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Każdy zawór termostatyczny jest przystosowa-
ny do montażu głowicy termostatycznej. Głowica jest 
urządzeniem, które automatycznie utrzymuje stałą 
temperaturę w pomieszczeniu dzięki wbudowanemu 
czujnikowi. Pod wpływem temperatury otoczenia za-
myka lub otwiera zawór, przez który do grzejnika do-

starczana jest gorąca woda. Każda cyfra na głowicy 
oznacza konkretną ustawioną temperaturę w pomiesz-
czeniu: np. „3” to około 20°C. Firma Ottone posiada 
głowice z gwintem przyłączeniowym M30x1,5, białe  
i chromowane dzięki czemu można je dopasować wi-
zualnie do każdego rodzaju zaworu.

Zawory termostatyczne Ottone

Jeśli chodzi o zawory termostatyczne do grzejników 
z bocznym zasilaniem w ofercie Ottone występują 
wersje proste i kątowe. Ich charakterystyczną ce-
chą jest specjalny śrubunek przyłączeniowy, który 
wyposażony jest w uszczelnienie typu o-ring. Dzięki  
temu instalator w bardzo szybki i co najważniejsze  

Obecnie praktycznie każda instalacja grzejnikowa wyposażona jest w zawory termostatyczne. Są to najprostsze urządzenia, 
dzięki którym jesteśmy w stanie utrzymywać i regulować temperaturę w pomieszczeniu. Firma Ottone posiada w swojej ofercie 
bardzo szeroki zakres zaworów praktycznie do każdego rodzaju grzejników. Dodatkowo zawory te wyróżniają się spośród tych 
dostępnych na rynku pewnymi szczegółami, które bardzo ułatwiają montaż i późniejszą eksploatację.

Zawory termostatyczne grzejnikowe Ottone
Łukasz Biernacki

Zawór termostatyczny Ottone dla grzejników 
z bocznym zasilaniem
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Zawory do grzejników łazienkowych

Oferta zaworów termostatycznych Ottone obejmuje 
również zawory do grzejników łazienkowych. Tutaj 
typoszereg jest nieco większy. Zacznijmy może od 
bardzo ciekawej propozycji, jaką jest zawór z rurką.  
Jego konstrukcja nieco wyróżnia się spośród tych 
dostępnych na rynku. Produkt ma możliwość zmia-
ny kierunku przepływu cieczy, co powoduje że może 
być zamontowany zarówno z lewej, jak i prawej stro-
ny grzejnika łazienkowego. Zmiana kierunku od-
bywa się poprzez obrócenie plastikowego separa-
tora o kąt 180°. Dodatkowo każdy z zaworów ma 
rurkę mosiężną o długości aż 45 cm, co usprawnia 
transport gorącej wody w górę grzejnika. Zawory 
występują w dwóch rozstawach 38 i 50 mm. Mają 
w komplecie złączki na rurę miedzianą 15 mm lub 
wielowarstwową 16x2 mm. W przypadku rozstawu 
38 możliwe jest wykonanie korpusu w kolorze: ni-
kiel, biały, chrom, stal szczotkowana, satyna, brąz, 
złoty i czarny mat. Wersja 50 mm jest dostępna  
w kolorze: nikiel, biały i chrom.
Drugą propozycją jest zawór dla grzejników ła-
zienkowych z centralnym podłączeniem. Wystę-
puje on w wersji z rozstawem 50 mm i w komplecie 
ze złączkami na miedź 15 mm i rurą wielowarstwo-
wą 16x2 mm. Dostępne kolory to: biały, chrom, stal 

szczotkowana, satyna, brąz, złoty i czarny mat. 
Również w tych zaworach możliwa jest zamiana 
kierunku przepływu. Wszystkie typy zaworów ter-
mostatycznych do grzejników łazienkowych mają 
specjalny o-ring na śrubunku przyłączeniowym, 
co w tym przypadku ma bardzo duże znaczenie ze 
względów estetycznych.
Każdy zawór wyposażony jest w standardzie  
w eleganckie pokrętło do ręcznej regulacji. Firma  
Ottone pozostawia klientom dowolność, jeśli cho-
dzi o montaż głowicy termostatycznej, ponieważ 
w przypadku grzejników łazienkowych nie zawsze 
jest to uzasadnione. Dlaczego? Przeważnie na grzej-
niku typu drabinka suszymy różne rzeczy – głów-
nie ręczniki po kąpieli. W momencie osiągnięcia 
wymaganej temperatury w pomieszczeniu, głowi-
ca odcina dopływ ciepłej wody do grzejnika, unie-
możliwiając suszenie ręczników, bielizny itp. Taka 
sytuacja może zdarzać się dość często zwłaszcza, 
że w łazienkach zazwyczaj jest jeszcze ogrzewanie  
podłogowe. 

Podsumowując, firma Ottone stara się dostoso-
wać do potrzeb rynku, poszerzając cały czas ofer-
tę i zwiększając funkcjonalność produktów. Dzię-
ki temu ułatwia pracę instalatorom oraz poprawia 
komfort użytkowania.

estetyczny sposób jest w stanie podłączyć grzejnik do 
instalacji. Nie musi używać dodatkowego uszczelnie-
nia, które później często wystaje z połączenia i psuje 
cały wizualny efekt. Jest to szczegół, ale jakże istotny. 
Zawory termostatyczne Ottone mają również nasta-
wę wstępną ze stopniową regulacją od 1 do 6. Jest 
ona niezwykle przydatna do regulacji hydraulicznej, 
polegającej na odpowiednim zrównoważeniu insta-
lacji w taki sposób, aby do grzejników nawet tych 
najbardziej oddalonych od pompy obiegowej, do-
starczona została odpowiednia ilość wody. Zmia-
na nastawy jest bardzo prosta i nie wymaga spe-
cjalnego klucza. Źle wyregulowana instalacja może 
powodować hałas w postaci uciążliwych szumów. 
Zjawisko to bardzo często występuje w budynkach 
wielorodzinnych. Niekiedy hałas jest na tyle uciąż-
liwy, że wręcz nie można przy nim zasnąć. Wystar-
czy wtedy zmienić nastawę wstępną zaworu i pro-
blem znika. Warunek jest jeden – zawór musi być 
w nią wyposażony.
Kolejna cecha, która wyróżnia zawory termosta-
tyczne Ottone to uszczelnienie trzpienia, które 
można łatwo wymienić bez konieczności wypusz-
czania wody z całej instalacji. Często po kilku latach 
w zaworach termostatycznych może pojawić się 
przeciek na trzpieniu. W przypadku Ottone problem  

da się usunąć bardzo szybko, co pokazuje załączo-
ny rysunek.
Na uwagę zasługuje również pokrętło do ręcznej re-
gulacji, dzięki któremu zawór może działać na zasa-
dzie zamknij/otwórz. Jeżeli ktoś po czasie zdecydu-
je się na montaż głowicy, wystarczy zdemontować 
pokrętło i nakręcić dowolną głowicę termostatyczną  
z gwintem M30x1,5.
Dla grzejników z dolnym zasilaniem firma Ottone 
wprowadziła zawór podłączeniowy z obudową ma-
skującą w komplecie. Obudowa idealnie komponuje 
się z grzejnikiem, maskując całe podłączenie.
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Zawór przyłączeniowy Ottone do grzejników 
dolnozasilanych z obudową maskującą

Zawór termostatyczny Ottone do grzejnika 
łazienkowego – podłączenie z jednej strony

Zawór termostatyczny Ottone do grzejnika 
łazienkowego z podłączeniem centralnym
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