
2012 Oventrop 13.1-1

 „Unibox E“ pro regulaci teploty jednotlivých místností
a omezení zpáteèky pro plošné vytápìní

Datový list

„Unibox E plus“, stavební hloubka 57 mm

Zdivo
Nástìnná

instalaèní skøíòka
Termostatická hlavice

Omítka

Tvarovací výztu�
Izolaèní pásek

pro utìsnìní okrajù

Ventil s pøednastavitelnou
vlo�kou a integrovaným

omezovaèem teploty zpáteèky

Ochranná trubka

Mazanina

Nákres instalace regulace teploty jednotlivých místností 
a omezení teploty zpáteèky

Plošné vytápìní
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Popis:
Sestava „Unibox E“ Oventrop pro plošné vytápìní
–  k temperování podlahových ploch nebo stìn pomocí omezení 

teploty zpáteèky
–  k regulaci teploty jednotlivých místností a omezení teploty 

zpáteèky
Max. provozní teplota: 100 °C
Max. provozní tlak: 010 bar
Max. diferenèní tlak: 001 bar
Stavební hloubka:   57 mm
Instalaèní sada „Unibox E T“, pro regulaci teploty jednotlivých 
místností pomocí termostatického ventilu (regulace prostorové 
teploty) se skládá z:

nástìnné instalaèní skøíòky s pøednastaveným termostatickým 
ventilem, odvzdušòovacího a vypouštìcího ventilu, ochranného
krytu s termostatickou hlavicí s nastavením nulové polohy; pøipo-
jení ventilu G 3/4  pro šroubení se svìrným    krou�kem  Oventrop.
Rozsah po�ad. hodnot: 7-28 °C (prostorová teplota)
0 = Úplné uzavírání
   = cca 7 °C, Symbol ochrany proti mrazu
1 = cca 12 °C
2 = cca 16 °C
3 = cca 20 °C
4 = cca 24 °C
5 = cca 28 °C
výr. è. : viz. tabulka

Instalaèní sada „Unibox E RTL“, pro omezení teploty
otopných ploch pomocí omezovaèe zpáteèky se skládá z:

nástìnné instalaèní skøíòky s integrovaným omezovaèem teploty 
zpáteèky  , odvzdušòovacího a vypouštìcího ventilu, ochranného 
krytu; pøi po    jení ventilu G 3/4 pro šroubení se svìrným krou�kem
Oventrop.
Rozsah po�ad. hodnot: 20-40 °C (teplota zpáteèky)
Stupnice od 0 do 40; èíselné hodnoty udávají max. teplotu 
zpáteèky v °C.
výr. è. : viz. tabulka

Instalaèní sada „Unibox E plus“, pro regulaci teploty
jednotlivých místností pomocí termostatického ventilu a omezení 
teploty  otopných ploch pomocí omezovaèe teploty zpáteèky
se skládá z:
nástìnné instalaèní skøíòky s pøednastaveným termostatickým 
ventilem a integrovaným omezovaèem teploty zpáteèky,
odvzdušòovacího a vypouštìcího ventilu, ochranného krytu
s termostatickou hlavicí s nastavením nulové polohy; pøipojení 
ventilu G 3/4 pro šroubení se svìrným krou�kem Oventrop.
Rozsah po�ad. hodnot: 07-28 °C (prostorová teplota)

   20-40 °C (teplota zpáteèky)
výr. è. : viz. tabulka

Dílky mezi
èíslicemi 2 – 4 odpovídají
v�dy zmìnì prostorové teploty
o cca 1 °C.}

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován 
podle DIN-EN-ISO 9001.
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Zdivo
Nástìnná

instalaèní skøíòka

Omítka

Mazanina

Tvarovací výztu�

Izolaèní pásek
pro utìsnìní okrajù

Ventil s integrovaným
omezovaèem teploty zpáteèky

Ochranná trubka

„Unibox E RTL“, stavební hloubka 57 mm

Instalaèní sada „Unibox E vario“, jako standardní výbava
pro omezování teploty otopných ploch pomocí omezovaèe 
teploty zpáteèky, se skládá z:
nástìnné instalaèní skøíòky s pøednastaveným termostatickým 
ventilem, integrovaného omezovaèe teploty zpáteèky, odvzdu-
šòovacího a vypouštìcího ventilu, uzavøeného ochranného 
krytu; pøipojení ventilu G 3/4 pro šroubení se svìrným krou�kem
Oventrop.
Rozsah po�ad. hodnot: 020 - 40°C (teplota zpáteèky)
výr. è. : viz. tabulka

