´pnà. 
Zawory typoszeregu „ADV6” wyposa˝one sà
we wk∏adk´ z nastawà wst´pnà umo˝liwiajà-
cà hydrauliczne dostosowanie przep∏ywu do
wymaganego zapotrzebowania ciep∏a. 
W przypadku demonta˝u lub zniszczenia
termostatu zawór ogranicza przep∏yw do ok.
5% przep∏ywu nominalnego. Ta dodatkowa
funkcja zaworu zabezpiecza instalacj´ przed
zamarzni´ciem lub niekontrolowanym wzro-
stem temperatury wewn´trznej pomieszcze-
nia. 
44 Typoszereg „F” z precyzyjnà nastawà
wst´pnà. 
Zawory Oventrop typoszeregu „F” wyposa-
˝one sà w opatentowanà, nastawialnà
wk∏adk´ zaworowà. Stosowane sà szczegól-
nie w instalacjach z podwy˝szonà ró˝nicà
temperatur (np. w instalacjach zdalaczyn-
nych) wzgl´dnie w instalacjach o ma∏ym na-
t´˝eniu przep∏ywu. 
Zaleta zaworu typoszeregu „F”: 
Litrowa dok∏adnoÊç dopasowania przep∏ywu
przez grzejnik. 
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Zawory powrotne „Combi 4”, „Combi 3”, „Combi 2” 
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Firma Oventrop oferuje ró˝ne rodzaje
zaworów powrotnych z proporcjonalnà
nastawà wst´pnà. Znajdujà one
zastosowanie w instalacjach centralnego
ogrzewania w punkcie ∏àczenia grzejnika z
rurami instalacji.
Zawory powrotne Oventrop montowane sà
na ga∏àzce powrotnej grzejnika. Umo˝liwiajà
jego demonta˝ bez opró˝niania instalacji,
np. w celu malowania wn´ki grzejnikowej.
Wyró˝nienia

Wyró˝nienie iF od Forum
Wzornictwa Hannover

Reddot design award Centrum
Wzornictwa Nordrhein-Westfalen 

Nominacja do krajowej nagrody
za wzornictwo (Niemcy) 

1 „Combi E-VK” - dekoracyjne zawory
powrotne, proste lub kàtowe, do grzejników
ze zintegrowanà wk∏adkà zaworowà. W
komplecie z zaworem prostym dekoracyjna
rura os∏onowa.
2, 3 „Combi” - zawory powrotne do
grzejników konwencjonalnych:
– „Combi 4”
wyposa˝one w odtwarzalnà nastaw´
wst´pnà, funkcje odcinania, nape∏niania i
opró˝niania grzejnika.
– „Combi 3”
z funkcjami nastawy wst´pnej, odcinania,
nape∏niania i opró˝niania grzejnika.
– „Combi 2”
z funkcjami nastawy wst´pnej i odcinania
przep∏ywu przez grzejnik.
4 Adapter do zaworu powrotnego Oventrop
umo˝liwiajàcy nape∏nianie i opró˝nianie
grzejnika.
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Modu∏y do przy∏àczania grzejnika do instalacji

9

1 „Multimodul” przy∏àcze grzejnikowe umo˝-
liwiajàce uruchomienie instalacji przed za-
montowaniem w niej grzejników. Polecane
szczególnie do instalacji, w której b´dà
montowane grzejniki ze zintegrowanà
wk∏adkà zaworowà. 
Zabudowa modu∏u w Êcianie wzgl´dnie
w pod∏odze pomieszczenia. 
2 „Bypass–Combi Duo” garnitur boczny
dwururowy. 
3 „Bypass–Combi Uno” garnitur boczny jed-
norurowy. 
4 Zawory z rurkà nurkowà pionowà lub po-
ziomà, ze sta∏ym wspó∏czynnikiem rozp∏ywu
na grzejnik, z bocznicà i z mo˝liwoÊcià od-
ci´cia. 
5 Zawór trójdrogowy do instalacji jedno– lub
dwururowej. 
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Podwójne przy∏àcze grzejnikowe „Multiflex”
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Oventrop oferuje szeroki wybór przy∏àczy grzej-
nikowych „Multiflex”, dzi´ki którym istnieje mo˝-
liwoÊç pewnego monta˝u grzejników ze zinte-
growanà wk∏adkà zaworowà w instalacji z rur
tworzywowych, miedzianych, ze stali mi´kkiej
lub z rur wielowarstwowych „Copipe”. 
Pojedyncze zawory powrotne mogà byç stoso-
wane do przy∏àczenia grzejników z dowolnym
rozstawem króçców przy∏àczeniowych. 
Przy∏àcza grzejnikowe ZB (blok dwururowy)
stosowane sà do grzejników z garniturem za-
worowym dwururowym, przy∏àcza grzejnikowe
CE (Combi-jednorurowe) stosowane do grzej-
ników z garniturem dwururowym, ale zasila-
nych z instalacji jednorurowej. 
Przy∏àcza grzejnikowe ZBU (blok dwururowy,
przestawialny) mogà byç stosowane w instala-
cji dwururowej (stan wysy∏kowy) lub w jednoru-
rowej (po odpowiednim przestawieniu). 
Rozstaw osi króçców przy∏àczy CE, ZB i ZBU
wynosi 50 mm. 
Zalety przy∏àczy „Multiflex”: 
– rozwiàzanie wszystkich problemów zwiàza-

