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TA-MIX
Vană termostatică de amestec pentru reglajul temperaturii apei calde 
furnizate sau pentru alte sisteme similare de dimensiuni mici. 

  

Caracteristici principale

 > Domeniul de reglaj de temperatură

Vana poate fi  reglată între 35°C si 
65°C.

 > AMETAL®

Un aliaj rezistent la dezincare ce 
garantează o durată de viață mai mare 
și reduce riscul apariției scurgerilor.

Descriere şi specifi caţii tehnice

Aplicaţii:

Sisteme de apă caldă menajeră.

Funcţii:

Reglajul temperaturii apei calde furnizate 
sau pentru alte sisteme similar de 
dimensiuni mici. 

Presiune nominală:

PN 10

Temperatură:

Temperatura max. de lucru: 100°C.

Domeniu de reglare temperatură:

35 - 65°C
Vana este blocată la 65°C din fabrică.

Material:

Corpul vanei şi alte părţi care vin în 
contact cu apa, realizate din AMETAL®. 
Conul de închidere pe apă caldă din 
Acetal (plastic).
Conul de închidere pe apă rece din tefl on.
Arc din oţel inoxidabil.
O-ring (garnitură) din EPDM.
Rozetă din Acetal (plastic)
Element sensibil (senzor de temperatură) 
din parafi nă specială amestecată cu 
pulbere de cupru.

AMETAL® este un aliaj IMI Hydronic 
Engineering rezistent la dezincare.

Aprobari:

WRAS

 

Instalare

Înainte de montare, spălaţi bine instalaţia 
pentru a înlătura orice impurităţi care ar 
putea afecta funcţionarea corectă a vanei.
Pentru prevenirea circulaţiei inverse este 
recomandată montarea unei clapete de 
sens.

Racord de apă caldă în amonte de 

TA-MIX

Orice racord în amonte de TA-MIX, de 
exemplu pentru o maşină de spălat vase, 
produce variaţii de temperatură pe partea 
de amestec a robinetului TA-MIX, când 
funcţionează simultan schimbătorul de 
căldură şi maşina de spălat. Cauza o 

constituie creşterea pierderii de presiune 
atunci când apa fi erbinte se oprește, în 
timp ce pierderea de presiune pe partea 
de apă rece până la ventilul de amestec 
rămâne aceeaşi. Dacă se montează un 
racord de apă caldă în amonte de ventil, 
trebuie montată o clapetă de reţinere în 
amonte de ventilul de amestec.
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Instrucțiuni de racordare

Pentru prevenirea circulaţiei inverse este recomandată montarea unei clapete de sens. Trei exemple de racordare sunt 

prezentate în continuare:
 

TA-MIX instalat deasupra boilerului

Pentru prevenirea circulaţiei inverse şi creşterii presiunii în conducta de apă rece, 
racordarea trebuie făcută ca în fi gura alăturată.

a) Apă de amestec
b) Apă fi erbinte
c) Apă rece
d) Boiler
*) Distanţa cea mai mică posibilă

 

TA-MIX instalat lângă boiler

Instalaţi TA-MIX la 0,75 - 1,0 m sub nivelul părţii superioare a boilerului.

a) Apă de amestec
b) Apă fi erbinte
c) Apă rece
d) Boiler

 

Încălzitor montat pe pardoseală

a) Apă de amestec
b) Apă fi erbinte
c) Apă rece

Diagramă

Pierdere de presiune
 

*) mCA
**) Debitul în l/s

a) b) c)

*)

d)

a)

b)

c)

d)

b)

a)

c)

l/s**

kPa

30

20

*)
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Articole

Fără conectare FPL
 

 

H H1 L L1 Kvs Cod articol

110 50 58 29 1.6 52 730-001

 

Cu conectare FPL
 

 

D Kvs Cod articol

15 1.6 52 730-015
18 1.6 52 730-018
22 1.6 52 730-022

 

Pentru a comanda separat componentele de racordare folosiți catalogul FPL.

Kvs = debitul m3/h la o cădere de presiune de 1 bar cu vana complet deschisă.

Nipluri de trecere

Cu fi let interior
 

 

L d Cod articol

30 G1/2 53 348-415
32 G3/4 53 348-420

 

Cu fi let exterior
 

 

L d Cod articol

35 R1/2 53 339-715*
37 R3/4 53 339-620

 

*) Acoperit cu nichel

Produsele, textele, fotografi ile, grafi cele și diagramele din acest document pot fi  supuse modifi cării de 
către IMI Hydronic Engineering fără o notifi care prealabilă sau fără explicarea motivelor. Pentru informații 

actualizate despre produsele și specifi cațiile noastre, vă rugăm vizitați www.imi-hydronic.ro.
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