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Temperaturę w instalacji C.W.U. ograniczyć i utrzymywać na stałym 
poziomie.

ZaleTY 
 ■ Stała temperatura wody w punkcie 
poboru 

 ■ Samoczynna funkcja mieszania 
bez dodatkowego źródła energii 

 ■ Bezstopniowa regulacja tempe
ratury wody zmieszanej 

 ■ Wysoka dokładność regulacji 
 ■ Zabezpieczenie przed poparzeniem 
 ■ Wysokie wartości współczynni
ków kVS 

 ■ Posiada powłokę zabezpie czającą 
przeciw osadzaniu się kamienia 

 ■ Możliwość blokady nastawionej 
temperatury

 ■ W wersji z zaworami zwrotnymi nie 
są potrzebne dodatkowe uszczel
nienia 

 ■ Stosowany w instalacjach ogrze
wania podłogowego i ładowania 
zasobnika z kotła stałopalnego

SCHeMaT iNSTalaCJi 

TERMOSTATYCZNY ZAWÓR MIESZAJĄCY

ZaSToSoWaNie 
Samoczynny termostatyczny zawór 
mieszający NovaMix jako centralny 
zawór mieszający troszczy się o nie
zmienną temperaturę wody zmiesza
nej w punkcie poboru. W ten sposób 
za pobiega oparzeniu w punkcie 
poboru, nawet przy wysokich tempe
raturach panujących w buforze. 
Szeroki wachlarz zastosowań dzię ki 
trzem różnym średnicom zaworu. 
Dostępny w średnicy 3/4" (DN15), 1" 
(DN20) i 1 1/4" (DN25). 
Specjalne uszczelnienia zaworu na 
kolbie regulującej redukują niepożą
dane podmieszanie do minimum, co 
pozwala na maksymalne wykorzysta
nie temperatury panującej w buforze. 

Zawór NovaMix Value wykorzysty
wany jest głównie w instalacjach 
sanitarnych jako element regulujący, 
do ograniczania temperatury wody 
użytkowej zgromadzonej w zaso  
bniku CWU. Możliwe jest także wiele 
innych zastosowań, wszędzie tam, 
gdzie wymagana jest stała tempe
ratura wody zmieszanej. Na przykład 
jako gwarantujący stałą tempera
turę, centralny zawór mieszający w 
instalacji grzewczej lub jako zawór 
rozdzielczy w instalacjach chłodni
czych.
* Jeśli temperatura wody gorącej jest o 3 K 
niższa od zadanej temperatury zmieszania, 
stopień przecieku zimnej wody wynosi 0. W in
nym wypadku podmieszanie zimnej wody może 
wynosić max. 3 K.

SPoSÓB MoNTaŻu
Dowolny.

SPoSÓB DZiaŁaNia  
Zawór mieszający zasilany jest wodą 
gorącą z bufora i wodą zimną z sieci 
wodociągowej. Temperatura wody 
zmieszanej wychwytywana jest przez 
termostatyczny element rozciągliwy. 
Jeśli temperatura wody zmiesza
nej odbiega od wartości zadanej, 
element rozciągliwy przesuwa kolbę 
regulującą i reguluje stosownie wie
l kość dopływu ciepłej i zimnej wody, 
do momentu kiedy temperatura wody 
zmieszanej będzie odpowiadała 
zadanej wartości. 

KaTeGoRie BuDYNKÓW 
Instalacje hydrauliczne w obszarze
wody pitnej i ogrzewania:

 ■ Budownictwo mieszkaniowe,  
osiedla domow jednorodzinnych, 
budynki wielorodzinne

 ■ Domy starości i szpitale
 ■ Budynki użyteczności publicznej
 ■ Hotele i restauracje / kuchnie 
przemysłowe

 ■ Szkoły i sale sportowe / obiekty 
sportowe

 ■ Budownictwo przemysłowe
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DN kVS Rv
1 15 1,6 –
2 20 2,2 –
3 25 3,4 –
4 15 1,5 ✓

5 20 2,1 ✓

6 25 3,3 ✓
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DoSTĘPNe TYPY  
NovaMix Value 65 FS (Fail Safe) | Termostatyczny zawór mieszający 
Zakres regulacji 45 – 65 °C (spełnia wymogi EN15092)) 
Nr katalogowy DN G Zabud. zawór zwrotny  a e (l/min)  kVS
253.1002.000 15 ¾" nie 76 26 1.6
253.1003.000 20 1" nie 77 36 2.2
253.1004.000 25 1 ¼" nie 77 56 3.4
253.1102.000 15 ¾" tak 76 25 1.5
253.1103.000 20 1" tak 77 35 2.1
253.1104.000 25 1 ¼“ tak 77 55 3.3