Pro regulaci prostorové teploty je mo�né dále objednat: 
– termostatickou hlavici s dálkovým ovládáním „Uni FH“
 (katalog „Výrobky“ 2009, strana 1.08)
 nebo
– prostorový termostat a servopohon
 (katalog „Výrobky“ 2009, strany 1.25)

Instalaèní sada „Unibox E TC“ pro regulaci teploty jednot-
livých místností pomocí termostatického ventilu (regulace pro-
storové teploty) s přídavnou funkcí chlazení se skládá z:
nástìnné instalaèní skøínky s pøednastaveným termostatickým
ventilem, odvzdušòovacího a vypouštìcího ventilu, ochran-
ného krytu s termostatem s polohou pro chlazení; pøipojení 
ventilu G 3/4 pro šroubení se svìracím krou�kem Oventrop
Rozsah po�adovaných hodnot: 7-28 °C (prostorová teplota)
0 = cca. 7°C 3 = cca. 20°C
1 = cca. 12°C 4 = cca. 24°C
2 = cca. 16°C 5 = cca. 28°C
C = poloha pro chlazení
výr. è. : viz. tabulka
Tvarovací výztu�, stavební výška 100 cm, kompletnì izolovaná, 
vèetnì upevnìní:
výr. è. 102 26 50
Montá�ní kanál, lze protáhnout z výšky 275 mm na 350 mm
výr. č. 102 26 52
Šroubení se svìrným krou�kem (viz. zvláštní seznam v katalogu 
„Výrobky“ 2009 firmy Oventrop, strana 1.78)

Oblast pou�ití:
Rùzná provedení výrobkù „Unibox E“ jsou vhodná pro provoz 
plošného vytápìní v místnostech s otopnou plochou max. 20 m2. 
Jsou dimenzována pro pøipojení jednoho otopného okruhu.
U vìtších otopných ploch jsou potøebné dva okruhy. Potrubí 
musí být stejnì dlouhé a spojené pøed vstupem do „Uniboxu“
připojovacím dílem Duo, výr. č. 102 26 55, nebo připojovacím
dílem ve tvaru H, výr. è. 102 87 50 a pøechodovým šroubením, výr. è.
101 63 04 . Naddimenzované vratné potrubí umožňuje snížení 
tlakové ztráty. Při použití potrubí s vnitøním prùmìrem 12 mm
by nemìla být pøekroèena délka trubky 100 m na otopný
okruh. Pøi pokládce je tøeba dbát na to, aby byly vstup a výstup 
vedeny podkladem støídavì vedle sebe. Viz. napø. pokládka
ve tvaru ulity na instalaèních nákresech. Ní�e uvedené pøíklady 
 demonstrují rùzné varianty pokládky   .
„Unibox E RTL“ umo�òuje omezení teploty otopných ploch. 
Prostorová teplota je nadále regulována prostøednictvím
otopného tìlesa. Výrobek je instalován v kombinaci s radiátorovým 
vytápìním s teplotou přívodu max. 70°C.
„Unibox E T“ umo�òuje regulaci prostorové teploty pomocí 
plošného vytápìní. Pou�ívá se v kombinaci s nízkoteplotním 
vytápìním s teplotou přívodu max. 55°C.
„Unibox E plus“ umo�òuje regulaci teploty jednotlivých
místností pomocí termostatického ventilu a omezení teplo-
ty otopných ploch  pomocí omezovaèe zpáteèky. Výrobek
je instalován stejnì jako u sestavy „Unibox E RTL“
v kombinaci s radiátorovým vytápìním s max. pøívodem 70°C.
Pokud se „Unibox E vario“ doplní termostatickou hlavicí
s dálkovým ovládáním pøíp. prostorovým termostatem
a servopohonem, má stejné pou�ití jako „Unibox E plus“; 
bez tìchto doplòkù se u�ívá stejnì jako „Unibox E RTL“.

