
ZAWÓR TERMOSTATYCZNY – MIESZAJ CYĄ
INFORMACJE TECHNICZNE
Opis:
Zawór termostatyczny – mieszający przeznaczony jest do
obniżenia temperatury medium płynącego w instalacji.
Główne funkcje zaworu mieszającego to:
– zabezpieczenie przeciw poparzeniu cieplnym
– zabezpieczenie instalacji przed przegrzaniem
– ustalenie temperatury cieczy na żądanym poziomie
– zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników
– obniżenie kosztów eksploatacji
Zbyt  wysoka  temperatura  wody  ciepłej  płynącej  od 
dostawcy lub skumulowanej w zbiorniku buforowym może 
powodować,  straty  cieplne,  dyskomfort,  a  nawet 
poparzenia. Szczególnie na poparzenia mogą być narażeni 
posiadacze  instalacji  solarnych  gdzie  ilość 
magazynowanego  ciepła  oraz  jego  temperatura  ma  dla 
użytkownika bardzo duże znaczenie
-  i  im  wyższa  temperatura  wody  ciepłej  tym  więcej 
zgromadzonej  energii.  W takich  instalacjach  warto  wziąć 
pod  uwagę  korzyści  jakie  mogą  płynąć  z  obniżenia 
temperatury przy poborze ciepłej wody.
Ekonomiczne  uzasadnienie  ma  także  kierowanie  wody  o 
odpowiednio niższej temperaturze do instalacji grzewczych 
niskotemperaturowych  takich  jak  grzejniki  (pracujące  na 
możliwie  niskich  parametrach)  lub  instalacje  grzewcze 
podłogowe.
Warto obniżyć temperaturę wszędzie tam, gdzie pozwoli to 
zwiększy bezpieczeństwo i zaoszczędzić energię cieplną.
Zawór mieszający posiada 6 stopni regulacji mechanicznej 
za pomocą których, można ustawić żądaną temperaturę w 
przedziale od 35-60 ℃
Budowa i wydajno :ść
Korpus zaworu: mosiądz 57-3
Wielkość przyłącza zaworu: DN25
Maksymalne ciśnienie: 1MPacm2
Przepływ, kvs: 1,9 m3 / h
Temperatury pracy max: 120 ℃
Materiał Sprężyny: stal nierdzewna 304
Gwint przyłącza: 1 cal wewnętrzny
Budowa zaworu: Port T , 3-drogowy
Zalety:
1. Łatwy w instalacji – gwinty wewnętrzne/zewnętrzne
2. Prosta 6-stopniowa regulacja
3. Podnosi bezpieczeństwo, chroni przed poparzeniem
4. Pozwala oszczędzić energię cieplną
5. Wysoka temperatura pracy, do 120 ℃
Przyk ady stosowaniał
1. Dla wody grzewczej (kotłowej), wody pitnej, ciepłej 
i zimnej, mieszkanki z zawartością glikolu do max. 50%
2. krany łazienek, pryszniców, wanien, krany kuchenne, 
zlewy kuchenne i w innych miejscach poboru ciepłej wody;
3. Instalacje prywatne i komercyjne;
4. Mieszacz dla instalacji solarnych
Regulacja:
W celu dokonania regulacji zaworu termostatycznego, 
należy zwolnić zaczepy osłony za pomocą wkrętaka 
prostego, zdjąć osłonę i ustawić pokrętło regulacji 
na żądanym stopniu.
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