
Armatura Premium + Systemy
„Unibox”

Regulacja temperatury pomieszczeƒ i/lub ograniczanie
temperatury wody w rurach instalacji ogrzewania p∏aszczyznowego

Wyró˝nienia 
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Wprowadzenie 
„Unibox T“ / „Unibox E T“

Ogrzewanie p∏aszczyznowe (Êcienne lub
pod∏ogowe) zyskuje na popularnoÊci z wie-
lu powodów. Rosnàce wymagania wzgl´-
dem jakoÊci ocieplenia budynku niosà za
sobà istotny spadek jego zapotrzebowania
na ciep∏o. Wspomniany typ ogrzewania po-
zwala zaoszcz´dziç na iloÊci zu˝ytego cie-
p∏a i zapewnia wysokie poczucie komfortu
w zamieszkiwanym pomieszczeniu. 
Wyposa˝a si´ w nie coraz cz´Êciej co naj-
mniej jedno pomieszczenie (z regu∏y kuchni´
lub ∏azienk´) i to zarówno w budynkach no-
wobudowanych jak i w remontowanych. Mo-
du∏y „Unibox” firmy Oventrop – w zale˝noÊci
od wybranej wersji produktu – umo˝liwiajà
regulacj´ temperatury pomieszczenia, ogra-
niczanie do bezpiecznego poziomu tempe-
ratury wody w rurach grzewczych lub kombi-
nacj´ obu tych funkcji. 
„Unibox-y” sprawdzajà si´ doskonale
i upraszczajà wykonanie instalacji, w któ-
rych pracujà jednoczeÊnie grzejniki i p´tle
ogrzewaƒ p∏aszczyznowych. Sà cz´sto
w stanie w wystaczajàcym stopniu zastàpiç
kosztowne uk∏ady zmieszania wyposa˝one
w dodatkowe pompy obiegowe.

Oventrop oferuje 4 wykonania produktu:
– modu∏ „Unibox T” / „Unibox E T”
regulacja temperatury pomieszczenia z u˝y-
ciem zaworu termostatycznego (regulacja
temperatury wewn´trznej) 
– modu∏ „Unibox RTL” / „Unibox E RTL”
regulacja temperatury posadzki poprzez ogra-
niczanie temperatury wody w p´tli
– modu∏ „Unibox plus” / „Unibox E plus”
regulacja temperatury pomieszczenia z u˝y-
ciem zaworu termostatycznego i temperatury
wody w rurze przy u˝yciu ogranicznika tempe-
ratury
– modu∏ „Unibox vario” / „Unibox E vario”
regulacja temperatury posadzki poprzez ogra-
niczenie temperatury powrotu. Po dozbrojeniu
mo˝liwoÊç regulacji temperatury pomieszcze-
nia za pomocà elektrycznego termostatu po-
kojowego z nap´dem nastawczym lub termo-
statu ze zdalnym nastawnikiem.

Zalecany zakres zastosowania:
– wielkoÊç pomieszczenia (wzgl´dnie po-

wierzchni grzejnej): do 20 m2

– d∏ugoÊç p´tli grzejnych do 100 m (przy
Êrednicy rury ok. 12 mm)

Wyró˝nienia dla modu∏u „Unibox plus”:

Interclima Paris
Trophee du Design

Interclima Paris
Concours de I’Innovation

Wyró˝nienia dla modu∏u „Unibox E plus”
Good Design Award, Japan

„Unibox T”
do regulacji temperatury pomieszczenia
z u˝yciem zaworu termostatycznego (regula-
cja wydajnoÊci ogrzewaƒ pod∏ogowych).
Opis:
Kaseta Êcienna z zaworem termostatycznym
(z nastawà wst´pnà), z zaworem odpowietrza-
jàco-p∏uczàcym, z maskownicà, z termosta-
tem „Uni LH” z pozycjà zero, przy∏àcze gwin-
towe G 3/4” pod z∏àczki zaciskowe firmy
Oventrop.

Zakres temperatury zadanej: 7-28°C (tempera-
tura pomieszczenia).

