
Termostaty

Termostat „Uni XH“

Termostat „Uni XH“ z czujnikiem zdalnym

Termostat „Uni LH“

Termostat „Uni XHM“ 

Dzia³anie:
Termostaty Oventrop s¹ regulatorami proporcjonalnymi pracuj¹cymi 
bez poboru energii zewnêtrznej. Reguluj¹ temperaturê powietrza w
pomieszczeniu poprzez zmianê wielkości przep³ywu czynnika
grzewczego w instalacji grzewczej.

Opis:
Termostat „Uni XH“ Oventrop z czujnikiem cieczowym M 30 x 1,5, 
mo¿liwośæ ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego 
po³o¿enia ukrytymi klipsami ograniczaj¹cymi, mo¿liwośæ zaznaczania 
preferowanego ustawienia z pomoc¹ tarczy pamiêci, znacznik dla 
niedowidz¹cych, zakres regulacji 7-28 °C.

101 13 65Wykonanie: bia³y, 
z pozycj¹ zero 
bez pozycji zero

101 13 64

101 15 65

jak wy¿ej, ale z czujnikiem 
zdalnym
z kapilar¹ 2 m
z kapilar¹ 5 m 101 15 66

bez pozycji zero
z kapilar¹ 2 m 101 15 82

Termostat „Uni XHT“ Oventrop z czujnikiem cieczowym, gwint 
nakrêtki M 30 x 1,5, mo¿liwośæ ograniczania skali nastawy lub 
blokowania ustalonego po³o¿enia klipsami ograniczaj¹cymi, mo¿liwośæ 
zaznaczania preferowanego ustawienia z pomoc¹ tarczy pamiêci, 
znacznik dla niedowidz¹cych, zakres regulacji 7-28 °C, max. 
temperatura czynnika grzewczego: 90 °C.

Wykonanie: tworzywo przezroczyste, z pozycj¹ zero 101 13 00

Termostat „Uni XHM“ z czujnikiem cieczowym, gwint nakrêtki M 30 x 1,5, 
mo¿liwośæ ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego po³o¿e-
nia klipsami ograniczaj¹cymi, mo¿liwośæ zaznaczania preferowanego 
ustawienia z pomoc¹ tarczy pamiêci, znacznik dla niedowidz¹cych, zakres 
regulacji 7-28 °C. Zwiêkszony (w porównaniu z innymi termostatami 
Oventrop) wspó³czynnik wzmocnienia termostatu umo¿liwia podwy¿szenie 
kv zaworu dla danej ró¿nicy regulacji.
Wykonanie: bia³y, z pozycj¹ zero 101 13 60

Termostat „Uni LH“ z czujnikiem cieczowym, gwint nakrêtki M 30 x 
1,5, mo¿liwośæ ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego 
po³o¿enia ukrytymi klipsami ograniczaj¹cymi, mo¿liwośæ zaznaczania 
preferowanego ustawienia z pomoc¹ tarczy pamiêci, znacznik dla 
niedowidz¹cych, zakres regulacji 7-28 °C.
Wykonanie: bia³y, z pozycj¹ zero 101 14 65
bez tarczy pamiêci, na ¿yczenie klienta
tarcza pamiêci z dowolnym nadrukiem
z pozycj¹ zero 101 14 66
bez pozycji zero 101 14 64
Wykonanie: szary (RAL 7004), z pierścieniem dekoracyjnym       
z pozycj¹ zero 101 14 61
Wykonanie: antracytowy (RAL 7016), z pierścieniem 
dekoracyjnym, z pozycj¹ zero 101 14 67
Wykonanie: poz³acany, z pierścieniem dekoracyjnym 
z pozycj¹ zero 101 14 68
Wykonanie: poz³acany, z pierścieniem dekoracyjnym 
z pozycj¹ zero 101 14 69
jak wy¿ej, ale z czujnikiem zdalnym
Wykonanie: bia³y, z pozycj¹ zero

101 16 65
101 16 66
101 16 67

z kapilar¹ 2 m  0
z kapilar¹ 5 m 
z kapilar¹ 10 m 
bez pozycji zero
z kapilar¹ 2 m 101 16 82
Termostat „Uni LH“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, przystosowany do 
hal basenowych i pomieszczeñ szpitalnych, gwint nakrêtki M 30 x 1,5, 
mo¿liwośæ ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego 
po³o¿enia ukrytymi klipsami ograniczaj¹cymi, mo¿liwośæ zaznaczania 
preferowanego ustawienia z pomoc¹ tarczy pamiêci, znacznik dla 
niedowidz¹cych, zakres regulacji  8-38 °C