„Unibox E TC“ umo�òuje regulaci prostorové teploty pomocí 
plošného vytápìní. Pou�ívá se v kombinaci s nízkoteplotním 
vytápìním se vstupní teplotou média max. 55°C.
Díky možnosti nastavení termostatu na chlazení vzniká mo�nost 
plošného chlazení, pøièem� v této poloze nedochází k regulaci 
prostorové teploty. Aby nedocházelo po dosa�ení rosného 
bodu k tvorbì srá�ené vody, nesmí být vstupní teplota vody 
cirkulující v systémech plošného chlazení ni�ší ne� je kritická 
teplota.

Rozmìry „Unibox E RTL“ a tvarovací výztu�e
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 „Unibox E“ pro regulaci teploty jednotlivých místností
a omezení zpáteèky pro plošné vytápìní
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Funkce:
„Unibox E RTL“ slou�í k omezení teploty zpáteèky plošného 
vytápìní. Pøi instalaci „Unibox E RTL“ je potøebné zvolit tako-
vou polohu, aby pøívod vstupoval nejprve do otopného okruhu
a poté do ventilu. K ochlazení otopného média dochází mezi 
vstupem do otopné plochy a omezovaèem teploty zpáteèky.
Prùtok je samoèinnì regulován èidlem nacházejícím se v toku. 
Teplota zpáteèky se nastavuje otoènou hlavicí. Dodr�ujte
dále uvedené „Pokyny pro zahřívání“ a „Pokyny pro uvedení
do provozu“.
Zmìnou nastavení otoèné hlavice je mo�né korigovat teplotu 
plošného vytápìní. 
„Unibox E RTL“ je obvykle provozován v místnostech
s pøídavným otopným tìlesem. Plošné vytápìní vykryje
základní potøebu tepla, zatímco otopné tìleso přebírá funkci 
regulátoru prostorové teploty.

„Unibox E T“ je mo�né provozovat jen u plošného vytápìní
s max. teplotou přívodu 55°C (nízkoteplotní vytápìní). Nabízí
plnohodnotnou regulaci teploty v jednotlivých místnostech 
pomocí plošného vytápìní. Pøi instalaci „Unibox E T“
se doporuèuje zvolit takovou polohu, aby pøívod vstupoval
nejprve do otopného okruhu a poté do ventilu. Termostatická 
hlavice tak upravuje aktuálnì po�adovanou prostorovou
teplotu. Pøednastavitelná vlo�ka ventilu umo�òuje hydraulické 
vyvá�ení.
Je-li tepelný výkon plošného vytápìní dostateèný, mù�e být 
„Unibox E T“ provozován bez pøídavných otopných tìles. 

„Unibox E plus“ nabízí regulaci teploty v jednotlivých
místnostech pomocí plošného vytápìní a zároveò omezení 
teploty otopné plochy pomocí omezovaèe  teploty zpáteèky.
Poloha instalace „Unibox E RTL“ je stejná jako u „Unibox E 
plus“. Médium musí nejprve vstupovat do otopného okruhu 
plošného vytápìní, a� poté do ventilu. K ochlazení otopného 
média dochází mezi vstupem do otopné plochy a omezovaèem 
teploty zpáteèky.
Prùtok je samoèinnì regulován èidlem nacházejícím
se v průtoku. Teplota zpáteèky se nastavuje otoènou hlavicí.
Dodr�ujte dále uvedené Pokyny pro zahřívání a Pokyny
pro uvedení do provozu. Zmìnou nastavení otoèné hlavice
je mo�né korigovat teplotu plošného vytápìní. 
Termostatická hlavice tak upravuje po�adovanou prostorovou 
teplotu. Pøednastavitelná vlo�ka ventilu umo�òuje hydraulické 
vyvá�ení. Je-li tepelný výkon plošného vytápìní dostateèný, 
 mù�e být „Unibox E plus“ provozován bez pøídavných otopných 
tìles.