Nr katalogowy: patrz tabela na str. 6

„Unibox E T”
do regulacji temperatury pomieszczenia
z u˝yciem zaworu termostatycznego (regula-
cja wydajnoÊci ogrzewaƒ pod∏ogowych).
Opis:
Kaseta Êcienna z zaworem termostatycznym
(z nastawà wst´pnà), z zaworem odpowietrza-
jàco-p∏uczàcym, z maskownicà, termostatem
z nastawà zero, gwint G 3/4” pod z∏àczki zaci-
skowe firmy Oventrop.

Zakres temperatury zadanej: 7-28°C (tempera-
tura pomieszczenia).

Nr katalogowy: patrz tabela na str. 6

Zasilanie

Powrót

Ogrzewanie p∏aszczyznowe

Regulacja
temperatury pomieszczenia

Ogrzewanie p∏aszczyznowe

Regulacja
temperatury pomieszczenia

Rozdzielacz

Zasilanie

Powrót

Rozdzielacz
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„Unibox RTL“/„Unibox E RTL“
„Unibox plus“/„Unibox E plus“
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Modu∏ „Unibox RTL”
do regulacji temperatury posadzki poprzez re-
gulacj´ temperatury wody w p´tli, z u˝yciem za-
woru RTLH (ogranicznik temperatury powrotu).
Opis:
Kaseta Êcienna z zaworem RTLH, zaworem od-
powietrzajàco-p∏uczàcym, z maskownicà, z ter-
mostatem „Uni RTLH” (z pozycjà zero), gwint
G 3/4” pod z∏àczki zaciskowe firmy Oventrop. 

Zakres temperatury zadanej: 20-50°C (tempe-
ratura czynnika), ustawienie fabryczne 40°C 

Nr katalogowy: patrz tabela na str. 6.

Modu∏ „Unibox E RTL”
do regulacji temperatury posadzki poprzez re-
gulacj´ temperatury wody w p´tli, z u˝yciem
zaworu RTLH (ogranicznik temperatury powro-
tu).
Opis:
Kaseta Êcienna ze zintegrowanym ograniczni-
kiem temperatury czynnika, z zaworem odpo-
wietrzajàco-p∏uczàcym, z maskownicà, gwint
zaworu G 3/4” pod z∏àczki zaciskowe firmy
Oventrop.

Zakres temperatury zadanej: 20-40°C (tempe-
ratura czynnika)

Nr katalogowy: patrz tabela na str 6

Modu∏ „Unibox plus”
do regulacji temperatury pomieszczenia z u˝y-
ciem zaworu termostatycznego i do regulacji
temperatury posadzki z u˝yciem zaworu RTLH
(regulacja temperatury pomieszczenia i ograni-
czanie temperatury czynnika w rurze instalacji).
Opis:
Kaseta Êcienna z zaworem termostatycznym
(z nastawà wst´pnà) i zaworem RTLH, z zawo-
rem odpowietrzajàco-p∏uczàcym, z maskowni-
cà, z termostatami „Uni LH” i „Uni RTLH” (z po-
zycjami zero), gwint zaworu G 3/4” do z∏àczek
zaciskowych Oventrop.

Zakres temperatury zadanej: 7-28°C (tempera-
tura pomieszczenia), 20-50°C (temperatura
czynnika) ustawienie fabryczne 40°C

Nr katalogowy: patrz tabela na str. 6

Modu∏ „Unibox E plus”
do regulacji temperatury pomieszczenia z u˝y-
ciem zaworu termostatycznego i do regulacji
temperatury posadzki z u˝yciem zaworu RTLH
(regulacja temperatury pomieszczenia i ograni-
czanie temperatury czynnika w rurze instalacji).
Opis:
Kaseta Êcienna z zaworem termostatycznym
(z nastawà wst´pnà) i ze zintegrowanym ogra-
nicznikiem temperatury czynnika, z zaworem
odpowietrzajàco-p∏uczàcym, z maskownicà,
z termostatem (z pozycjà zero), gwint zaworu
G 3/4” do z∏àczek zaciskowych firmy Oventrop. 

Zakres temperatury zadanej: 7-28°C (tempera-
tura pomieszczenia) 20-40°C (temperatura
czynnika).

