
       Datový list 4/2000

Termostatické ventily

Funkce:
Termostatické ventily Oventrop jsou proporcionální re-
gulátory pracující bez pomocné energie. Regulují pokojo-
vou teplotu zm�nou pr�toku topné vody.

Technická data:
- jmenovitý pr�tok (viz diagram)
- nejv�tší proud topného

média
(viz diagram)

- maximální diferen�ní tlak proti kterému ventil uzavírá:
� bar: konstruk�ní �ady „A“,
„AV 6“, „ADV 6“, „RF“, „RFV
6“, „AZ“
3 bar: „konstruk�ní �ada F“

- Materiál pouzdra
ventilu: Bronz Rg 5, mosaz

Organizací CEN jsou p�ezkoušeny termostatické ventily
Oventrop konstruk�ních �ad „A“ a „RF“, „AV 6“ a „F“
s termostaty „Uni XH“, „UnI LH“, “Uni L“ a „Uni LH“, „Uni L“
s dálkovým �idlem.

Další podrobnosti – viz Návod k použití a montáži.

P�ímý ventil „konstruk�ní �ady A“

„Bypass-Combi Uno“

Ponorný trubkový ventil se svislým/vodorovným výstupem

5



Popisy

Termostatický ventil Oventrop
„konstruk�ní �ada A“
Maximální provozní teplota: �20°C (krátkodob� do �30°C), maximální
provozní tlak: �0 bar, tlak páry 0,5 bar, ��0°C
maximální diferen�ní tlak: � bar.
Pouzdro poniklované, v�eteno z nerezoceli s dvojitým t�sn�ním v�etene,
závitová p�ípojka M 30 x �,5.
P�ípojka pro závitovou trubku, m�d�nou, p�esnou trubku anebo vícevrstvou
trubku „Copipe“,.
Možnost vým�ny kuželky ventilu pomocí speciálního  nástroje „Demo-Bloc“,
bez vypoušt�ní soustavy (b�hem provozu).

Rohový ventil
(kv 0,95)
DN �0 (3/8“) EV
DN �5 (�/2“) EV
DN 20 (3/4“) EV

��8 00 03
��8 00 04
��8 00 06

P�ímý ventil
(kv 0,95)
DN �0 (3/8“) EV
DN �5 (�/2“) EV
DN 20 (3/4“) EV

��8 0� 03
��8 0� 04
��8 0� 06

Úhlový-rohový ventil
(kv 0,95)
DN �0 (3/8“) WE li.
DN �0 (3/8“) WE re..
DN �5 (�/2“) WE li.
DN �5 (�/2“) WE er..

��8 04 90
��8 04 9�
��8 04 92
��8 04 93

P�ívodní-axiální ventil
spec.pro plochá topná t�lesa
(kv 0,95)
DN �0 (3/8“) AX
DN �5 (�/2“) AX
DN 20 (3/4“) AX

��8 02 03
��8 02 04
��8 02 06

Zp�tný–axiální ventil
k nasazení p�i zam�n�ném dop�edním a
zp�tném pohybu (rachotivé zvuky)
(kv 0,95)
DN �0 (3/8“)
DN �5 (�/2“)

��8 00 9�
��8 00 92

Zp�tný-p�ímý ventil
(kv 0,95)
DN �0 (3/8“)
DN �5 (�/2“)

��8 00 9�
��8 00 92

Termostatický ventil Oventrop
„konstruk�ní �ada RF“, krátká konstruk�ní forma
Maximální provozní teplota: �20°C (krátkodob� do �30°C), maximální
provozní tlak: �0 bar, tlak páry: 0,5 bar, ��0°C,
maximální diferen�ní tlak: � bar
Pouzdro poniklované, v�eteno z nerezoceli s dvojitým t�sn�ním v�etene.
P�ípojka pro závitovou trubku, m�d�nou, p�esnou trubku anebo vícevrstvou
trubku „Copipe“.
Možnost vým�ny kuželky ventilu pomocí speciálního  nástroje „Demo-Bloc“,
bez vypoušt�ní soustavy (b�hem provozu).

Rohový ventil
(kv 0,95)
DN �0 (3/8“) EV
DN �5 (�/2“) EV
DN 20 (3/4“) EV

��8 45 03
��8 45 04
��8 45 06

P�ímý ventil
(kv 0,95)
DN �0 (3/8“) EV
DN �5 (�/2“) EV
DN 20 (3/4“) EV

��8 46 03
��8 46 04
��8 46 06

Termostatický ventil Oventrop
„konstruk�ní �ada AV 6“
Omezení a p�edb�žné nastavení bez vým�ny kuželky ventilu.
Maximální provozní teplota: �20°C (krátkodob� do �30°C), maximální
provozní tlak: �0 bar, maximální diferen�ní tlak: � bar.
Pouzdro poniklované, v�eteno z nerezoceli s dvojitým t�sn�ním v�etene.
P�ípojka pro závitovou trubku, m�d�nou, p�esnou trubku anebo vícevrstvou
trubku „Copipe“.
Možnost vým�ny kuželky ventilu pomocí speciálního  nástroje „Demo-Bloc“,
bez vypoušt�ní soustavy (b�hem provozu).