„Unibox E vario“ plní po doplnìní termostatické hlavice
s dálkovým ovládáním pøíp. prostorového termostatu a servo-
pohonu stejnou funkci jako „Unibox E plus“. Teplota zpáteèky
je omezena pomocí integrovaného omezovaèe zpáteèky. 
Chceme-li výrobek pou�ívat stejnì jako „Unibox E vario“,
musí být pøipojena regulace teploty zpáteèky. Je mo�né pou�ít 
dvì varianty (objednávejte, prosím, samostatnì):

1. Regulace pomocí prostorového termostatu a elektrotermického
 servopohonu. Elektrotermický servopohon se montuje
 na svislé pøípojce v „Unibox E vario“.
 Na místì oznaèeném (nálepkou) na vnìjší stranì nástìnné
 instalaèní skøíòky vyvrtejte otvor (cca. ∅ 8 mm) pro zavedení
 pøípojného kabelu k prostorovému termostatu.
 Je potøebné dodr�ovat pøedpisy pro elektroinstalaèní práce,
 obzvláštì ve vlhkém prostøedí. 
 Rozsah po�adovaných hodnot: 25 - 30 °C (prostorová teplota)
   20 - 40 °C (teplota zpáteèky)

2. Regulace pomocí termostatické hlavice s dálkovým ovládáním
 „Uni LH“ Regulátor se montuje na svislé pøípojce v sestavě
 „Unibox E vario“. Kapiláru k prostorovému teplotnímu èidlu
 je mo�né vyvést ze sestavy „Unibox E vario“ směrem dolů.
 Výhodou je pokládka prázdnou trubkou.

 Rozsah po�adovaných hodnot: 27 - 28 °C (prostorová teplota)
   20 - 40 °C (teplota zpáteèky)

Bez tohoto doplnìní (jako základní vybavení) je způsob regu-
lace stejný jako u sestavy „Unibox E RTL“. Pøednastavitelná 
vlo�ka ventilu umo�òuje dodateènì hydraulické vyvá�ení.
Rozsah po�adovaných hodnot: 20 - 40 °C (teplota zpáteèky)

„Unibox E T“, stavební hloubka 57 mm

Nákres instalace regulace teploty v jednotlivých místnostech

Rozdìlovaè

Plošné vytápìní

Pøívod

Zpáteèka

Zdivo
Nástìnná

instalaèní skøíòka

Termostatická hlavice

Omítka

Mazanina

Tvarovací výztu�
Izolaèní pásek

pro utìsnìní okrajù

Ventil s pøednastavitelnou
vlo�kou

Ochranná trubka

Rozmìry „Unibox E T“, „Unibox E plus“, „Unibox E vario“
a tvarovací výztu�e

  

    

      

    

  

 

136 114

10
00

48 8

 „Unibox E“ pro regulaci teploty jednotlivých místností
a omezení zpáteèky pro plošné vytápìní
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„Unibox E TC“ se smí provozovat pouze s maximální vstupní 
teplotou média do plošného vytápìní 55 °C (nízkoteplotní 
vytápìní). Nabízí plnohodnotnou regulaci teploty v jednot-
livých místnostech pomocí plošného vytápìní. Dodateèným
nastavením chlazení na prostorovém termostatu lze „Unibox
E TC“ pou�ít pøi odpovídající vstupní teplotì rovnì� k plošnému
chlazení (pøi chladicí poloze nedochází k regulaci teploty
v jednotlivých místnostech!). 
Pøi instalaci „Unibox E TC“ se doporuèuje zvolit takovou
polohu, aby průtok vstupoval nejprve do otopného okruhu
a poté do ventilu. Samoèinná termostatická hlavice tak upravuje 
aktuálnì po�adovanou prostorovou teplotu. Pøednastavitelná 
vlo�ka ventilu umo�òuje hydraulické vyvá�ení.
Je-li tepelný výkon plošného vytápìní dostateèný, mù�e být 
„Unibox E TC“ provozován bez pøídavných otopných tìles. 

