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ciepłowniczej. Centralizacja źródeł ciepła jest 
ważnym trendem w ramach przemian energe-
tycznych i Oventrop aktywnie w nim uczestniczy.
Zainteresowanych pogłębieniem znajomości 
produktu i firmy Oventrop zapraszamy w czasie 
targów do uczestnictwa w Forum Oventrop, które 
w specjalnie do tego celu wydzielonym pomiesz-
czeniu służyć nam będzie do wymiany doświad-
czeń i prowadzenia interesujących prelekcji. 

Zawory równoważące Hydrocontrol (fot. 1)
Ulepszyliśmy bardzo dobre! Rodzina zaworów  
Hydrocontrol została poddana gruntownej moderni-
zacji. Nowe zawory pozwalają równoważyć instala-
cję szybciej i łatwiej. Pozostało to, co dla fanów tych 
zaworów było najważniejsze: niezawodność, pre-
cyzja i oczywista, ponadczasowa jakość Oventrop. 
Modularnie zaprojektowany system równoważący 
obejmuje średnice aż do DN 400 i może być użyty 
praktycznie w każdym budynku i w każdej instalacji. 

termostaty pokojowe climacon F 
– jeden system, wiele możliwości (fot. 2)
Nowa rodzina termostatów pokojowych ClimaCon F  
charakteryzuje się prostotą montażu i łatwością 
konfiguracji z innymi elementami instalacji. wie-
lokrotnie już wyróżnione wzornictwo nowych 
termostatów wskazuje wyraźnie kierunek, w któ-
rym zmierza technika i wygląd tych elementów 
instalacji, które są aktywnie obsługiwane przez jej 
użytkownika i stanowią o wyglądzie pomieszczeń. 
w podstawowej wersji to prosty regulator tempe-
ratury, w najbogatszej – cyfrowe urządzenie do ste-

rowania ogrzewania lub chłodzenia pomieszcze-
nia z poziomu aplikacji na smartfonie. Termostat  
ClimaCon F nada się znakomicie do instalacji,  
w której źródłem ogrzewania jest pompa ciepła. 

Listwy zaciskowe Floorcon (fot. 3)
Nowe listwy FloorCon Oventrop to systemowe 
rozwiązanie dla tych, którym zależy na szybkim, 
nieskomplikowanym i pewnym uruchomieniu 
instalacji ogrzewania bądź chłodzenia płasz-
czyznowego. Uruchomienie sprowadza się do 
okablowania układu rozdzielacza i włączenia in-
stalacji, bez absorbującej mnóstwo czasu czyn-
ności wstępnego ustawienia przepływu w pętlach.  
Za prawidłowe zrównoważenie pętli dba perma-
nentny, adaptacyjny algorytm równoważący (dzia-
łający w czasie rzeczywistym). Taka funkcjonalność 
ma istotny wpływ na dalsze podniesienie sprawno-
ści energetycznej instalacji. Nowa listwa zaciskowa  
FloorCon harmonijnie uzupełni układ instalacyjny,  
w którym zastosowano mieszkaniowe węzły cieplne 
Regudis w-HTE i termostaty pokojowe ClimaCon F.
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w centrum uwagi znajdą się rozbudowane sys-
temy regulacyjno-równoważące oraz stacje hy-
drauliczne (czyli węzły mieszkaniowe i grupy 
pompowe), które – podnosząc energetyczną 
sprawność systemu – ułatwiają wykonawcom 
łączenie układu rurowego z wytwornicami ciepła 

(pompą ciepła, kotłem, układami hybrydowymi). 
Po raz pierwszy na stoisku Oventrop będziemy 
prezentować urządzenia naszego partnera – firmy 
KRING. To uznany producent węzłów cieplnych 
i osprzętu używanego do podłączenia instalacji 
wewnętrznej budynku do sieci osiedlowej lub 

Bezpieczeństwo dostaw, efektywność wykorzystania 
energii i dywersyfikacja jej źródeł to tylko niektóre  

z wyzwań, wobec których stanął świat i szczególnie 
nasza branża w ostatnich latach. Oventrop 
zaprezentuje na targach ISH 2023 innowacyjne 

rozwiązania, które umożliwią modernizację 
technicznego wyposażenia budynku  

i osobisty wkład do nadrzędnego celu, jakim jest 
tzw. zrównoważona polityka energetyczna. Niektóre 
z tych rozwiązań już dziś można zobaczyć wstępnie 
online, zaglądając na stronę www.oventrop.pl.

SzukaSz SpoSobu na 
obniżenie zużycia energii? 
Zapraszamy na stoisko Oventrop na targach ISH 2023!

Na głównym „parkiecie“ naszego stoiska nr A06 w hali 9.1 zaprezentujemy nowe produk-
ty, w tym nową generację sztandarowych zaworów równoważących Hydrocontrol, nowe 
listwy zaciskowe Floorcon do płaszczyznowych systemów grzewczo-chłodzących, termo-
staty pokojowe climacon F i moduły rozszerzające do mieszkaniowych węzłów cieplnych 
regudis W-Hte. Będzie nam miło przedstawić także nowe osoby w ścisłym kierownictwie, 
nowy wizerunek firmy i nowe ujęcie oferty – czas u nas również nie stoi w miejscu.
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