Rohový ventil
DN �0 (3/8“) EV
DN �5 (�/2“) EV
DN 20 (3/4“) EV

��8 37 63
��8 37 64
��8 37 66

P�ímý ventil
DN �0 (3/8“) EV
DN �5 (�/2“) EV
DN 20 (3/4“) EV

��8 38 63
��8 38 64
��8 38 66

P�ívodní-axiální ventil
spec.pro plochá topná t�lesa
DN �0 (3/8“) AX
DN �5 (�/2“) AX
DN 20 (3/4“) AX

��8 39 63
��8 39 64
��8 39 66

Úhlový-rohový ventil
DN �0 (3/8“) WE li.
DN �0 (3/8“) WE re.
DN �5 (�/2“) WE li.
DN �5 (�/2“) WE re.

��8 34 60
��8 34 6�
��8 34 62
��8 34 63

Zp�tný–axiální ventil
k nasazení p�i zam�n�ném dop�edním a
zp�tném pohybu (rachotivé zvuky)
DN �0 (3/8“)
DN �5 (�/2“)

��8 37 9�
��8 37 92

Zp�tný-p�ímý ventil
DN �0 (3/8“)
DN �5 (�/2“)

��8 38 9�
��8 38 92

Klí� pro p�ednastavení
pro všechny ventily konstruk�ních �ad „AV 6“, „ADV 6“ a „RFV 6“    ��8 39 6�

Termostatický ventil Oventrop
„konstruk�ní �ada ADV 6“
S p�edb�žným nastavením k p�izp�sobení objemových proud� požadované
pot�eb� tepla. Dvojitá funkce provede p�i demontáži anebo zni�ení hlavice
termostatu automatické uzav�ení ventilu na 5% jmenovitého výkonu.
Maximální provozní teplota: �20°C (krátkodob� do �30°C),
maximální provozní tlak: �0 bar, maximální diferen�ní tlak: � bar
Pouzdro poniklované, v�eteno z nerezoceli s dvojitým t�sn�ním v�etene.
P�ípojka pro závitovou trubku, m�d�nou, p�esnou trubku anebo vícevrstvou
trubku „Copipe“.
Možnost vým�ny kuželky ventilu pomocí speciálního  nástroje „Demo-Bloc“,
bez vypoušt�ní soustavy (b�hem provozu).

Rohový ventil
DN �0 (3/8“) EV
DN �5 (�/2“) EV
DN 20 (3/4“) EV

��8 8� 63
��8 8� 64
��8 8� 66

P�ímý ventil
DN �0 (3/8“) EV
DN �5 (�/2“) EV
DN 20 (3/4“) EV

��8 82 63
��8 82 64
��8 82 66

Klí� p�edb�žného nastavení
pro všechny ventily konstruk�ních �ad „AV 6“, „ADV 6“ a „RFV 6“    ��8 39 6�

Termostatický ventil Oventrop
„konstruk�ní �ada AZ“
Maximální provozní teplota: �20°C (krátkodob� do �30°C),
maximální provozní tlak: �0 bar, tlak páry 0,5 bar, ��0°C,
maximální diferen�ní tlak: � bar
Pouzdro poniklované, v�eteno z nerezoceli s dvojitým t�sn�ním v�etene.
P�ípojka pro závitovou trubku, m�d�nou, p�esnou trubku anebo vícevrstvou
trubku „Copipe“.
Možnost vým�ny kuželky ventilu pomocí speciálního  nástroje „Demo-Bloc“,
bez vypoušt�ní soustavy (b�hem provozu).

Rohový ventil
(kv �,�)
DN �0 ( 3/8“)   EV
DN �5 ( �/2“)   EV
DN 20 ( 3/4“)   EV
DN 25 ( �“)      EV
DN 32 (� �/4“) EV

��8 70 03
��8 70 04
��8 70 06
��8 70 08
��8 70 �0

P�ímý ventil
(kv �,�)
DN �0 ( 3/8“)  DV
DN �5 ( �/2“)  DV
DN 20 ( 3/4“)  DV
DN 25 ( �“)     DV
DN 32(� �/4“) DV

��8 7� 03
��8 7� 04
��8 7� 06
��8 7� 08
��8 7� �0
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P�ívodní-axiální ventil
spec.pro plochá topná t�lesa
(kv �,�)
DN �0 (3/8“) AX
DN �5 (�/2“) AX
DN 20 (3/4“) AX

��8 72 03
��8 72 04
��8 72 06

Termostatický ventil Oventrop
„konstruk�ní �ada M“
Zvláš� vhodný pro za�ízení, která vyžadují velké pr�tokové výkony – nap�.
samotížná a jednotrubková topná za�ízení,
max. provozní teplota: �20°C (krátkodob� do �30°C), max. provozní tlak:
�0bar.