Wykonanie: bia³y, bez pozycji zero 101 14 88
jak wy¿ej, ale z czujnikiem zadlnym
kapilara 2 m 101 16 88
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Dane techniczne

Termostat „Uni LH“ z czujnikiem zdalnym



1.3-2 2014 Oventrop

Termostat „Uni LHC“

Termostat „pinox H“

Termostat „Uni FH“ ze zdalnym nastawnikiem

Termostat „Uni FHC“ ze zdalnym nastawnikiem

Termostat „Uni LHB“

Termostat „Uni SH“

Termostaty

Termostat „Uni LHC“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym i z 
mo¿liwości¹ ustawienia umo¿liwiaj¹cego ch³odzenie pomieszczenia 
(wydajnośæ ch³odzenia zale¿na od temperatury zasilania), gwint nakrêtki 
M 30 x 1,5, mo¿liwośæ ograniczania skali nastawy lub blokowania 
ustalonego po³o¿enia ukrytymi klipsami ograniczaj¹cymi, mo¿liwośæ 
zaznaczania preferowanego ustawienia za pomoc¹ tarczy pamiêci, 
zakres regulacji 7-28 °C.
Wykonanie: bia³y,

bez pozycji zero, tryb ch³odzenia C 101 14 85

Termostat „Uni FH“ z czujnikiem cieczowym, gwint nakrêtki M 30 x 1,5, 
mo¿liwośæ ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego 
po³o¿enia ukrytymi klipsami ograniczaj¹cymi, zakres regulacji 7-28 °C

101 22 95
101 22 96

Wykonanie: bia³y, 
z pozycj¹ zero
kapilara 2 m
kapilara 5 m  
kapilara 10 m 101 22 97

101 23 95

jak wy¿ej, ale z dodatkowym zdalnym czujnikiem 
z pozycj¹ zero
kapilara 2 m 
kapilara 5 m 101 23 96

Termostat „Uni FHC“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym i z 
mo¿liwości¹ ustawienia umo¿liwiaj¹cego ch³odzenie pomieszczenia 
(wydajnośæ ch³odzenia zale¿na od temperatury zasilania), gwint nakrêtki 
M 30 x 1,5, mo¿liwośæ ograniczania skali nastawy lub blokowania 
ustalonego po³o¿enia ukrytymi klipsami ograniczaj¹cymi, zakres regulacji 
7-28 °C.

Wykonanie: bia³y,
bez pozycji zero, tryb ch³odzenia C 
kapilara 5 m 101 24 94

Termostat „Uni LHB“ Oventrop, model instytucjonalny, z czujnikiem 
cieczowym, gwint nakrêtki M 30 x 1,5, ustawianie temperatury zadanej 
mo¿liwe za pomoc¹ specjalnego klucza nastawnego, ze zintegrowanym 
zabezpieczeniem antykradzie¿owym i podwy¿szon¹ wytrzyma³ości¹ na 
zginanie (obci¹¿enie do 100 kg), zakres regulacji: 7-28°C.

Wykonanie: bia³y, 
bez pozycji zero 101 14 10

Termostat „pinox H“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint nakrêtki M 
30 x 1,5, z uchwytem do ³atwego i precyzyjnego ustawiania temperatury 
zadanej, z chromowanym lub bia³ym pierścieniem dekoracyjnym, zakres 
regulacji 7-28 °C.

Wykonanie: chromowany, 
bez pozycji zero 101 21 65

Wykonanie: bia³y,
bez pozycji zero 101 21 66

Termostat „Uni SH“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint 
nakrêtki M 30 x 1,5, znacznik dla niedowidz¹cych,
zakres regulacji: 7-28 °C.

Wykonanie: bia³y/chromowany, 
z pozycj¹ zero 101 20 65

Wykonanie: bia³y, 
z pozycj¹ zero 101 20 66

Wykonanie: chromowany, 
z pozycj¹ zero 101 20 69

Wykonanie: inox,
z pozycj¹ zero 101 20 85
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Temostat „vindo TH“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint nakrêtki 
M 30 x 1,5, mo¿liwośæ ograniczania skali nastawy lub blokowania 
ustalonego po³o¿enia klipsami ograniczaj¹cymi, znacznik dla 
niedowidz¹cych, zakres regulacji 7-28 °C

Wykonanie: bia³y, 
z pozycj¹ zero 101 30 66

Termostat „Uni CH“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym i z przesuwnym 
pierścieniem dekoracyjnym do zamaskowania nakrêtki, gwint nakrêtki M 
30 x 1,5, wzornictwo Colani, zakres regulacji 7-28 °C.