nych z przy∏àczaniem do instalacji grzejników
ze zintegrowanà wk∏adkà zaworowà 

– dost´pnoÊç przy∏àczy grzejnikowych z mo˝li-
woÊciami: 
odcinania
nastawy wst´pnej
opró˝niania
nape∏niania grzejnika

– prosta obs∏uga
– mo˝liwoÊç wyboru stosowania grzejników

w instalacji jedno- lub dwururowej
– kompensacja niedok∏adnoÊci rozstawu

króçców grzejnika lub nieosiowoÊci rur po-
przez opatentowany przegub w przy∏àczach
grzejnikowych typu „Multiflex V”. Unikni´cie
napr´˝eƒ poprzecznych prowadzàcych do
niszczenia uszczelnieƒ i utrudniajàcych mon-
ta˝ grzejnika

– zwi´kszona pewnoÊç szczelnoÊci z∏àcza dzi´-
ki uszczelnieniu metal na metal („Multiflex V”)
wzgl´dnie uszczelnieniu mi´kkiemu („Multiflex
F”) 

– dok∏adne dostosowanie rozp∏ywu na grzejnik
dzi´ki Êrubie nastawczej po∏o˝onej wzd∏u˝
kierunku przep∏ywu w bocznicy. 

– wysokie wartoÊci wspó∏czynników przep∏ywu
przy∏àczy CE, przy∏àczy odcinajàcych CE,
kàtowych przy∏àczy odcinajàcych CE w po∏à-
czeniu z termostatem Oventrop „Uni XH”,
„Uni LH”, „Uni CH” „Uni XD” i „Uni LD” (przy
odchy∏ce 2 K). 

Zaleta:
wysokie wartoÊci przep∏ywu

WartoÊç przep∏ywu V [l/h]
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Rozp∏yw na grzejnik

Zaleta:

dopasowanie kàta podejÊcia

Zaleta:

dopasowanie rozstawu osi

.
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11  Z∏àcze krzy˝owe z odci´ciem
Z∏àcza krzy˝owe s∏u˝à zamianie zasilania
i powrotu w przypadku omy∏kowego skrzy-
˝owania kierunków przep∏ywu w instalacji. 
Dzi´ki temu mo˝liwe jest unikni´cie znacz-
nego zmniejszenia wydajnoÊci grzejnika
i k∏opotów zwiàzanych z ha∏aÊliwà pracà za-
woru termostatycznego, pracujàcego „pod
pràd”. 
Praktyczne i tanie rozwiàzanie problemu
mo˝liwe jest dzi´ki zastosowaniu z∏àczek
krzy˝owych Oventrop. 
Z∏àczki Oventrop mogà byç równie˝ stoso-
wane do unikania problemów zwiàzanych
z krzy˝owaniem przewodów w strefie po-
sadzkowej. 
22 Mostki monta˝owe
Mostki monta˝owe s∏u˝à do spinania rur in-
stalacji w fazie monta˝u. Mogà byç równie˝
stosowane do zaÊlepiania przewodów, jeÊli
grzejniki montowane sà w okresie póêniej-
szym. 
JeÊli w trakcie eksploatacji zachodzi ko-
niecznoÊç demonta˝u grzejnika, mostek
monta˝owy mo˝e s∏u˝yç do zmostkowania
przewodów instalacji. 
3 „Ofix K” - z∏àczki skr´cane z gwintem 3/4˝
do rur tworzywowych (o Êrednicy zewn´trz-
nej 12 do 21 mm), do bezpoÊredniego przy-
∏àczania rur do przy∏àczy „Multiflex” lub do
króçców grzejników zaworowych z gwintem
zewn´trznym 3/4˝. 
44 „Ofix CEP” - z∏àczki skr´cane z gwintem
3/4˝, uszczelniane metal na metal, do rur
miedzianych lub stalowych precyzyjnych (o
Êrednicy zewn´trznej 10 do 18 mm), do bez-
poÊredniego przy∏àczania rur do przy∏àczy
„Multiflex” lub grzejników zaworowych
z gwintem zewn´trznym 3/4˝. W przypadku
mi´kkiego materia∏u rur lub gruboÊci Êcia-
nek < 1 mm nale˝y stosowaç tuleje wspor-
cze. 
55 „Ofix CEP” – „Knack&Klemm” - z∏àczki
skr´cane uszczelniane mi´kko i metal na
metal, do ∏àczenia armatury z gwintem ze-
wn´trznym 3/4˝ (z tzw. „eurokonusem”) z ru-
rami o ró˝nych Êrednicach. W czasie skr´-
cania nast´puje rozerwanie styku pierÊcieni
dociskowego i uszczelniajàcego i ich wza-
jemne doszczelnienie poprzez skr´cenie do
oporu nakr´tki z∏àcznej. 
66 „Cofit” - z∏àczki skr´cane z gwintem 3/4˝,
do rury wielowarstwowej „Copipe” (o Êredni-
cach zewn´trznych 14, 16 lub 20 mm), do
bezpoÊredniego ∏àczenia rur z przy∏àczami
„Multiflex” lub z grzejnikami zaworowymi
z gwintem zewn´trznym 3/4˝. 
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Automatyka budynku