P�ímý ventily
DN �5 (�/2“) kvs 3.0
DN 20 (3/4“) kvs 4.0

��8 54 04
��8 54 06

Termostatický ventil Oventrop
„konstruk�ní �ada RFV6“, krátká konstruk�ní forma
S p�edb�žným nastavením k p�izp�sobení objemových proud� požadované
pot�eb� tepla.
Maximální provozní teplota: �20°C (krátkodob� do �30°C),
maximální provozní tlak: �0 bar, maximální diferen�ní tlak: � bar.

Pouzdro poniklované, v�eteno z nerezav�jící oceli s dvojitým t�sn�ním
v�etene. P�ípojka pro závitovou trubku, m�d�nou, p�esnou trubku anebo
vícevrstvou trubku „Copipe“.
Možnost vým�ny kuželky ventilu pomocí speciálního  nástroje „Demo-Bloc“,
bez vypoušt�ní soustavy (b�hem provozu).

Rohový ventil
DN �0 (3/8“) EV
DN �5 (�/2“) EV
DN 20 (3/4“) EV

��8 50 63
��8 50 64
��8 50 66

P�ímý ventil
DN �0 (3/8“) EV
DN �5 (�/2“) EV
DN 20 (3/4“) EV

��8 5� 63
��8 5� 64
��8 5� 66

Klí� p�edb�žného nastavení
pro všechny ventily konstruk�ních �ad „AV 6“, „ADV 6“ a „RFV 6“    ��8 39 6�

Termostatický ventil Oventrop
„konstruk�ní �ada P“
S lineární provozní charakteristikou regula�ní kuželky pro zdvih ventilu do
2,5mm.
K nasazení speciáln� ve spojení s elektrickými servomotory s nep�etržitým
chodem.
Maximální provozní teplota: �20°C (krátkodob� do �30°C),
maximální provozní tlak: �0 bar, maximální diferen�ní tlak: � bar.
Pouzdro poniklované, v�eteno z nerezoceli s dvojitým t�sn�ním v�etene.
P�ípojka pro závitovou trubku, m�d�nou, p�esnou trubku anebo vícevrstvou
trubku „Copipe“.
Možnost vým�ny kuželky ventilu pomocí speciálního  nástroje „Demo-Bloc“,
bez vypoušt�ní soustavy (b�hem provozu).

Rohový ventil
kvs 0,45
DN �5 (�/2“) EV
kvs �,4
DN �5 (�/2“) EV

��8 40 04

��8 40 5�

P�ímý ventil
kvs 0,45
DN �5 (�/2“) DV
kvs 0,8
DN �5 (�/2“) DV

��8 4� 04

��8 4� 5�

Termostatický ventil Oventrop
„konstruk�ní �ada F“
Se zakrytým plynulým jemným p�edb�žným nastavením, bez vým�ny kuželky
ventilu.
Maximální provozní teplota: �20°C (krátkodob� do �40°C),
maximální provozní tlak: �0 bar, maximální diferen�ní tlak: 3 bar.
Hodnoty pr�toku omezeny na max. 2 K  odchylky P.
Pouzdro poniklované, v�eteno z nerezoceli s dvojitým t�sn�ním v�etene.
P�ípojka pro závitovou trubku, m�d�nou, p�esnou trubku anebo vícevrstvou
trubku „Copipe“.
Možnost vým�ny kuželky ventilu pomocí speciálního  nástroje „Demo-Bloc,
bez vypoušt�ní soustavy (b�hem provozu).

Rohový ventil
DN �0 ( 3/8“) EV
DN �5 ( �/2“) EV
DN 20 ( 3/4“) EV
DN 25 ( �“)    EV

��8 06 03
��8 06 04
��8 06 06

-

P�ímý ventil
DN �0 ( 3/8“)DV
DN �5 ( �/2“)DV
DN 20 ( 3/4“)DV
DN 25 ( �“)   DV

��8 07 03
��8 07 04
��8 07 06

-

P�ívodní-axiální ventil
spec.pro plochá topná t�lesa
DN �0 (3/8“) AX
DN �5 (�/2“) AX

��8 08 03
��8 08 04

Úhlový-rohový ventil
levé p�ipojení
DN �0 (3/8“)
DN �5 (�/2“)

��8 �4 60
��8 �4 62

pravé p�ipojení
DN �0 (3/8“)
DN �5 (�/2“)

��8 �4 6�
��8 �4 63

Klí� p�edb�žného nastavení
pro všechny ventily
„konstruk�ní �ady F“ ��8 07 9�

Ventil pro p�estav�ní PN 20
Pruss,
model �20 EV
dto., DV

��8 09 64
��8 09 65

Šroubení ventil� pro p�estav�ní pro trubky z um�lé hmoty, p�esuvná
matice poniklovaná pro vn�jší závito-
vou p�ípojku

Vsuvka ke sva�ování (ocel) �2 x �,� mm �02 77 68
3/8“ �0� 09 89 �2 x 2    mm �02 77 52
�/2“ �0� 09 90 �4 x 2    mm �02 77 55
Vsuvka k letování (mosaz) �6 x �,5 mm �02 77 67
�2 mm �0� 09 9� �6 x 2    mm �02 77 57
�5 mm �0� 09 92 �7 x 2    mm �02 77 59
Vsuvka se závitem (mosaz) �8 x 2    mm �02 77 6�

20 x 2    mm �02 77 63R�/2 DIN 2999 AG �0� 09 93

pro m�d�né a p�esné trubky ocelové
p�esuvná matice poniklovaná
(vn�jší závitová p�ípojka)

P�esuvná matice (mosaz) �2 mm �02 74 83
G 7/8“ IG �0� 09 94 �4 mm �02 74 84
Šroubová �ást (mosaz) �5 mm �02 74 85
G7/8“ AG �2mm �0� 09 95 �6 mm �02 74 86
G7/8“ AG �5mm �0� 09 96 �8 mm �02 74 87

Šroubová �ást (vsuvka ke sva�ování
– ocel)

pro vícevrstvé trubky „Copipe“ (pro
vnit�ní závitovou p�ípojku �/2“)

G 3/4“ AG �0� 09 88 �4 x 2      mm �50 73 54
G 7/8“ AG �0� 09 98 �6 x 2      mm �50 73 53
Uzavírací krytka (mosaz) �6 x 2,25 mm �02 73 56
G 5/8“ IG �0� 09 99
G 7/8“ IG �0� 09 97 pro vícevrstvé trubky  „Copipe“ (pro

vn�jší závitovou p�ípojku G 3/4)
Šroubení se sv�racím kroužkem �4 x 2      mm �50 79 54
pro m�d�né a ocelové p�esné trubky �6 x 2      mm �50 79 55
(pro vnit�ní závitovou p�ípojku) �6 x 2,25 mm �50 7956
3/8“ x �0 mm �02 7� 5� 20 x 2,5   mm �50 79 60
3/8“ x �2 mm �02 7� 52
�/2“ x �2 mm �02 7� 53 Op�rná pouzdra
�/2“ x �4 mm �02 7� 54 k dodate�né stabilizaci m�kkých tru-
�/2“ x �5 mm �02 7� 55 bek vhodná pro termostatické ventily
�/2“ x �6 mm �02 7� 56 všech konstruk�ních �ad
3/4“ x �8 mm �02 7� 57 �0 x � mm �02 96 5�
3/4“ x 22 mm �02 7� 58 �2 x � mm �02 96 52

�4 x � mm �02 96 53
pro m�d�né a ocelové p�esné trubky, �5 x � mm �02 96 54
p�esuvná matice poniklovaná �6 x � mm �02 96 55
(pro vn�jší závitovou p�ípojku) �8 x � mm �02 96 56
�0 mm �02 74 72 22 x � mm �02 96 57
�2 mm �02 74 73
�4 mm �02 74 74
�5 mm �02 74 75
�6 mm �02 74 76
�8 mm �02 74 77

Oventrop
speciální nástroj „Demo-Bloc“
k vým�n� vadných kuželek termostatických ventil� bez vypoušt�ní za�ízení.

vhodné pro všechny
kuželky
termostatických
ventil�
�isticí korunka

��8 80 5�
��8 84 00
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Trojcestný obtokový ventil Oventrop
s p�edb�žným nastavením k p�izp�sobení objemového proudu požadované
pot�eb� tepla, max. provozní teplota: �20°C (krátkodob� do �30°C), max.
provozní tlak: �0 bar. pro vytáp�ní s jednou i se dv�ma trubkami.
Pouzdro z bronzu Rg 5, poniklované, v�eteno z nerezav�jící oceli s dvojitým
ut�sn�ním v�etena. P�ípojka pro závitovou trubku, m�d�nou, ocelovou
p�esnou trubku anebo vícevrstvou trubku „Copipe“.

DN �5 (�/2“) vlevo
DN �5 (�/2“) vpravo

��8 05 82
��8 05 83

P�ípojka Oventrop pro dv� trubky „Duo“
S uzáv�rem, ke zjednodušeným montážím topných za�ízení se dv�ma
trubkami, max. provozní teplota: �20 °C (krátkodob� do �30 °C, maximální
provozní tlak: �0 bar. Pouzdro poniklované.
P�ípojka pro m�d�nou trubku, ocelovou p�esnou trubku, trubku z um�lých
hmot a vícevrstvou trubku.

DN �5 G 3/4“ AG �0� 33 6�

Sada šroubení se sv�rným kroužkem
Dvojnásobná pro m�d�nou trubku, ocelovou p�esnou trubku a trubku
z ušlechtilé oceli a dvojnásobná pro spojovací trubku.

�2 mm
�4 mm
�5 mm
�6 mm
�8 mm

�0� 67 6�
�0� 67 62
�0� 67 63
�0� 67 64
�0� 67 65

P�ipojovací závit G 3/4“
Ventil topení pro jednu trubku Oventrop „Bypass-Combi-Uno“
max. provozní teplota: �20 °C, (krátkodob� do �30 °C) , maximální provozní
tlak: �0 bar. S horní a dolní p�ípojkou na topném t�lese, sestávající z:
termostatu, p�ívodního axiálního ventilu anebo úhlového rohového ventilu
anebo p�ímého ventilu s obloukem, spojovací trubky, rozd�lova�e a sady
šroubení se sv�racím kroužkem. S plynule - také b�hem provozu
nastavitelným – obtokem (bypass), uzavíratelným topným t�lesem a tepeln�
izolovaným šroubením mezi rozd�lova�em a topným t�lesem. Pouzdro
poniklované.