Wykonanie: bia³y, 
bez pozycji zero 101 12 65

Termostat „Uni XD“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, pasuje bez 
adaptera do grzejników z wbudowan¹ wk³adk¹ zaworow¹ ze z³¹czem 
zaciskowym i do zaworów firmy Danfoss – typoszereg RA, zakres 
nastawy z mo¿liwości¹ ograniczania i blokowania, znacznik dla 
niedowidz¹cych, zaznaczanie preferowanego ustawienia z u¿yciem 
tarczy pamiêci, zakres regulacji 7-28 °C.

Wykonanie: bia³y, z pozycj¹ zero 101 13 75
bez pozycji zero 101 13 74

jak wy¿ej, ale z czujnikiem zdalnym 
wykonanie: bia³y, z pozycj¹ zero

kapilara 2 m 101 15 75

Termostat „Uni XD“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, pasuje 
bez adaptera do grzejników z wbudowan¹ wk³adk¹ zaworow¹ ze 
z³¹czem zaciskowym i do zaworów firmy Danfoss – typoszereg 
RA, zakres nastawy z mo¿liwości¹ ograniczania i blokowania, 
znacznik dla niedowidz¹cych, zaznaczanie preferowanego 
ustawienia z u¿yciem tarczy pamiêci, zakres regulacji 7-28 °C.
Wykonanie: bia³y, z pozycj¹ zero                                      101 14 75

bez tarczy pamiêci
na ¿yczenie klienta tarcza pamiêci z 
dowolnym nadrukiem
z pozycj¹ zero 101 14 76
bez pozycji zero 101 14 72

Wykonanie: szary (RAL 7004), z pierścieniem dekoracyjnym       
z pozycj¹ zero 101 14 70
Wykonanie: antracytowy (RAL 7016), z pierścieniem dekoracyjnym, 
z pozycj¹ zero                                                                  101 14 78 
Wykonanie: poz³acany, z pierścieniem dekoracyjnym,
z pozycj¹ zero                                                                  101 14 80 
Wykonanie: chromowany, z pierścieniem dekoracyjnym,
z pozycj¹ zero                                                                  101 14 79

jak wy¿ej, ale z czujnikiem zdalnym 
wykonanie: bia³y, z pozycj¹ zero 
kapilara 2 m 101 16 85

jak wy¿ej, ale ze zdalnym nastawnikiem „Uni FD“ 
wykonanie: bia³y, z pozycj¹ zero
bez pierścienia dekoracyjnego

kapilara 2 m 101 22 75

Termostaty

Termostat „vindo TH“

Termostat „Uni CH“

Termostat „Uni XD“

Termostat „Uni LD“

Termostat „Uni LD“ z czujnikiem zdalnym

Termostat ze zdalnym nastawnikiem „Uni FD“
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Termostaty

Temostat „pinox D“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, pasuje bez 
adaptera do grzejników z wbudowan¹ wk³adk¹ zaworow¹ i do zaworów 
firmy Danfoss – typoszereg RA, z uchwytem do ³atwego i precyzyjnego 
ustawiania temperatury zadanej, z chromowanym lub bia³ym 
pierścieniem dekoracyjnym, zakres regulacji 7-28 °C

Wykonanie: chromowany, 
bez pozycji zero 101 21 75

Temostat „vindo TD“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, pasuje bez 
adaptera do grzejników z wbudowan¹ wk³adk¹ zaworow¹ i do zaworów 
firmy Danfoss – typoszereg RA,  zakres nastawy z mo¿liwości¹ 
ograniczania i blokowania, znacznik dla niedowidz¹cych, zakres 
regulacji 7-28 °C

Wykonanie: bia³y, 
z pozycj¹ zero 101 30 76

Termostat „vindo RTD“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, pasuje bez 
adaptera do zaworów termostatycznych z nakrêtk¹ M 30 x 1,5 firmy 
Danfoss – typoszereg RTD, zakres nastawy z mo¿liwości¹ ograniczania i 
blokowania, zakres regulacji 7-28 °C.
Nie pasuje do zaworów termostatycznych firmy Oventrop z nakrêtk¹ M 
30 x 1,5.