Instalace a montá�:
Je-li plošné vytápění instalováno v podlaze, pak by se mìla 
spodní hrana „Unibox E“ nalézat alespoò 20 cm nad hotovou 
podlahovou plochou, pøední hrana pak v rovinì s hotovou 
stìnou. Vìnujte pozornost tlouš�ce omítky a obkladù. Pohodlné 
ovládání je zaručeno při instalaci ve výšce vypínaèù svìtel.

Dbejte na to, aby termostatickou hlavici neovlivòovala jiná energie. 
– neprovádìjte instalaci vedle jiných otopných zdrojù,
 napø. pøídavných otopných tìles
– zabraòte pùsobení pøímého sluneèního záøení
 na termostatickou hlavici
– neprovádìjte instalaci v místech, kde je prùvan

Otvor nástìnné instalaèní skøíòky by mìl míøit smìrem dolù.
K vyrovnání a upevnìní slou�í napø. pøilo�ené úhelníky. Mù�ete 
je zasunout v rùzných polohách po stranách nástìnné instalaèní 
skøíòky. Nástìnná instalaèní skøíòka by mìla být ke stìnì trvale
pøipevnìná, napø. maltou. Kryt z vlnité lepenky slou�í k ochranì 
ventilu. 

K usnadnìní pokládky svislého potrubí vlo�te pod nástìnnou 
instalaèní skøíòku do zdi tvarovací výztu�, výr. è. 102 26 50 , 
kterou je pøíp. mo�né zkrátit. Pøední kryt tvarovací výztu�e
se bude pozdìji nacházet pod omítkou. 

Jako alternativu pro připojení sestavy „Unibox“ bezprostøednì 
nad podlahou je mo�no pou�ít montá�ní kanál, è. výr. 102 26 
52. Jeho výšku lze nastavit. Pøišroubuje se k instalaèní sadì 
„Unibox“. Montá�ní kanál se v tomto pøípadì nachází v omítce 
zdi, sádrokartonový kryt lze pøekrýt tapetou èi malbou. 

Při instalaci plošného vytápění do podlahy, musí konstrukce
odpovídat napø. pokud se týká kroèejové èi teplotní izolace
platným zákonùm, normám a pøedpisùm. 
Pøi pokládce potrubí dodr�ujte správné poøadí, èím� zajistíte
bezvadné fungování sestavy „Unibox E“ :

– vytvoøte odboèku od pøívodního vedení dvoutrubkových
 otopných systémù
–  vytvořte otopný okruh plošného vytápění. Pøi instalaci „Unibox E“

s omezením teploty zpáteèky polo�te potrubí do tvaru ulity 
(viz. instalaèní nákresy). Tím dosáhnete rovnomìrného 
rozlo�ení teploty.

–  při připojování potrubí k sestavě „Unibox E“, zachovejte
oznaèený smìr otopného okruhu. Ventil v�dy za otopným
okruhem. Za tímto úèelem odstraòte kryt „Unibox E“ a pøední 
kryt tvarovací výztu�e.

– vytvořte připojení přívodu a zpátečky na potrubí soustavy.
Pøi instalaci plošného topení mù�ete pou�ít veškerý bì�ný
potrubní materiál. 
Souèástí dodacího programu firmy Oventrop jsou vhodná 
šroubení se  svìrným krou�kem. Dodr�ujte pøíslušný „Montá�ní
návod“. Mìdìné potrubí nasuòte max. o 5 mm dále ne� šroubení . 
Pro dotahování šroubení  doporuèujeme drážkový klíè SW 30, 
napø. Oventrop výr. è. 140 10 91.
Napus�te otopné zaøízení a napø. na ventilu je odvzdušnìte.
Proveïte zkoušku tìsnosti a vra�te kryt ventilu a pøední kryt
tvarovací výztu�e na pùvodní místo.