P�ívodní axiální ventil
DN �5 (�/2“)
Úhlový-rohový ventil
DN �5 (�/2“) WE li.
DN �5 (�/2“) WE re.
P�ímý ventil
s obloukem
DN �5 (�/2“) DV
Spojovací trubka
�5 x      560 mm
�5 x    ��20 mm
�5 x    2000 mm
Jednotrubková
p�ípojka izolovaným
šroubením
DN �5 (�/2“) G 3/4“ AG
Jednotrubková
p�ípojka se
šroubením z mosazi
DN �5 (�/2“) G 3/4“ AG
Sada šroubení se
sv�racím kroužkem
Dvojmo pro m�d�né,
trubky a trubky
dvojmo pro spojovací
�2 mm
�4 mm
�5 mm
�6 mm
�8 mm

��8 02 04

��8 04 92
��8 04 93

��8 03 04

�0� 69 5�
�0� 69 53
�0� 69 54

�0� 3� 6�

�0� 3� 62

ocelové p�esné
z ušlechtilé oceli a
trubky

�0� 67 62
�0� 67 62
�0� 67 63
�0� 67 64
�0� 67 65

P�ipojovací potrubí G 3/4“.
DN �5 (�/2“) G 3/4 AG ��8 35 7�

Jednotrubkový topný ventil
ponorný ventil s uzav�ením
Oventrop
max. provozní teplota : �20°C
(krátkodob� do �30°C), max. provoz-
ní tlak: �0 bar, ke svislému p�ipojení
na dolním sroubení topného t�lesa.
Pouzdro poniklované.
s bo�ním šroubením
DN �5 (�/2“) G 3/4 AG ��8 35 6�
s svislým šroubením
DN �5 (�/2“) G 3/4 AG ��8 35 7�

Dvojtrubkový topný ventil
ponorný ventil s uzav�ením
Oventrop
max. provozní teplota : �20°C
(krátkodob� do �30°C), max. provoz-
ní tlak: �0 bar, ke svislému p�ipojení
na dolním sroubení topného t�lesa.
Pouzdro poniklované.
(kV 0,95)
DN �5 (�/2“) G 3/4 AG ��8 35 8�
Clona topných t�les DIN ��8 36 54

Jednotrubkový topný ventil Oventrop
ventil analogický systému „TKM“
max. provozní teplota �20°C (krátkodob�
�30°C), max. provozní tlak: �0 bar,
ke svislému p�ipojení na dolní vsuvce
topného t�lesa. Pouzdro poniklováno.
DN �5 (�/2“) G 3/4 AG ��8 36 ��
Dvojtrubkový topný ventil Oventrop
ventil analogický systému „TKM“
max. provozní teplota �20°C (krátkodob�
�30°C), max. provozní tlak: �0 bar,
ke svislému p�ipojení na dolní vsuvce
topného t�lesa. Pouzdro poniklováno.
(kV 0,95)
DN �5 (�/2“) G 3/4 AG

��8  36 6�

Sada šroubení se sv�racím kroužkem
dvojmo pro m�d�né trubky, ocelové p�esné trubky a trubky z ušlechtilé oceli

�0 mm
�2 mm
�4 mm
�5 mm
�6 mm
�8 mm

�0� 68 60
�0� 68 6�
�0� 68 62
�0� 68 63
�0� 68 64
�0� 68 65

P�ipojovací závit G 3/4“
Op�rné pouzdro  viz sloupec 2 na p�edchozí stran�.

Krycí r�žice z um�lé hmoty
vzdálenost náboje 50 mm

dírkování
�2 mm
�4 mm
�5 mm
�6 mm
�8 mm

�0� 66 7�
�0� 66 72
�0� 66 73
�0� 66 74
�0� 66 75

Kuželky ventilu
V�eteno z nerezav�jící oceli s dvojitým t�sn�ním v�etena. Kuželky v�etena
všech konstruk�ních �ad (výjimka: kuželka ventilu pro trojcestné obtokové
ventily – jsou neslu�itelné se všemi spodními díly termostatických ventil�).