Wykonanie: bia³y, 
z pozycj¹ zero 161 30 66

Temostat „Uni LDV“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, pasuje bez 
dodatkowego adaptera do zaworów firmy Danfoss – typoszeregu RAV, 
zakres nastawy z mo¿liwości¹ ograniczania lub blokowania, znacznik dla 
niedowidz¹cych, zaznaczanie preferowanego ustawienia z u¿yciem 
tarczy pamiêci, zakres regulacji 7-28 °C

Wykonanie: bia³y, 
z pozycj¹ zero 161 65 75

Termostat „Uni LDVL“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, pasuje bez 
dodatkowego adaptera do zaworów firmy Danfoss – typoszeregu RAVL, 
zakres nastawy z mo¿liwości¹ ograniczania lub blokowania, znacznik dla 
niedowidz¹cych, zaznaczanie preferowanego ustawienia z u¿yciem 
tarczy pamiêci, zakres regulacji 7-28 °C

Wykonanie: bia³y, 
z pozycj¹ zero 161 66 75

Termostaty M x 1,0

Termostat „Uni L“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint nakrêtki 
M 30 x 1,0, zakres nastawy z mo¿liwości¹ ograniczania lub blokowania, 
znacznik dla niedowidz¹cych, zaznaczanie preferowanego ustawienia z 
u¿yciem tarczy pamiêci, zakres regulacji 7-28 °C.

Wykonanie: bia³y, z pozycj¹ zero 101 14 01

jak wy¿ej, ale z czujnikiem zdalnym 
wykonanie: bia³y,
z pozycj¹ zero
kapilara 2 m 101 16 51

Termostat „vindo RTD“

Termostat „Uni LDV“

Termostat „Uni LDVL“

Termostat „Uni L“

Termostat „Uni L“ z czujnikiem zdalnym

Termostat „pinox D“
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Termostat „Uni LA“ M 28 x 1,5

Termostaty specjalne
Termostat „Uni LA“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint nakrêtki M 
28 x 1,5, zakres nastawy z mo¿liwości¹ ograniczania lub blokowania, 
znacznik dla niedowidz¹cych, zaznaczanie preferowanego ustawienia z 
u¿yciem tarczy pamiêci, zakres regulacji  7-28 °C.
Pasuje do zaworów termostatycznych firmy Herz.

Wykonanie: bia³y, z pozycj¹ zero 161 34 01

Ausführung: weiß,bez pozycji zero 161 34 65

Termostat „Uni LI“ M 32 x 1,0

Termostat „Uni LI“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint nakrêtki M 
32 x 1,0, zakres nastawy z mo¿liwości¹ ograniczania lub blokowania, 
znacznik dla niedowidz¹cych, zaznaczanie preferowanego ustawienia z 
u¿yciem tarczy pamiêci, zakres regulacji  7-28 °C.
Pasuje do zaworów termostatycznych firmy Ista.

Wykonanie: bia³y, z pozycj¹ zero 161 62 00

Termostat „Uni LR“ M 33 x 2,0

Termostat „Uni LR“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint 
nakrêtki M 33 x 2,0, zakres nastawy z mo¿liwości¹ ograniczania 
lub blokowania, znacznik dla niedowidz¹cych, zaznaczanie 
preferowanego ustawienia z u¿yciem tarczy pamiêci, zakres 
regulacji  7-28 °C.
Pasuje do zaworów termostatycznych firmy Rossweiner.

Wykonanie: bia³y, z pozycj¹ zero 161 63 01

Termostat „Uni LK“ M 28 x 1,0

Termostat „Uni LK“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint 
nakrêtki M 28 x 1,0, zakres nastawy z mo¿liwości¹ ograniczania 
lub blokowania, znacznik dla niedowidz¹cych, zaznaczanie 
preferowanego ustawienia z u¿yciem tarczy pamiêci, zakres 
regulacji  7-28 °C.
Pasuje do zaworów termostatycznych firmy Kosmia.

Wykonanie: bia³y, z pozycj¹ zero 161 35 01

Termostat „Uni LV“ z³¹cze zaciskowe

Termostat „Uni LV“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, z³¹cze 
zaciskowe z nakrêtk¹, zakres nastawy z mo¿liwości¹ ograniczania 
lub blokowania, znacznik dla niedowidz¹cych, zaznaczanie 
preferowanego ustawienia z u¿yciem tarczy pamiêci, zakres 
regulacji  7-28 °C.
Pasuje do zaworów termostatycznych firmy Vaillant 
produkowanych od roku 1987.

