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bufora ogrzewanego z użyciem kotła olejo-
wego, gazowego lub stałopalnego. Przygoto-
wywanie ciepłej wody odbywa się  
w trybie przepływowym z użyciem wymienni-
ka płytowego zabudowanego w urządzeniu.

Dla firmy Oventrop międzynarodowe targi wyposażenia łazienek, inżynierii budowlanej, techniki grzewczej, 
klimatyzacyjnej oraz odnawialnych źródeł energii ISH to okazja do zaprezentowania oferty przygotowanej 
na 2013 rok, w której Oventrop szczególny nacisk postawił na nowe produkty oraz rozwiązania systemowe 
pozwalające efektywnie oszczędzać energię w instalacji grzewczej, chłodniczej oraz przygotowywania 
ciepłej wody użytkowej. Także w tym roku Oventrop zaprasza wszystkich zainteresowanych do  
odwiedzenia jej stoiska A 39 w hali 10.1 w dniach od 12 do 16 marca 2013 we Frankfurcie nad Menem.

  Oventrop najbardziej 
znany jest z doskonałej ja-
kości produktów techniki 
regulacyjnej i hydraulicznej 
(różnego rodzaju regula-
torów i zaworów do insta-
lacji grzewczych i chłodni-
czych). 

Oventrop w ostatnim 
okresie rozszerzył jed-
nak bardzo swoją  
ofertę o produkty…

…do systemów solarnych
Duży akcent położono na armaturę i systemy 
wykorzystujące odnawialne źródła energii. 
Oventrop oferuje nowoczesne grupy pom- 
powe do obsługi kolektorów słonecznych  
i kotłów stałopalnych, ułatwiające ich wyko-
rzystanie do przygotowania ciepłej wody  
i wspomagania ogrzewania.
Tu warto zapoznać się z bogatą ofertą regu-
lacji w dziale domowej techniki solarnej obej-
mującej grupy pompowe do łączenia kolek-
torów słonecznych z zasobnikiem (Regusol), 
grupy wymiennikowo-pompowe do łączenia 
kolektorów słonecznych z zasobnikiem (Re-
gusol X), regulatory cyfrowe Regtronic. Sys-
tem instalacji solarnych Oventrop to oferta 
kompleksowa, a więc także kolektory solarne 
oraz armatura i akcesoria. 

….zamiast „kotłowni” 
Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU 
pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych 
mieszkań w ciepłą i zimną wodę użytkową, 

umożliwiając jednocześnie podłączenie in-
stalacji grzewczej. Nie wymaga zasilania elek-
trycznego. Ciepło konieczne do funkcjonowa-
nia układu dostarczane jest ze zdalaczynnej 
lub lokalnej sieci ciepłowniczej względnie z 

 – trzymany w sekrecie, 
ale… już nagrodzony
Nowością w programie Oventrop 
jest m.in. termostat grzejnikowy 

, skonstruowany w myśl idei 
„FORM FOLLOWS FUNCTION“. 
Wzornictwo nowego termostatu – 
docenione przyznawaną przez ISH 
nagrodą „Design Plus 2013“ – cha-
rakteryzuje się dekoracyjną formą  
i poszerzoną, w stosunku do klasycz-
nych rozwiązań, funkcjonalnością. 

Nowe produkty prezentowane 
są również w dziale „klimat we-
wnętrzny“.

Zapowiedzi nowości 
Oventrop na ISH

Motto: rozwiązania efektywnie oszczędzające energię 

OVENTROP na targach ISH

http://www.instalreporter.pl
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Mieszkaniowe węzły cieplne Regudis  
W-HTU zbudowane zostały na komponen-
tach, z których marka Oventrop jest znana 
i za jakość których ceniona, jak regulatory 
(różnicy ciśnień, termostatyczny temperatury, 
ilościowy…) czy zawory (np. strefowy).  
Wystarczyło dołożyć wymiennik, orurowa-
nie i spiąć wszystko w całość. Tak powstał 
kompaktowy węzeł mieszkaniowy: kom-
pletnie zmontowany, sprawdzony pod ką-
tem szczelności i działania, z hydraulicz-
ną i termiczną regulacją podgrzewu wody 
użytkowej. 

…do ogrzewania podłogowego
Nowy system ogrzewania płaszczyznowe-
go Unidis wprowadzony na rynek w roku 2012 
roku to innowacyjne rozwiązanie rozdziału 
czynnika grzewczego odmienne od tradycyj-
nej podłogówki z typowymi pętlami rozpro-
wadzanymi z rozdzielacza. W systemie Uni-
dis z rozdzielacza podłączonego do pionu 
grzewczego wyprowadzona jest rura zasilają-
ca ogrzewanie podłogowe na danym pozio-
mie lub w danym lokalu. Następnie rozdziału 
czynnika grzewczego (zasilanie poszczegól-
nych pętli) dokonuje się z użyciem zaizolo-
wanych rury zasilającej i trójników, ułożonych 

bezpośrednio na warstwie podkładowej.  
Do każdego z trójników podłączona jest pę-
tla grzewcza regulowana z użyciem regu-
latora podtynkowego. Powroty pętli popro-
wadzone są w jastrychu do belki zbierającej 
rozdzielacza, w której zintegrowano wkładki 
równoważące.
Rozwiązanie Unidis zapobiega nadmier- 
nemu nagrzewaniu się szafki rozdzielacza  
i fragmentu podłogi w strefie przed rozdzie-
laczem, lokowanym często np. w przedpoko-
ju. Większość emitowanego przez nie ciepła 
jest z reguły tracona. System Unidis redukuje 
specyficzną dla tradycyjnych układów bez-
władność cieplną oraz falowanie tempe-
ratury podłogi. Natężenie przepływu przez 
bajpas można ustawić stosowanie do wyma-
gań użytkownika, w każdym pomieszczeniu 
oddzielnie. Unidis pozwala na oszczędność 
energii nawet do 9% w porównaniu do trady-
cyjnego rozdziału czynnika. 
Szerzej opisywany był w InstalReporterze 
11/20012 (pobierz pdf).

Ofertę uzupełnia bogaty wybór programów 
komputerowych do projektowania i oferto-
wania instalacji grzewczych i chłodniczych. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy  
serdecznie do zapoznania się z produktami  
i usługami firmy Oventrop i do odwiedzenia 
jej stoiska. Pozostałe informacje do uzyskania 
w siedzibie firmy.  

Oventrop Sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Maz.
telefon 22 722 96 42
telefax 22 722 96 41
www.oventrop.de
info@oventrop.pl
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