Kuželka ventilu „A“
vhodná pro všechny termostatické ventily
konstruk�ních �ad „A“ a „RF“ ��8 70 69

Kuželka ventilu „AV6“ s p�edb�žným
nastavením vhodná pro všechny
termostatické ventily konstruk�ních �ad
„AV6“ a „“RFV6“ ��8 70 52

Kuželka ventilu „F“ s jemným
p�edb�žným nastavením vhodná pro
termostatické ventily „konstruk�ních �ad F“ ��8 73 52

Kuželka ventilu „ADV6“ s dvojitou
funkcí a p�edb�žným nastavením
vhodná pro všechny termostatické ventily
„konstruk�ní �ady ADV“ ��8 60 6�

Kuželka ventilu se sedlem Niro
zvláš� pro parní za�ízení ��8 62 00

Kuželka ventilu s p�edb�žným
nastavením vhodná pro všechny
trojcestné obtokové ventily

��8 70 56

Kuželka ventilu „AZ“
vhodná pro všechny termostatické ventily
„konstruk�ních �ad AZ“

��8 70 60

Speciální kuželka ventilu
je použita p�i zam�n�ní p�ívodu a
zpáte�ky systému ��8 70 70

Šroub kuželky
pro všechny ventily (výjimka: „AV6“,
„RFV6“, a „ADV6“) �0� 75 00
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T�ícestný obtokový ventil (šroubení T):

Vyrovnávací šroubení topného t�lesa:

P�ipojovací šroubení S:

Ventily ponorné trubky:

svislý vývod (jedna trubka/dv� trubky)

stranový vývod (jedna trubka)

Ventil „TKM“ (jedna trubka/dv� trubky):

„Bypass-Combi Uno/Duo“:

9



Hlavní rozm�ry

Konstruk�ní �ady „A“, „AV 6“, „AZ“, „ADV 6“, „F“ a „P“

Rohový ventil

P�ímý ventil

P�ívodní osový ventil DN �0 a DN �5

Úhlový rohový ventil – na obr. pravé provedení

Konstruk�ní �ada „RF a „RFV“

Rohový ventil

P�ímý ventil

Stavební �ada „M“

P�ímý ventil DN �5 a DN 20

Hlavní rozm�ry zp�tných ventil� jsou identické s hlavními rozm�ry p�ívodních ventil�
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Konstruk�ní �ady

Konstruk�ní �ady „A“ a „RF“

Standardní model pro všechna jednotrubková a dvojtrubková
topná za�ízení.
Ventily konstruk�ních �ad „A“ a „RF“ mají hodnotu kV 0,95.

Konstruk�ní �ady „AV 6“ a RFV 6“

Model s p�edb�žným nastavením pro topná za�íz ení se
dv�ma trubkami s normálním teplotním roztažením.
Ventily konstruk�ních �ad „AV 6“ a „RFV 6“ jsou vybaveny
p�edb�žn� stavitelným sedlem ventilu a umož�ují tím
bezproblémové p�izp�sobení objemových pr�tok�.

„Bypass-Combi“

Jednotrubkový topný ventil „Bypass-Combi Uno“
Montážní sada pro bezproblémovou instalaci jedno-trubko-
vých topných za�ízení.

„Konstruk�ní �ada ADV 6“

Model s p�edb�žným nastavením a s dvojitou funkcí.
Dvojitá funkce zp�sobí p�i demontáži anebo zni�ení hlavice
termostatu automatické uzav�ení ventilu na 5% jmenovitého
výkonu.

„Konstruk�ní �ada F“

Model s plynulým jemným nastavením pro dvojtrubková
topná za�ízení s vysokým teplotním roztažením a malými
pr�toky.

Ventily pro ponorné trubky

Ventily pro ponorné trubky jednotrubkových topných za�ízení

T�ícestné obtokové ventily (bypass)
obr. levého provedení

Pro jednotrubková a dvojtrubková topná za�ízení. Ventily
jsou nastaveny na pr�tok topným t�lesem o 40% p�i
odchylce
P z 2K.
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Hodnoty kV a zeta

Konstruk�ní  �ady „A“ a „RF“

kV p�i odchylce P zeta p�i odchylce PVelikost
�K 2K 3K kVS �K 2K 3K otev�eno

P�ímý ventil, rohový ventil
DN �0 0,50 0,95 �,25 �,35 �5�         42 24 2�
DN �5 0,50 0,95 �,25 �,35 404 ��2 65 55
DN 20 0,50 0,95 �,25 �,35      �343 372       2�5       �84
Axiální ventil, úhlový rohový ventil, velikosti DN �5 + DN 20
DN �0 0,50 0,95 �,25 �,35 �5�         42 24 2�
DN �5 0,50 0,95 �,25 �,35 404 ��2 65 55
DN 20 0,50 0,95 �,25 �,35      �343 372       2�5       �84

Konstruk�ní �ady „AV 6“ a „RFV 6“ (s p�edb�žným nastavením) všechny konstruk�ní formy

kV p�i odchylce P zeta p�i odchylce PVelikost
�K 2K 3K kVS �K 2K 3K otev�eno

DN �0 0,32 0,65 0,8 0,9 374         89 59 46
DN �5 0,32 0,65 0,8 0,9      �004 239       239       �25
DN 20 0,32 0,65 0,8 0,9      3330 795       795       4�4

„Konstruk�ní �ada ADV 6“ (s dvojitou funkcí a p�edb�žným nastavením) všechny konstruk�ní formy

kV p�i odchylce  P zeta p�i odchylce PVelikost
�K 2K 3K �K 2K 3K

DN �0 0,32 0,65 0,8 374            89 59
DN �5 0,32 0,65 0,8          �004 239          �58
DN 20 0,32 0,65 0,8          3330 795          525