NovaMix Value 70 FS (Fail Safe) | Termostatyczny zawór mieszający 
Zakres 35 – 70 °C (75 °C do termicznej dezynfekcji))
Nr katalogowy DN G Zabud. zawór zwrotny a e (l/min)  kVS
253.2002.000 15 ¾" nie 76 26 1.6
253.2003.000 20 1" nie 77 36 2.2
253.2004.000 25 1 ¼" nie 77 56 3.4
253.2102.000 15 ¾" tak 76 25 1.5
253.2103.000 20 1" tak 77 35 2.1
253.2104.000 25 1 ¼“ tak 77 55 3.3

a = Obudowa bez zaworu zwrotnego 
e = Wydajność przy Δp = 1,0 bar
W wersji z zaworami zwrotnymi nie są potrzebne dodatkowe uszczelnienia

NOVAMIx VAlUE | TERMOSTATYCZNY ZAWÓR MIESZAJĄCY

WYMiaRY

TeKST oGŁoSZeNia
Patrz www.taconova.com

DaNe TeCHNiCZNe
ogólne  

 ■ Zakres regulacji temperatury: 
 ■ 45 – 65 °C
 ■ 35 – 70 °C

 ■ Wartość współczynnika kVS i wymiary 
zgodnie ze stosownymi tabelami

 ■ Max. temp. robocza: TB max 100 °C
 ■ Max temp. robocza z zaworami 
zwrot nymi: TB max 90 °C

 ■ Max. ciśnienie robocze: PB max 10 bar
 ■ Min. ciśnienie robocze: PB min 0,5 bar
 ■ Max dynamiczne ciśnienie robocze: 
5 bar

 ■ Max. stała różnica ciśnień na 
dopływie: 2 bar

 ■ Stałość temperatury wody zmieszanej: 
max. 3 K (przy zmianie temperatury 
wody ciepłej o 15 K)

 ■ Funkcja samoczynnego zamknięcia 
w przypadku awarii zimnej wody

 ■ Klasa głośności 2
 ■ Sposób montażu: dowolny

Materiał
 ■ Korpus: mosiądz odporny na odcyn
kowanie

 ■ Części wewnętrzne: wysokiej jakości 
tworzywo sztuczne

 ■ Uszczelki: EPDM
 ■ Korpus z powłoką zabezpieczającą 
przed osadzaniem się kamienia

Przepływające medium
 ■ woda pitna (atest PZH)
 ■ woda grzewcza (VDI 2035; Dyrektywa 
SIA 384/1; ONORM H 5195–1)

Zastosowanie specjalne
 ■ Zawór rozdzielczy (zasilanie od stro
ny wylotu wody zmieszanej)

 ■ DN 15 i DN 20 nadaję się do 
przepływo wych podgrzewaczy wody

DoPuSZCZeNia
 ■ Atest PZH, KTW, W270, TÜV, ACS

WYKReS STRaTY CiŚNieNia
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WSKaZÓWKa
W broszurze "NOVAMIx, JEDEN 
PRODUKT  NOWE ZASTOSOWANIA" 
znajdą Państwo dalsze informacje 
nt. różnych zastosowań zaworów 
mieszających Taconova.



aKCeSoRia

CZĘŚCi ZaMieNNe KolBa ReGuluJĄCa Z eleMeNTeM TeRMoSTaTYCZNYM 
Nr katalogowy Zakres regulacji   
298.5280.000 do wszystkich wersji   

PoKRĘTŁo i WRZeCioNo
Nr katalogowy Zakres regulacji   G
298.5281.000 45 – 65 °C ¾"
298.5282.000 45 – 65 °C 1"
298.5283.000 45 – 65 °C 1¼"
298.5284.000 35 – 70 °C ¾" + 1"
298.5285.000 35 – 70 °C 1¼"

SKRZYNKa iZolaCYJNa
Nr katalogowy DN
296.2329.000 15
296.2330.000 20
296.2331.000 25

ZŁĄCZe ŚRuBoWe Do RuR GWiNToWaNYCH
Nr katalogowy DN G x R
210.6630.004 15 ¾" x ½"
210.6631.004 20 1" x ½"
210.6632.004 20 1" x ¾"
210.6633.004 25 1¼" x 1"

ZaWÓR ZWRoTNY
Nr katalogowy DN G
296.5210.003 15 ¾"
296.5211.003 20 1"
296.5212.003 25 1¼"

NOVAMIx VAlUE | TERMOSTATYCZNY ZAWÓR MIESZAJĄCY
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KoNTaKT i DalSZe iNfoRMaCJe TaCoNova.CoM

Taconova GmbH | Biuro Polska | RudolfDieselStraße 8 | DE78224 Singen
T +48 501 61 28 82 | F +49 7731 98 28 88 | polska@taconova.com | taconova.com