Nr katalogowy: patrz tabela na str. 6.
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Ogrzewanie p∏aszczyznowe

Ogranicznik
temperatury wody w p´tli

Ogranicznik
temperatury wody w p´tli

Regulacja temperatury
pomieszczenia i tem-
peratury wody w p´tli

Regulacja temperatury
pomieszczenia i tem-
peratury wody w p´tli

Ogrzewanie p∏aszczyznowe

Ogrzewanie p∏aszczyznowe

Ogrzewanie p∏aszczyznowe
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„Unibox vario”
„Unibox E vario”
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„Unibox vario”
Modu∏ do ogrzewania p∏aszczyznowego, który
w podstawowym wyposa˝eniu posiada funkcj´
ograniczania temperatury wody w p´tli (po-
przez termostat „Uni RTLH”).
Zakres temperatury zadanej: 20-50°C (tempe-
ratura powrotu), fabryczne ograniczenie
na 40°C.
Temperatura pomieszczenia: niezale˝na od
u˝ytego regulatora.
Mo˝liwoÊç dozbrojenia do nast´pujàcych wa-
riantów:

„Unibox vario” z termostatem „Uni LH” (ze
zdalnym nastawnikiem)
Nastawnik montowany jest na pionowym przy-
∏àczu zaworu w kasecie „Unibox”. Rurka kapila-
ry mo˝e zostaç wyprowadzona z kasety „Uni-
box” do∏em, do zdalnego czujnika temperatury
(zaleca si´ u∏o˝enie w rurce os∏onowej).
Nr katalogowy: patrz tabela na str. 6.
lub
„Unibox vario” z elektrycznym termostatem
pokojowym i nap´dem nastawczym
Nap´d nastawczy montowany jest na piono-
wym przy∏àczu zaworu w kasecie „Unibox”.
(W przypadku zastosowania nap´du elektro-
motorycznego konieczne jest dokupienie prze-
d∏u˝ki trzpienia zaworu, nr kat. 102 26 98). Ka-
bel mo˝e zostaç wyprowadzony z kasety „Uni-
box” do∏em, do termostatu pokojowego (zaleca
si´ u∏o˝enie w rurce os∏onowej). 
(Uwaga: przy instalacji w ∏azience przestrzegaç
wytycznych dotyczàcych instalacji elektrycz-
nych w pomieszczeniach wilgotnych.)
Nr katalogowy: patrz tabela na str. 6.

„Unibox E vario”
Modu∏ do ogrzewania p∏aszczyznowego, który
w podstawowym wyposa˝eniu posiada funkcj´
ograniczania temperatury wody w p´tli (po-
przez termostat „Uni RTLH”). Z maskownicà.
Zakres temperatury zadanej: 20-50°C (tempe-
ratura powrotu), fabryczne ograniczenie
na 40°C.
Temperatura pomieszczenia: niezale˝na od
u˝ytego regulatora.
Mo˝liwoÊç dozbrojenia do nast´pujàcych wa-
riantów:

„Unibox E vario” z termostatem „Uni LH” (ze
zdalnym nastawnikiem)
Nastawnik montowany jest na pionowym przy-
∏àczu zaworu w kasecie „Unibox”. Rurka kapila-
ry mo˝e zostaç wyprowadzona z kasety „Uni-
box” do∏em, do zdalnego czujnika temperatury
(zaleca si´ u∏o˝enie w rurce os∏onowej).
Nr katalogowy: patrz tabela na str. 6.
lub
„Unibox E vario” z elektrycznym termosta-
tem pokojowym i nap´dem nastawczym
Nap´d nastawczy montowany jest na piono-
wym przy∏àczu zaworu w kasecie „Unibox”. Ka-
bel mo˝e zostaç wyprowadzony z kasety „Uni-
box” bokiem przez wykonany otwór, do termo-
statu pokojowego (zaleca si´ u∏o˝enie w rurce
os∏onowej). 
(Uwaga: przy instalacji w ∏azience przestrzegaç
wytycznych dotyczàcych instalacji elektrycz-
nych w pomieszczeniach wilgotnych.)
Nr katalogowy: patrz tabela na str. 6.
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Ogrzewanie p∏aszczyznowe