„Konstruk�ní �ada F“ (s jemným p�edb�žným nastavením) všechny konstruk�ní formy

kV p�i odchylce P zeta p�i odchylce PVelikost
�K 2K 3K kVS �K 2K 3K otev�eno

DN �0 0,20 0,32 0,35 0,37 957 374 3�3 280
DN �5 0,20 0,32 0,35 0,37      2570     �004 839 75�
DN 20 0,20 0,32 0,35 0,37      8535     3330      2790     2490

„Konstruk�ní �ada AZ“ (pro zónovou regulací, všechny konstruk�ní formy kV �,�

p�ímý rohový osovýVelikost
kVs zeta kVs zeta kVs zeta

DN �0
DN �5
DN 20
DN 25
DN 32

�,8
�,8
2,8
3,5
4,�

�2
3�
43
89

         �52

2,8
3,5
3,5
3,5
4,�

5
8

          27
          69
        �52

�,8
�,8
�,8
-
-

�2
3�

         �04
-
-

„Konstruk�ní �ada P“

p�ímý rohovýVelikost
kVs zeta kVs zeta

DN �0 „P �“
DN �5 „P 2“

0,45
0,45

499
�58

0,45
�,40

499
 52

„Konstruk�ní �ada M“

kV p�i odchylce  P zeta p�i odchylce P
Velikost

�K 2K 3K
kVS

�K 2K 3K otev�eno
DN �0 0,72 �,2 �,6 3,0 �95  70 39 ��

DN �5 0,72 �,2 �,6 4,0 648 233 �3� 2�

Hodnoty zeta vztažené na vnit�ní pr�m�r trubek podle DIN 2440 (3/8“ = �2,5 mm, �/2“ = �6,0 mm, 3/4“ = 2�,6, �“ = 27,2 mm,
� �/4“ = 35,9 mm).
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Diagramy

Diagram �
Termostatické ventily Oventrop, konstruk�ní �ady „A“ a „RF“
Všechna provedení � až 3K odchylky P

�00 mbar = �0.000 Pa � �.000 mm vodního sloupce

Odchylka P � K 2 K 3 K max.
kV 0,50 0,95 �,25 �,35

Z
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p
 [
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r]

Hmotnostní tok qm [kg/h]

Odchylka P
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á
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 ℑ

p
 [

P
a
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a

l]

13



Diagram 2
Termostatické ventily Oventrop, konstruk�ní �ady „A“ a „RF“
a šroubení zp�tného chodu topných t�les „Combi 4“, p�íp. „Combi 2“
Všechna provedení a jmenovité rozm�ry (NW) p�i 2 K odchylky P

P�edb�žné nastavení
(oto�ky) �/4 �/2 3/4 � � �/4 2 3 4
Hodnota kV 0,060 0,�25 0,�87 0,244 0,380 0,6�0 0,730 0,800

(Umdrehungen = oto�ení)

�00 mbar = �0.000 Pa � �.000 mm vodního sloupce
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Diagram 3
Termostatické ventily Oventrop, konstruk�ní �ady „AV 6“ a „ADV 6“ s p�edb�žným nastavením
Všechna provedení a jmenovité rozm�ry (NW) p�i � až 2K odchylky P

P�edb�žné nastavení � 2 3 4 5 6

kV

0,027
až

0,055

0,056
až

0,�70

0,�7�
až

0,3�3

03�4
až

0,446

0,477
až

0,56

0,57
až

0,65

Tolerance pr�toku v závislosti na p�edb�žném nastavení.
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Diagram 4
Termostatické ventily Oventrop, „konstruk�ní �ada F“ s p�edb�žným nastavením
- všechna provedení a jmenovité rozm�ry (NW) p�i 2K odchylky P

P�edb�žné nastavení
(oto�ky)

� 2 3 4 5 6

Hodnota kV 0,025 0,05� 0,095 0,�52 0,228 0,323

Tolerance pr�toku v závislosti na p�edb�žném nastavení.
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Diagram 5
Termostatické ventily Oventrop, „konstruk�ní �ada AZ“
Ventily zcela otev�eny.

Diagram 7
Termostatické ventily Oventrop, „konstruk�ní �ada P“

P Abweichung odchylka P
Durchgang. p�ímý
Eck. rohový

Diagram 6
Termostatické ventily Oventrop, „konstruk�ní �ada M“
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Diagram 8
Termostatické ventily Oventrop, konstruk�ní �ady „A“, „AV 6“, „RF“, „ADV 6“,a „F": rozsahy dimenzování:

P�íklad: qm = �20 kg/h, ℑp = 30 mbar, , kV = 0,7 (ode�teno z diagramu).
Mohou být použity ventily konstruk�ních �ad „A“ a „RF. Pro volbu ventilu viz diagramy � – 4.

Dimenzování ventilu:
Termostatické ventily umož�ují „prostorové p�izp�sobení
tepelnému výkonu“
- prost�ednictvím termostatických ventil�

s p�ednastavením (konstruk�ní �ady „AV 6“, „RFV 6“,
„ADV 6“ s p�ednastavením a „F“ s jemným
p�ednastavením)

- prost�ednictvím termostatických ventil� (konstruk�ní �ady
„A“ a „RF“) ve spojení s p�ednastavitelnými šroubeními
na zpáte�ce „Combi 4“, „Combi 3, p�íp. „Combi 2“.