Coraz wi´kszego znaczenia nabiera automaty-
zacja instalacji grzewczej równie˝ w ma∏ych do-
mach mieszkalnych. 
Firma Oventrop oferuje szeroki wybór armatury,
nap´dów nastawczych i regulatorów zestawio-
nych w sposób umo˝liwiajàcy projektantom
i instalatorom spe∏nienie odpowiednich wyma-
gaƒ technicznych. 
Nap´dy nastawcze znajdujà zastosowanie w in-
stalacjach grzewczych, wentylacyjnych, klima-
tyzacyjnych i in.
Przeznaczone sà do regulacji temperatury we-
wnàtrz pomieszczeƒ, np. w po∏àczeniu z grzej-
nikami konwencjonalnymi, z grzejnikami ze zin-
tegrowanà wk∏adkà zaworowà, z rozdzielacza-
mi ogrzewania pod∏ogowego, instalacjami
ogrzewania promiennikowego, instalacjami su-
fitów ch∏odzàcych lub aparatów indukcyjnych. 
11 Elektromotoryczne nap´dy nastawcze syste-
mu „EIB” i systemu „LON”. 
Dzi´ki ekstremalnie niskiemu poborowi mocy
przez nap´dy nastawcze nie ma koniecznoÊci
oddzielnego doprowadzenia przewodów zasila-
jàcych. 
Nap´dy sà wyposa˝one w wejÊcie binarne
umo˝liwiajàce dodatkowe po∏àczenie ich np.
z kontaktem okiennym lub innym. 
Nap´dy systemu „EIB” sà dostosowane do
bezpoÊredniego w∏àczenia do szyny energe-
tyczno-sterujàcej w standardzie europejskim. 
Nap´dy systemu „LON” sà dostosowane do
bezpoÊredniego przy∏àczania do systemu Lon-
Works. 
Do nap´dów obydwu systemów firma Oven-
trop za∏àcza bezp∏atne dyskietki z bankiem da-
nych. 
22 Elektromotoryczne nap´dy nastawcze do
regulacji ciàg∏ej (0-10 V) lub trzypunktowej. 
33 Elektroniczny termostat pokojowy do u˝ycia
w pojedynczych pomieszczeniach, do wspó∏-
pracy z nap´dami elektromotorycznymi ciàg∏y-
mi (2), stosowanymi w instalacjach grzewczo--
ch∏odzàcych. 
44 Dwupunktowe, elektrotermiczne nap´dy na-
stawcze z zabezpieczeniem antyprzepi´cio-
wym. 
Dostarczane w wykonaniach 230 wzgl. 24 Volt;
do szczególnych zastosowaƒ dost´pna wersja
ze skróconym wymiarem zewn´trznym. 
55 Termostat pokojowy i termostat pokojowy
z zegarem sterujàcym - do stosowania w po∏à-
czeniu z elektrotermicznym nap´dem nastaw-
czym (4), w pojedynczych pomieszczeniach,. 
Nocne obni˝enie temperatury nast´puje wg
programu czasowego ustawionego na zegarze
sterujàcym wzgl´dnie z zastosowaniem termo-
statu z zegarem. 
Dalsze informacje znajdziecie Paƒstwo
w katalogu Oventrop w grupie produktów 1. 

Armatura dost´pna w: 

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
http: //www. oventrop. pl
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