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DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

A 180 194 224 244 290 290 304

B 176 218 233 243 266 266 273

C 103 109 109 126 135 154 175

D ∅25 ∅32 ∅40 ∅50 ∅63 ∅76 ∅96
kg 2,08 2,40 3,25 4,08 7,1 8,4 9,5

Smû‰ovaãe DUOMIX a MIX
Návod k montáÏi a obsluze

Smû‰ovaãe jsou základním prvkem topn˘ch regulaãních systémÛ pracujících na základû smû‰ování. Dle funkãního provedení
rozdûlujeme smû‰ovaãe na ãtyficestné a trojcestné, jejichÏ typy, provedení a funkce jsou uvedeny podrobnûji v tomto návodu.

Smû‰ovaãe ãtyficestné
Typ DUOMIX AO

Obr. 1 - Duomix AO - rozmûrov˘ náãrt + tabulka

Smû‰ovaãe jsou vhodné pro teplovodní otopné systémy vybavené stacionárním kotlem a
jsou pouÏitelné pro kotle na v‰echny druhy paliv. Instalace tûchto smû‰ovaãÛ vede k vy-
tvofiení dvou samostatn˘ch okruhÛ (kotlového a topného) - viz obr. 2. Duomix je smû‰ovací
armatura s dvojit˘m smû‰ováním. âást topné vody z kotle se vrací zpût do kotle, ãímÏ se
zvy‰uje teplota vratné vody a chrání kotel pfied nízkoteplotní korozí. Dal‰í ãást vody z kotle
je smû‰ována s vratnou vodou pro dosaÏení Ïádané teploty nábûhové vody.

PouÏití: Pro v‰echny bûÏné teplovodní systémy vyjma
systémÛ akumulaãních kotlÛ. ZpÛsob instalace a jed-
notlivé varianty zapojení do systému jsou uvedeny v
samostatné ãásti textu. Rozsah vyrábûn˘ch velikostí,
rozmûry a hmotnost - viz tabulka.

POZOR! Je nutné, aby v‰echny ãtyficestné
smû‰ovaãe byly umístûny nad kotlem!

1. Kotel
2. âtyficestn˘ smû‰ovaã Duomix
3. âerpadlo topného okruhu
4. Radiátor
5. âerpadlo kotlového okruhu
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Obr. 2 - Pfiíklad zapojení smû‰ovaãe Duomix do systému

Smû‰ovaãe se stejn˘mi funkãními vlastnostmi i zpÛsobem zapojení do systému. Rozdíln˘ je zpÛsob instalace pomocí
závitÛ. Je zvlá‰È vhodn˘ pro systémy s mûdûn˘m potrubím a pro pfiedem smontované topenáfiské komponenty. Je za-
tím dodáván ve velikosti DN 20, DN 25 pro typ B a DN 32, DN 40 a DN 50 pro typ C.

Typy DUOMIX B, DUOMIX C

Typ MIX AP
Trojcestné smû‰ovaãe jsou urãeny napfiíklad pro vícezónové topné systémy, dále pro teplovodní akumulaãní systémy.
Vhodné pro v‰echny instalace, kde je poÏadována pfiedev‰ím regulaãní funkce. Pfiíklad zapojení trojcestného
smû‰ovaãe do systému je uveden na obr. 6. Smû‰ovaãe lze vyuÏít jak pro systémy s radiátory, tak pro podlahové
vytápûní. 
ZpÛsob instalace a jednotlivé varianty zapojení do systému jsou opût uvedeny v samostatné ãásti textu. Rozsah vy-
rábûn˘ch velikostí, rozmûry a hmotnost - viz tabulka.

Smû‰ovaãe trojcestné

DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

A 174 194 224 244 290 290 304

B 208 218 233 243 266 266 273

C ∼104 ∼109 ∼109 ∼126 ∼135 ∼154 ∼175
D ∅25 ∅32 ∅40 ∅50 ∅63 ∅76 ∅96
kg 2,2 2,6 3,5 4,5 8,1 9,2 11 

Obr. 4 - Smû‰ovaã MIX AP

Obr. 5 - Smû‰ovaã MIX BP

Jsou to smû‰ovaãe se stejn˘mi funkãními vlastnostmi i zpÛsobem zapojení do
systému. Rozdíln˘ je zpÛsob instalace pomocí závitÛ, coÏ lze v˘hodnû vyuÏít pfii
pfiedem sestaven˘ch komponentech. Tyto smû‰ovaãe jsou urãeny k v‰eobecnému
pouÏití v men‰ích topn˘ch systémech, zvlá‰tû pak jsou v˘hodné pro systémy
s mûdûn˘m potrubím. Rozmûry viz obr. 5.