Ú�ední schválení:
Termostatické ventily Oventrop odpovídají:
- norm� EN 2�5 (reg. �ís. 6T0002)
- norm� DIN 384�, �ást �
- doporu�ením Spolkového ministerstva pro územní

plánování stavebnictví a výstavbu m�st (HTV)
- na�ízením Státní správy pozemních staveb Bádenska-

Württemberska (seznam výrobc� termostatických ventil�
topných t�les).

Termostatické ventily Oventrop „konstruk�ní �ady F“ (s
plynulým jemným p�ednastavením) odpovídají dále:
- požadavk�m výzkumného úkolu ET 42�7 A,

provád�ného m�stskými podniky Mannheimu  (SMA).
sm�rnicím Sdružení firem pro dálkové vytáp�ní (AGFW),

- podmínkám ESSO AG (list TA).

S termostatickými ventily budou spln�ny požadavky
zákona o úspo�e energie (EnEG). Jde o „za�ízení
k termostatické regulaci jednotlivých pokoj�“ (Na�ízení a
topných za�ízeních § 7).

Ztráta tlaku πp [mbar]

Odchylka P

Ztráta tlaku πp [Pascal]
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Diagram 9
Ventil Oventrop pro jednotrubkové vytáp�ní, „Bypass-Combi Uno“ (kompletní sada ventilu, ventil ponorné trubky a ventil „TKM“
(jedna trubka), všechna provedení p�i 2K odchylky P.

*pevná hodnota pro ventil ponorné trubky

Dimenzování ventilu „Bypass-Combi
Rozd�lova� je ze strany výrobního závodu nastaven na
podíl topného t�lesa ve výši 35% p�i 2 K odchylky P. Tato
hodnota je kdykoli reprodukovatelná, je-li šroub nastavení
oto�en nap�ed doprava až na doraz a pak znovu o 2,75
otá�ky zp�t doleva.
Pomocí plynule nastavitelného obtokového ventilu
(bypass) je možné ekonomicky optimální dimenzování
celého topného za�ízení. Existuje vzájemná závislost t�í
veli�in:
- podíl topného t�lesa
- výkon topného t�lesa
- ztráta tlaku
Zadáním libovolné veli�iny z uvedených t�í jsou další dv�
pevn� ur�eny. K dosažení optimálního souladu mezi
výkonem topného t�lesa a ztrátou tlaku (výkon �erpadla)
m�že se �asto p�ednostn� vyjít z pokud možno malé ztráty
tlaku ℑp (nízké náklady na výkon �erpadla).

Dimenzování ventil� ponorné trubky
Ventily vykazují  pevný podíl pr�toku topného t�lesa o 35%
p�i 2 K odchylky P.
Manuální výpo�et jednotrubkového topného za�ízení se
d�je pomocí p�ehledných pracovních list�, které jsou
k dispozici na vyžádání.
U jednotrubkových topení mohou být topná t�lesa p�i
uzav�eném ventilu mírn� vytáp�na tokem tepla p�es
bypass.

Odpory v ekvivalentních délkách trubek (metry)

pro ventil ponorné trubky: pr�tok Hk 35%

Trubka z m�kké oceli

M�d�ná trubka

*nastavení „Bypass-Combi Uno“/pevné nastavení ventilu ponorné trubky ve
výrobním závod�
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Hodnoty kv

Pr�tok

Pr�tok
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Diagram �0 Trubka z m�kké oceli
odpor R v mbar/m

Upozorn�ní : Diagram ztráty tlaku pro vícevrstvé trubky
„Copipe“ viz datový doklad „ Systém Combi“

Trojcestný obtokový ventil „Bypass“

Obr.: levé provedení

Výrobek �ís.
��8 05 82 (levé provedení)
��8 05 83 (pravé provedení)

Technické zm�ny vyhrazeny
Obor výrobku �
ti 5-0/�0/4.2000/MW

�.46

Diagram �� M�d�ná trubka
Odpor R v mbar/m

Trojcestný obtokový ventil DN �5

Hodnoty
p�edb�žného
nastavení

Ventil
uzav�en 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Hodnota kV �,9 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3
Podíl topného
t�lesa *

- �5% 24% 32% 38% 44% 50% 55%

* Uvedené podíly topného t�lesa jsou maximální podíly topného t�lesa,
které jsou dosaženy p�i p�íslušném p�edb�žném nastavení.
Odchylka P �iní � – 3 K, podle p�edb�žného nastavení.

Upozorn�ní:
Ochranná krytka je opat�ena 7 zna�kami. Zm�na od jedné
rysky k druhé odpovídá zm�n� pr�toku o � K odchylky P
na ventilu.

Ochranná krytka nesmí být použita k úplnému uzav�ení
ventilu proti p�ístupu vzduchu.

Hmotnostní tok qm [kg/h]
Hmotnostní tok qm [kg/h]
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