Regulacja tempe-
ratury pomiesz-
czenia z termosta-
tem zdalnym na-
stawnikiem 
„Uni LH”
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nym termostatem
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Ogrzewanie p∏aszczyznowe
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Zakres zastosowania
Zabudowa i monta˝
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Zastosowanie:
Modu∏y „Unibox” mogà byç u˝yte do u∏o˝enia
instalacji ogrzewania pod∏ogowego w po-
mieszczeniu, którego powierzchnia nie prze-
kracza 20m2. Konstrukcja modu∏u zosta∏a za-
projektowana do obs∏ugi jednej p´tli instalacji.
Przy zastosowaniu rury o Êrednicy wewn´trz-
nej 12 mm jej d∏ugoÊç maksymalna nie powin-
na przekroczyç 100 m. Przy rozk∏adaniu rur
nale˝y zwracaç uwag´ na naprzemienne uk∏a-
danie odcinków rur cieplejszych z ch∏odniej-
szymi (patrz szkice zabudowy na stronach 2,
3, 4). Dzi´ki temu uzyska si´ równomierne na-
grzanie posadzki. 
„Unibox T” / „Unibox E T” umo˝liwia regula-
cje temperatury pomieszczenia poprzez regu-
lacj´ wydajnoÊci p´tli ogrzewania p∏aszczy-
znowego. Mo˝e byç pod∏àczony do instalacji
ogrzewania niskotemperaturowego z tempe-
raturà zasilania max. 55°C.
„Unibox RTL” / „Unibox E RTL” umo˝liwia
ograniczanie temperatury czynnika w rurze in-
stalacji ogrzewania p∏aszczyznowego. P´tla
grzewcza mo˝e byç w∏àczona do instalacji
ogrzewania grzejnikowego o max. temperatu-
rze zasilania 70°C. 
„Unibox plus” / „Unibox E plus” / „Unibox vario”
∏àczy funkcje regulacji temperatury pomieszcze-
nia i ogranicznika temperatury czynnika w rurze
instalacji ogrzewania pod∏ogowego. Kombinacja
ta mo˝e byç zastosowana przy w∏àczaniu p´tli
grzewczej do instalacji ogrzewania grzejnikowe-
go o temperaturze zasilania max. 70°C (podob-
nie jak w przypadku wariantu RTL/E RTL).
Zabudowa i monta˝:
Dla u∏atwienia prowadzenia rur w Êcianie po-
mieszczenia firma Oventrop oferuje specjalny
szacht Êcienny, dopasowany do g∏´bokoÊci
zabudowy kaset „Unibox” / „Unibox E”. Mon-
ta˝ systemu jest bardzo ∏atwy. Szacht Êcienny
i kaseta mocowane sà w Êcianie pomieszcze-
nia (patrz rys. nr 1- szkic zabudowy). Rury in-
stalacji grzewczej sà prowadzone w Êcianie
pomieszczenia zgodnie z projektem instalacji.
Wa˝ne:
Wymagane jest przestrzeganie zasady ˝e
jedynym dopuszczalnym miejscem zabudowy
modu∏u „Unibox” jest koƒcowy odcinek p´tli
ogrzewania p∏aszczyznowego (szkic nr 2). 
Rury sà mocowane do zaworu w kasecie za po-
mocà z∏àczek zaciskowych Oventrop. Szacht
Êcienny jest zamykany Êcianà czo∏owà i przy-
kryty tynkiem k∏adzionym na Êcianie pomiesz-
czenia. Regulacja odbywa si´ z u˝yciem ∏atwo
dost´pnego dla u˝ytkownika temostatu. Przy
wyborze miejsca zabudowy nale˝y uwzgl´dniç
koniecznoÊç przestrzennego odizolowanie ter-
mostatu od obcych êróde∏ energii cieplnej:
– dodatkowego grzejnika (ilustr. 3)
– miejsca poddawanego bezpoÊredniumu

dzia∏aniu promieni s∏onecznych (ilustr. 4)
– miejsca znajdujàcego si´ w strefie silnych

przeciàgów 
Przyk∏ad instalacji sk∏adajàcej si´ z dwóch
p´tli grzewczych:
W przypadku powierzchni powy˝ej 20m2 i d∏u-
goÊci rury w p´tli wi´kszej ni˝ 100 m zaleca si´
u∏o˝enie dwóch p´tli pod∏àczonych do modu∏u
„Unibox” (ilustr 5). Po∏àczenia wykonaç mo˝na
z pomocà np: kszta∏tki-h, nr kat. 102 87 50 lub
Êrubunka nr kat. 101 63 04 firmy Oventrop.