Wykonanie: bia³y, z pozycj¹ zero 161 60 01

Termostaty
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Termostat „Uni LM“ M 38 x 1,5

Termostat „Uni LM“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint 
nakrêtki M 38 x 1,5, zakres nastawy z mo¿liwości¹ ograniczania 
lub blokowania, znacznik dla niedowidz¹cych, zaznaczanie 
preferowanego ustawienia z u¿yciem tarczy pamiêci, zakres 
regulacji  7-28 °C.
Pasuje do zaworów termostatycznych firmy Meges.
Wykonanie: bia³y, z pozycj¹ zero  161 61 00

Termostat „Uni LO“ M 38 x 1,5

Termostat „Uni LO“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint 
nakrêtki M 38 x 1,5, zakres nastawy z mo¿liwości¹ ograniczania 
lub blokowania, znacznik dla niedowidz¹cych, zaznaczanie 
preferowanego ustawienia z u¿yciem tarczy pamiêci, zakres 
regulacji  7-28 °C.
Pasuje do zaworów termostatycznych firmy Oreg (Ondal). 
Wykonanie: bia³y, z pozycj¹ zero 161 65 00

Termostat do zaworów „maxi/mini“ M 40 x 1,5

Termostat Oventrop, z czujnikiem cieczowym, gwint nakrêtki M 
40 x 1,5,  zaznaczanie preferowanego ustawienia z u¿yciem 
tarczy pamiêci, zakres regulacji  7-28 °C.
Tylko do zaworów termostatycznych Oventrop „maxi/mini“-rok 
produkcji do 1974. Zawory te zosta³y wycofane z programu 
produkcji.

Wykonanie: antracytowy/bia³y, z pozycj¹ zero 101 55 00

Termostat „Uni LHZ“ M 30 x 1,5

Termostat „Uni LHZ“ Oventrop, z czujnikiem cieczowym, z uk³adem 
nocnego obni¿ania temperatury, gwint nakrêtki M 30 x 1,5, zakres 
nastawy z mo¿liwości¹ ograniczania lub blokowania, znacznik dla 
niedowidz¹cych, zaznaczanie preferowanego ustawienia z u¿yciem 
tarczy pamiêci, zakres regulacji 7-28 °C.

Napiêcie zasilania:          24V AC/DC
Pobór mocy: ok. 0,6 W
Os³abienie temperatury: do ok. 7 K
Kabel: 2 x 0,25 mm2

d³. 1 m

Wykonanie: bia³y, bez pozycji zero 115 03 00

Termostaty



Adapter k¹towy, obustronny gwint M 30 x 1,5

Osprzêt do termostatów
Adapter k¹towy
Do mocowania termostatów pod k¹tem prostym do osi trzpienia zaworu, 
przystosowany szczególnie do grzejników ze zintegrowanym garniturem 
zaworowym, mo¿liwośæ monta¿u z prawej lub lewej strony grzejnika.

obustronny gwint M 30 x 1,5,
bia³y 101 14 50
antracytowy 164 14 51

Adapter k¹towy, obustronne z³¹cze zaciskowe

obustronne przy³¹cze zaciskowe, bia³e                          101 14 52 
adapter przystosowany do termostatu z przy³¹czem zaciskowym 
(„Uni XD“, „Uni LD“ i „vindo TD“). Od strony zaworu grzejnikowego 
dopasowane do wk³adek zaworowych firmy Danfoss, typoszereg 
RA.

Adapter

Adapter
do przezbrojenia zaworów termostatycznych 
z gwintem, niklowany

101 14 45
M 30 x 1,0   

z M 30 x 1,0 na M 30 x 1,5
(do zaworów Oventrop produkowanych do roku 1998) 
przy³¹cze do zaworu: 
przy³¹cze do termostatu: M 30 x 1,5

z M 32 x 1,0 na M 30 x 1,5 (do zaworów Ista) 166 14 45
przy³¹cze do zaworu: M 32 x 1,0   
przy³¹cze do termostatu: M 30 x 1,5

„Uni Clip“

„Uni Clip“ pierścieñ skali „Uni XH“, „Uni XHM“ i „Uni XD“
Do zmiany ustawienia cyfr skali z kierunku pod³u¿nego na pionowy
w stosunku do osi termostatu (przy bocznym pod³¹czeniu termostatu).