Typ MIX BP, MIX C

Obr.  3 - Smû‰ovaã Duomix B 

1. Kotel
2. Trojcestn˘ smû‰ovaã MIX
3. Obûhové ãerpadlo
4. Radiátor

Obr. 6 - Pfiíklad zapojení smû‰ovaãe MIX do systému
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Konstrukce tûchto smû‰ovaãÛ umoÏÀuje rÛzné zpÛsoby jejich zapojení do
systému, coÏ zvy‰uje jejich pouÏitelnost. Jednotlivé varianty zapojení jsou uvedeny
na obr. 7 a oznaãeny písmeny A, B, C, D, E, F, G a H. Pro v‰echny uvedené vari-
anty platí jednotné oznaãení smûru proudûní takto:
1 - Pfiívod od zdroje tepla
2 - V˘stup topné vody do systému
3 - Vstup vratné vody ze systému
4 - V˘stup pro vratnou vodu do zdroje (kotle)

Z v˘roby je kaÏd˘ ãtyficestn˘ smû‰ovaã dodáván v základním provedení A (pfií-
vod od kotle z levé strany). Toto provedení lze bez úprav pouÏít i pro varianty C,
E a G. Pro ostatní varianty je tfieba pfiestavût otoãné ‰oupátko, páku a obrátit ‰tí-
tek se stupnicí, kter̆  je oboustrann˘. Pro usnadnûní orientace postavení otoãného
‰oupátka slouÏí záfiez na ãele hfiídelky smû‰ovaãe (je vybarven ãervenû). Pfii
správném nastavení, kdy ‰piãka páky smûfiuje na stfied stupnice (na ã. 5), musí
záfiez smûfiovat proti smûru pfiívodu od kotle.

Varianty zapojení smû‰ovaãÛ DUOMIX

Oproti ãtyficestn˘m smû‰ovaãÛm umoÏÀují trojcestné smû‰ovaãe pouze 6 variant
zapojení do systému, které jsou uvedeny na obr. 8 a oznaãeny písmeny P, R, S, T,
U a V. Pro v‰echny tyto varianty platí jednotné oznaãení smûru proudûní takto:
1 - Pfiívod od zdroje tepla
2 - V˘stup topné vody do systému
3 - Vstup vratné vody ze systému

Z v˘roby jsou smû‰ovaãe typu MIX-BP a C dodávány vÏdy dle schéma P (pfiívod

od kotle z levé strany), ale je moÏno je upravit na v‰echny ostatní varianty.
Smû‰ovaãe typu AP jsou z v˘roby dodávány dle schéma U a je moÏno upravit je
opût i na ostatní varianty. Pro usnadnûní orientace opût slouÏí ãervenû vybarven˘
záfiez na ãele hfiídelky. U trojcestn˘ch smû‰ovaãÛ je ale odli‰né základní nasta-
vení, kdy pfii nastavení  hrotu páky na pozici Z (zavfieno) musí záfiez smûfiovat proti
smûru pfiívodu od kotle. Trojcestné smû‰ovaãe mají je‰tû dal‰í moÏnost vyuÏití,
a to jako rozdûlovací armatury. ZpÛsob zapojení do systému je uveden na obr. 9.
Vstup kapaliny je oznaãen ãíslem 1, oba v˘stupy ãísly 2 a 3.

Varianty zapojení smû‰ovaãÛ MIX

Tyto smû‰ovaãe, jejichÏ tûlo je zhotoveno jako svafienec, se instalují pfiím˘m
svafiením v˘stupÛ smû‰ovaãe s jednotliv˘mi trubkami systému potrubí. Pfii svá-
fiení je nutno zajistit, aby potrubí bylo bez pnutí a fiádnû podepfiené. Smû‰ovaã
je tfieba pfied sváfiením rozebrat tak, Ïe se uvolní ‰rouby víka a s ním se vyjme
celá stfiední ãást. Pfii sváfiení tûlesa smû‰ovaãe s jednotliv˘mi trubkami je tfieba
postupovat ‰etrnû a pokud moÏno ochlazovat funkãní stfiední ãást tûlesa. Po

pfiivafiení se namontuje zpût víko s celou stfiední ãástí, pfiiãemÏ je nutno správnû
nastavit polohu ‰oupátka tak, jak bylo uvedeno ve stati "Varianty zapojení".
V pfiípadû potfieby obrácení ‰títku se stupnicí je tfieba vyjmout oba svorníky upe-
vÀující oválnou pfiírubu, která pfiidrÏuje jak ‰títek, tak tûsnící "O" krouÏek hfií-
dele smû‰ovaãe. Pfiestavení páky je moÏno provést jin˘m nasazením na ãtyfi-
hran na hfiídeli (Pfiestavení je moÏné v rozsahu 3600, a to po 900).