Szacht Êcienny

1 „Unibox plus” „Unibox E plus”

Prawid∏owo B∏´dnie

B∏´dnie B∏´dnie

Zawór z nastwà wst´pnà 
z termostatem „Uni LH”

TermostatTermostat „Uni RTLH”

Kaseta Êcienna

Zawór ze zintegrowanym
ogranicznikiem 

temperatury powrotu
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Wskazówki
Przeglàd wykonaƒ

Przed rozpocz´ciem nagrzewania nale˝y:
Po otynkowaniu Êciany wylaç estrich grzew-
czy na rur´ grzewczà. Nagrzewanie estrichu
cementowego i anhydrytowego musi przebie-
gaç zgodnie z zaleceniami normy DIN 4725
cz´Êç 4 wzgl. ZVSHKFBH –- D1 do D4.
Poczàtek nagrzewania estrichu najwczeÊniej:
– 21 dni po roz∏o˝eniu estrichu cementowego
– 7 dni po roz∏o˝eniu estrichu anhydrytowego
Nagrzewaç powoli!!!
3 dni z temperaturà ok. 25°C
4 dni z temperaturà ok. 55°C (na zasilaniu). 
Inne wskazówki wg wytycznych producenta
estrichu.

Przed uruchomieniem nale˝y:
Zalecany zakres pracy ogranicznika tempera-
tury czynnika 25 do 40°C. Ârednia temperatu-
ra estrichu w pobli˝u rury grzewczej nie po-
winna przekraczaç:
– 55°C przy zastosowaniu estrichu cemento-
wego lub anhydrytowego
– 45°C przy zastosowaniu estrichu bitumiczne-
go
– wzgl. wg wytycznych producenta estrichu

Dalsze informacje w katalogu Oventrop, grupa
produktów 13.

Do uzyskania w:

OVENTROP Sp. z o. o.
ul. Polna 36 B
05-082 Stare Babice
tel. 0 22 722 96 42
fax 0 22 722 96 41
www.oventrop.pl
info@oventrop.pl

Wa˝ne wskazówki dotyczàce uruchomienia instalacji

Wykonania

„Unibox RTL” / „Unibox E RTL”  
„Unibox plus” / „Unibox E plus”
„Unibox vario” / „Unibox E plus”

wszystkie wykonania

wszystkie wykonania

wszystkie wykonania

„Unibox T”
Temperatura zasilania

instalacji

Zalecana temperatura
powrotu

Nastawa 
na termostacie RTL

Nastawa 
na pokr´tle RTL

Powierzchnia
pomieszczenia

D∏ugoÊç p´tli grzejnej:
– rura z miedzi 14/15 mm

– rura z tworzywa sztucznego
lub wielowarstwowa 16 mm

55°C

70°C

40°C

Nastawa 3

Nastawa 40

20 m2

100 m

„Unibox E RTL” 
„Unibox E plus”
„Unibox E vario”

„Unibox RTL” 
„Unibox plus”
„Unibox vario”

„Unibox T”

„Unibox RTL”

„Unibox plus”

„Unibox vario”
do wyboru

termostat ze zdalnym
nastawnikiem 

„Uni LH”
lub

elektryczny termostat
pokojowy 

+ elektrotermiczny
nap´d nastawczy

102 26 36

102 26 46

102 26 35

102 26 45

102 26 37

102 26 47

102 26 38

101 22 95

115 20 51
+

+

101 24 65

102 26 32

102 26 42

102 26 31

102 26 41

102 26 33

102 26 43

102 26 34 X X

102 26 44 X X

101 22 95 X X X

101 20 51 X X X

101 24 65
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X
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Nr
katalogowy

Termostat
Ogranicznik
temperatury

powrotu
Wykonania

Maskownica Widoczny
termostat

bia∏a  chromowana bia∏a  chromowana

Maximum

„Unibox E T”

„Unibox E RTL”

„Unibox E plus”

NowoÊç 
w programie:

„Unibox E vario”
do wyboru

termostat ze zdalnym
nastawnikiem 

„Uni LH”
lub elektryczny

termostat pokojowy
+ elektrotermiczny
nap´d nastawczy