„Unibox E vario“ s prostorovým termostatem a servopohonem
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Nákres instalace „Unibox E vario“ s prostorovým termostatem
a servopohonem

„Unibox E vario“ s termostatickou hlavicí s dálkovým ovládáním
„Uni LH“

Nákres instalace „Unibox E vario“ s termostatickou hlavicí
s dálkovým ovládáním „Uni LH“
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Zdivo

Prostorový termostat

Prázdná trubka
s kabelem

Izolaèní pásek
pro utìsnìní okrajù

Ochranná trubka

Mazanina

Servopohon

Omítka

Tvarovací výztu�

Ventil s pøednastavitelnou
vlo�kou a integrovaným
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Dùle�ité pokyny pro zahřívání:
Po omítnutí naneste mazaninu v souladu s danou normou.
Zahřívání cementového a anhydritového potìru musí odpovídat 
EN 1264-4.

S prvním vytápìním zaènìte nejdøíve:

–  21 dní po pokládce cementového potìru
–  7 dní po pokládce anhydritového potìru
 Vytápìjte pozvolna!
–  3 dny s pøívodem cca 25 °C, poté 4 dny s pøívodem cca 55 °C

Vstupní teplotu regulujte jen prostøednictvím ovládání kotle.
Otevření ventilu sestavy „Unibox E“:
Otoète otoènou hlavicí omezovaèe teploty zpáteèky na maximální 
hodnotu a / nebo posuòte pøednastavitelnou vlo�ku ventilu po-
mocí ochranné montá�ní krytky o cca 1 otáèku  .
Dodr�ujte další pokyny výrobce potěru podlahy. 
Po ukonèení stavebních prací odstraòte kryt.
U výrobkù „Unibox E T“ a „Unibox E plus“ umístìte na    ventilovou 
vlo�ku nacházející se vpravo dálkový regulátor, kapiláru
 zaveïte smìrem dolù a ve skøíòce umístìte dodanou izolaci
ventilu. Kapilára nesmí být stlaèená nebo poškozená.
U výrobku „Unibox E vario“ namontujte na ventilovou vlo�ku 
nacházející se vpravo termostatickou hlavici s dálkovým
ovládáním „Uni LH“ nebo se servopohonem.
Na závìr nasaïte a vyrovnejte bílý pøíp. chromovaný kryt
(pøední krytku).

Dùle�ité pokyny pro uvedení do provozu:
Doporuèený rozsah nastavení omezovaèe teploty zpáteèky
je mezi 25 °C a 40 °C.

Nesmí být pøekroèena maximální teplota podkladu v blízkosti 
otopných trubek :
– 55 °C u cementového a anhydritového potìru
– 45 °C u litého asfaltu
– pøíp. v souladu s údaji výrobce podkladu

Upozornìní:

Podlahové vytápìní s „Uniboxem“ v pøípadì
jednotrubkového otopného systému:

Mo�nost 1:
– Poèítejte se zvýšeným výkonem a tlakovou ztrátou
–  Vezmìte v úvahu charakteristiky tlakových ztrát a hluku 

armatur otopných tìles
–  Otopná tìlesa musí být nastavena tak, aby podlahovým

vytápěním protékalo dostateèné mno�ství vody i pøi otevøe-
ném ventilu a pøi zavøeném ventilu sestavy „Unibox“
nesmìjí vznikat v otopném tìlese �ádné zvuky.

Mo�nost 2:
– Poèítejte se zvýšeným výkonem a tlakovou ztrátou
–  Vezmìte v úvahu charakteristiky tlakových ztrát a hluku 

armatur otopných tìles

Obtokový 
ventil

Šroubení pro 
otopná tìlesa 
s obtokem

Podlahové vytápìní

Šroubení pro  
otopná tìlesa 
s obtokem

Podlahové vytápìní
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Technické zmìny vyhrazeny.

Okruh výrobkù 13 
ti 152-0/20/MW Vytištìno na papíru
Vydání 2012 nebìleném chlórem.