Provedení a montáÏ smû‰ovaãÛ DUOMIX AO a MIX AP

Tûlo tûchto smû‰ovaãÛ je zhotoveno z mosazného v˘kovku nebo odlitku ze
‰edé litiny, jejichÏ hrdla jsou opatfiena pfiíslu‰n˘m závitem. Tím je dán i zpÛsob
instalace do potrubí, kdy se upevnûní provádí obvykle pomocí typizovan˘ch
‰roubení. Smû‰ovaã není tfieba pfii montáÏi rozebírat pokud jeho provedení

z v˘roby odpovídá poÏadované variantû. DUOMIX-B - velikosti DN 20 a DN 25
mají na v˘stupech závit G1", DUOMIX C a MIX C DN 32 - G5/4", DN 40 - G1
1/2", DN 50 - G2". U smû‰ovaãÛ MIX-BP je provedení následující: DN 25 a DN
20 mají závit G1", DN 15 má závit G3/4".

Provedení a montáÏ smû‰ovaãÛ DUOMIX B, DUOMIX C, MIX BP a MIX C

Po skonãení montáÏe pfiezkou‰íme chod, páka se musí lehce pohybovat v obou smûrech v celém rozsahu stupnice ‰títku. Smû‰ovaãe lze vyuÏít v systémech s nucen˘m
obûhem (doporuãené provedení), ale i samotíÏn˘ch. V tomto pfiípadû je v‰ak nutno volit odpovídající vût‰í velikost (DN) smû‰ovaãe. Navíc jsou omezeny i moÏnosti zapo-
jení. Smû‰ovaãe jsou konstruovány jako regulaãní, ne uzavírací armatury. To znamená, Ïe v obou krajních polohách zÛstává pfii uzavfiení urãit˘ nepatrn˘ prÛtok.
U kaÏdého smû‰ovaãe na‰í v˘roby je jeho tûsnost zkou‰ena max. provozním tlakem 600 kPa. Bezpeãnost z hlediska tlaku je zaji‰tûna jednak mûfiením max. kontrol-
ního tlaku v rámci stavebního technického osvûdãení, jednak zkou‰kami tohoto tlaku namátkov˘m v˘bûrem pfii v˘robû.
MontáÏ smû‰ovaãe do topného systému musí provést odborn˘ pracovník - topenáfi tak, aby byly splnûny v‰echny poÏadované pfiedpisy a nafiízení, zvlá‰tû v oblasti
bezpeãnosti. Tento odborn˘ pracovník provede po ukonãení montáÏe i pfiedepsanou topenáfiskou zkou‰ku celého topného systému.

1. Demontujeme servopohon
2. Demontujeme páku, svorníky a oválnou pfiírubu
3. Odstraníme beze zbytku star˘ "O" krouÏek (nejlépe jehlou)

4. Oãistíme hfiídel a prostor pro tûsnící krouÏek
5. Nasadíme nov˘ krouÏek - nemazat tukem
6. Smû‰ovaã opût smontujeme

V˘mûna tûsnícího "O" krouÏku (pod pfiírubou)
POZOR! v˘mûnu lze provést bez vypu‰tûní vody ze systemu!

Obr. 9 - zapojení jako rozdûlovací armatura

TECHNICKÉ ÚDAJE (platí pro v‰echny smû‰ovaãe)
Max. provozní tlak : 600 kPa - Max. provozní teplota : 110 0C - Rozsah stupnice : 900 (stupnice ãíslo 1 aÏ 10)

Obr. 7 - MoÏnosti zapojení smû‰ovaãÛ Duomix

Obr. 8 - MoÏnosti zapojení smû‰ovaãÛ MIX
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V˘mûna tûsnícího krouÏku nevyÏaduje Ïádné sniÏování tlaku ani uzavírání armatur. V otvoru víka je dráÏka a v ní druh˘ tûsnící krouÏek!

Nevhodné pro napojení pfiímo na vodovodnía jiné nestálé rozvody.
Instalace smû‰ovaãe do topného systému umoÏÀuje mimo jiné i úãinn˘ ohfiev teplé
uÏitkové vody (TUV). Pokud to konstrukce kotle dovoluje, pfiipojí se potrubí pro zá-
sobník pfiímo z kotle nebo na v˘stup tûsnû za kotlem. Podle umístûní zásobníku ve

vztahu ke kotli je tfieba zváÏit pfiipojení samotíÏné nebo je nutné do okruhu zásobníku
instalovat obûhové ãerpadlo. Toto bude nutné vÏdy, pokud bude nabíjení fiízeno auto-
matickou regulací. U samotiÏného zapojení, doporuãujeme, vratné potrubí od zásob-
níku pfiipojit pod ostr̆ m úhlem do hlavního vratného potrubí. Hrozí obrácená cirkulace.

Instalace smû‰ovaãÛ MIX a DUOMIX k zásobníku pro ohfiev vody