101 13 96Wykonanie prawostronne 
Wykonanie lewostronne 101 13 97

Zabezpieczenie antykradzie¿owe

Zabezpieczenie antykradzie¿owe 
wykonanie: bia³e

do termostatów „Uni XH“, „Uni XHM“, „Uni LH“, „Uni LHC“,
„Uni LHZ“, „Uni SH“, „Uni L“,
„Uni LA“ i „vindo TH“ 101 17 66

do termostatów „Uni XD“, „Uni LD“ i „vindo TD“           101 17 75

Ko³pak instytucjonalny

Ko³pak instytucjonalny do zabezpieczenia termostatu przed 
kradzie¿¹ i wandalizmem.
Wykonanie: bia³y

101 18 65
do termostatów „Uni LH“, „Uni LHC“, „Uni LHZ“, „Uni LA“ 
bez blokady
z blokad¹ 101 18 66

101 18 01
do termostatu „Uni L“, 
bez blokady
z blokad¹ 101 18 11

do termostatu „Uni LD“ 
bez blokady 101 18 75

2014 Oventrop 1.3-7

Termostaty

„SH-Cap“

„SH-Cap“
opaska dekoracyjna do termostatów „Uni SH“

101 20 80
101 20 81

antracytowa (RAL 7016) 
chromowana
bia³a (RAL 9016) 101 20 82
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Pierścieñ dekoracyjny

Pierścieñ dekoracyjny do maskowania nakrêtek termostatów

101 13 93
„Uni XH“, „Uni XHM“, „Uni LH“, „Uni LHC“, 
„Uni LHZ“, „Uni SH“, „Uni LA“, „vindo TH“ 
Wykonanie: bia³y

101 13 80
101 13 81
101 13 82

Wykonanie: antracytowy 
Wykonanie: chromowany 
Wykonanie: poz³acany
Wykonanie: inox 101 13 83

„Uni L“, wykonanie: bia³y 101 14 93

Przyrz¹d do demonta¿u pokrêt³a i klipsów termostatu

Przyrz¹d do demonta¿u pokrêt³a i klipsów 
do termostatów „Uni LH“, „Uni LHC“,        
„Uni L“, „Uni LHZ“, „Uni LD“, „Uni LDV“, „Uni 
LDVL“  oraz do termostatów specjalnych 198 91 00

Maskownica czujnika zdalnego

101 16 99Maskownica czujnika zdalnego pasuj¹ca do 
wszystkich czujników zdalnych Oventrop
Wykonanie: bia³a

Rêczna g³owica regulacyjna

101 25 65

Rêczna g³owica regulacyjna
Wykonanie: bia³a 
z nakrêtk¹ M 30 x 1,5 
z przy³¹czem zaciskowym 101 25 75

Zestaw przy³¹czeniowy

Zestaw przy³¹czeniowy do termostatu „Uni LHZ“
do os³ony kabla termostatu wprowadzonego do puszki 
podtynkowej.
Wykonanie: bia³y 115 03 90

Klucz nastawny

Klucz nastawny
do ustawiania temperatury zadanej na 
termostacie „Uni LHB“ 101 14 97

Klucz uniwersalny

Klucz uniwersalny
do ustawiania temperatury zadanej na termostacie „Uni LHB“, 
nastawy wstêpnej na zaworze typoszeregu „AV6“, 
demonta¿u pokrêt³a termostatów „Uni LH“,„Uni LHC“, „Uni 
LHZ“, „Uni L“, „Uni LD“, „Uni LDV“, „Uni LDVL“ oraz 
termostatów specjalnych. Dodatkowo klucz sześciok¹tny (2,5 
mm) do zabezpieczania termostatu „Uni LHB“

101 14 96

Termostaty



Ø 59
91

OV

Ø 54.5

84

Ø 54.5

84

71

Ø 18

Termostat
„Uni LH“

Termostat „Uni LH“ 
z czujnikiem zdalnym

Ø 59

91

71

Ø 18

Termostaty „Uni XH“,
„Uni XHT“, „Uni XHM“

Termostat „Uni XH“ 
z czujnikiem zdalnym

        z pierścieniem dekoracyjnym

Termostat „pinox H“

79

79

65

71

79

79

65

Zdalny nastawnik g³. 54 mm     Zdalny nastawnik z dodatkowym
czujnikiem zdalnym g³. 54 mm