Pøi odchylce P 1 K

Graf tlakových ztrát „Unibox E T“ pøi 2 K odchylce P a „Unibox E 
plus“, RTL „otevøeno“

Pøíklady výpoètu:
„Unibox E RTL“ nebo „Unibox E plus“
Umístění: koupelna
Potrubí: vícevrstvé potrubí „Copipe“ 16 x 2 mm
Prostorová teplota: 24 °C
Prostorová teplota místností pod daným prostorem: 20 °C
Max. teplota otopných ploch: 33 °C, Rλ = 0,02 m2 K/W (dla�dice) 
Nastavená teplota zpáteèky: 35 °C

 Rozteè Délka Otopná Spec. Tlaková Hmotnostní 
 pokládky potrubí plocha teplotní ztráta tok
    výkon v potrubí
 [mm] [m] [m2] [W/m2] [mbar] [kg/h]

 175 100 17,5 93 155 171
 150 180 12 76 175 194
 150 100 15 76 137 117
 225 180 18 63 110 116
 225 189 20 60 115 113
 300 167 20 51 181 108

„Unibox E T“
Umístění: obývací pokoj
Trubkový materiál: vícevrstvé spojovací potrubí „Copipe“ 16 x 2 mm
Prostorová teplota: 20 °C
Prostorová teplota místností pod daným prostorem: 20 °C
Max. teplota otopných ploch: 29 °C, Rλ = 0,1 m2 K/W (parkety)
Teplota pøívodu: 50 °C

Pøi dimenzování dbejte na to, aby tlaková ztráta potrubí
a ventilu nepøekroèila v souètu 300 mbar.

Výrobky:
– „Unibox E plus“
– „Unibox E T“, „Unibox E TC“
– „Unibox E RTL“ (pokud se omezovaè teploty otopné plochy
 a termostaticky regulované otopné tìleso nacházejí ve stejné
 místnosti), odpovídají Vyhlášce o úspoøe energie platné
 od července 2007 (EnEV §14).

Výhody:
– jednoduchá montá�
– optimální regulaèní vlastnosti
– tvarově pěkné řešení (plochá konstrukce)
– pohodlná výška ovládání
– optické pøizpùsobení stìnì
– kryt v módních barvách bílá RAL 9016 a chromovaný
– zásuvný a otoèný plastový kryt (bez šroubu)
– stabilní tvarovací výztuž plní rovnì� izolaèní funkci
– mo�né pøipojení na veškeré bì�né trubky plošného vytápìní
– není potøeba �ádná pomocná energie (proud)
– cenovì výhodná instalace plošného vytápìní
– nabízí vyšší komfort bydlení
–  optimální regulace i v pøípadì kombinovaných zaøízení 
 (plošné  vytápìní a otopná tìlesa)
– integrované odvìtrávání

 Rozteè Délka Otopná Spec. Tlaková Hmotnostní 
 pokládky potrubí plocha teplotní ztráta tok
    výkon v potrubí
 [mm] [m] [m2] [W/m2] [mbar] [kg/h]

 175 100 17,5 100 183 189
 150 180 12 185 113 118
 150 100 15 180 118 108
 225 180 18 170 114 119
 225 189 20 167 108 109
 300 167 20 161 104 123

Pøednastavení

Údaje o výkonu „Unibox E T“ a „Unibox E plus“

Pøednastavení 1 2 3 4 5 6
hodnota kv pøi 0,043 0,11 0,19 0,24 0,26 0,28odchylce P - 1K
hodnota kv pøi 0,043 0,11 0,23 0,33 0,39 0,42odchylce P - 1,5K
hodnota kv pøi 0,043 0,12 0,25 0,37 0,47 0,52odchylce P - 2K
kvs       0,75

Graf tlakových ztrát „Unibox E RTL“

Hmotnostní tok qm [kg/h]

Tl
ak

ov
á 

zt
rá

ta
 ∆

p 
[m

ba
r]

Tl
ak

ov
á 

zt
rá

ta
 ∆

p 
[P

as
ca

l]

Hmotnostní tok qm [kg/h]

Tl
ak

ov
á 

zt
rá

ta
 ∆

p 
[m

ba
r]

Tl
ak

ov
á 

zt
rá

ta
 ∆

p 
[p

as
ca

l]

Pøednastavení

Hmotnostní tok qm [kg/h]

Tl
ak

ov
á 

zt
rá

ta
 ∆

p 
[m

ba
r]

Tl
ak

ov
á 

zt
rá

ta
 ∆

p 
[p

as
ca

l]

Odchylka P
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