směšovače

komextherm

DUOMIX a MIX
Směšovače jsou základním prvkem topných regulačních systémů pracujících na základě směšování. Směšovače
rozdělujeme dle funkčního provedení na čtyřcestné a trojcestné. Jejichž typy, provedení a funkce jsou uvedeny níže.

DUOMIX AO, B a C

MIX AP , BP a C

(svařované, závitové mosazné a závitové litinové )

(svařované, závitové mosazné a závitové litinové)

Směšovače jsou vhodné pro teplovodní otopné systémy
vybavené stacionárním kotlem a jsou použitelné pro
kotle na všechny druhy paliv. Směšovače Duomix jsou
armatury s dvojím směšováním. Instalace těchto
směšovačů vede k vytvoření dvou samostatných okruhů
( kotlového a topného ). Část topné vody z kotle se
vrací zpět do kotle, čímž se zvyšuje teplota vratné vody
a chrání kotel před nízkoteplotní korozí. Další část vody
z kotle je směšována s vratnou vodou pro dosažení
žádané teploty náběhové vody.
Použití :
Pro všechny běžné teplovodní systémy vyjma systémů
akumulačních
kotlů.
Způsob
instalace,
rozsah
vyráběných velikostí, rozměry a hmotnost jsou uvedeny
níže.

Trojcestné směšovače jsou určeny například pro
vícezónové topné systémy, dále pro teplovodní
akumulační systémy. Vhodné pro všechny instalace, kde
je požadovaná především regulační funkce. Příklad
zapojení trojcestného směšovače do systému je uveden
níže.
Směšovače lze využít jak pro systémy s radiátory, tak
pro podlahové vytápění.
Způsob instalace, rozsah velikostí, rozměrů a hmotností
jsou opět uvedeny níže.
Směšovače BP a C mají stejné funkční vlastnosti i
způsoby zapojení. Rozdílný je způsob instalace pomocí
závitů, což lze výhodněji využít při předem sestavených
komponentech. Jsou určeny k všeobecnému použití
v menších topných systémech, zvláště pro systémy
s měděným potrubím.

POZOR : Je nutné, aby všechny čtyřcestné
směšovače byly umístěny nad kotlem !!!
Tabulky velikostí, rozměrů a hmotnosti vyráběných
čtyřcestných směšovačů.
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