Termostat
„vindo TH“

Termostat
„vindo TD“

Termostat
„vindo RTD“

M30x1.5M30x1.5

35

15.5

M
30x1.5

M
30x1.5

84

Adapter k¹towy nr kat. 101 14 50

M 30 x 1,5
35

M
 30 x 1,5

15.5

53

Adapter k¹towy ze z³¹czem zaciskowym 
nr kat. 101 14 52
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Termostat „Uni LD“

Ko³pak instytucjonalny do termostatu „Uni LH“

Ø 61.5

Nr kat. 101 25 65

         Termostat „Uni XD“ 

Rêczna g³owica regulacyjna         

Nr kat. 101 25 75

Termostat „Uni LHB“ 

Osprzêt

48

Termostat „Uni SH“

Ø 42

Termostat „pinox D“ 

Ø 42

78

   Termostat „Uni CH“

Ø 52

85

Termostaty
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia.

Gedruckt auf chlorfre6Grupa produktów 1
ti 112-0/10/MW
Wydanie 2014gebleichtem Papier.

Wymagania i dane techniczne dot. termostatów w po³¹czeniu 
z zaworami termostatycznymi Oventrop 

Normy:
Zawory termostatyczne spe³niaj¹ wymagania norm EN 215

KEYMARK-sprawdzone zosta³y zawory termostatyczne 
typoszeregu „A“, „RF“, „AV 6“ i „F“ (zawory k¹towe i proste DN 
10 - DN 20) z termostatami „Uni XH“, „Uni LH“, „Uni SH“, „vindo 
TH“, „Uni LGH“, „Uni L“ i „Uni LH“,„Uni L“ z czujnikiem zdalnym 
jak równie¿ toposzeregu „VN“ z termostatem „Uni LD“. (nr rej. 
011-6T0002)

Termostaty „Uni XH“, „Uni LH“, „Uni SH“ i „vindo TH“ firmy 
Oventrop odpowiadaj¹ wymaganiom klasy energetycznej A  
„Thermostatic Efficiency Label“ (TELL).

Pozosta³e informacje w instrukcji monta¿u i obs³ugi.

Dane techniczne: 

-   przep³yw nominalny: (patrz diagram w arkuszach 
danych technicznych „Zawory 
termostatyczne“)

-   przep³yw maksymalny:      (patrz diagram w arkuszach         
danych technicznych „Zawory termostatyczne“)

7-28 °C-   zakres regulacji: 

-   nastawa 3: � ok. 20 °C

-   ciśnienie maksymalne, przy którym zawór zamyka:
1 bar: typoszereg „A, AV9, AV 6, 
E, ADV 6, RF, RFV 6“
3 bary: typoszereg „F“

-   materia³ korpusu:              br¹z/mosi¹dz

-   histereza: „Uni XH“:                               0,2 K

„Uni LH“, „Uni LD“, „Uni L“:  0,2 K

„Uni SH“: 0,2 K

„vindo TH“: 0,2 K

„Uni CH“: 0,2 K

-   wp³yw temperatury czynnika:

0,37/ 30 K

0,65 K/ 30 K

0,9 K/ 30 K

0,9 K/30 K

0,65 K/30 K

„Uni XH“:
„Uni LH“, „Uni LD“,
„Uni L“:
„Uni SH“:
„vindo TH“:
„Uni CH“:
„Uni XH, „Uni LH“,
„Uni L“, „Uni DH“ z 
czujnikiem zdalnym: 0,2 K/ 30 K

-   wp³yw ró¿nicy ciśnienia:    „Uni XH“: 0,4 K/0,5 bar
„Uni LH“, „Uni LD“,
„Uni L“ 0,4 K/0,5 bar
„Uni SH“ 0,4 K/0,5 bar
„vindo TH“ 0,4 K/0,5 bar
„Uni CH“ 0,4 K/0,5 bar

-   czas zamykania: „Uni XH“: 22 minuty

„Uni LH, „Uni LD“,
„Uni L“: 23 minuty

„Uni SH“: 16 minut

„vindo TH“ 18 minut

„Uni CH“: 23 minuty

-   wytrzyma³ośæ termiczna: 0°C - 50 °C

-   max. temperatura czynnika grzewczego:
120°C (90 °C dla termostatu 
„Uni XHT“)

-   temperatura sk³adowania:      –10 °C - +50 °C

Termostaty




