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Zastosowanie

W instalacjach wody użytkowej zawory mieszające 
NovaMix redukują wysoką temperaturę wody, za-
pewniając jej stałą wartość w punkcie poboru. Dzię-
ki odporności na temperaturę do 100°C (wersja ze 
zintegrowanym zaworem zwrotnym do 90°C) spraw-
dzają się one zwłaszcza w instalacjach solarnych. 
Nawet przy bardzo wysokich wartościach tempe-
ratury w zasobniku gwarantują bowiem skuteczne 
mieszanie strumieni wody o różnej temperaturze. 
W systemach ogrzewania powierzchniowego Nova-
Mix zapewnia maksymalną temperaturę na zasila-
niu dzięki bardzo dokładnej regulacji. 
Innym przykładem zastosowania tego rozwiązania 

jest układ podwyższania temperatury na powrocie 
w obiegach kotłowych ze źródłami na paliwa stałe.

Precyzyjne ustawienie temperatury 
mieszania

Dzięki termostatycznemu czujnikowi cieczowemu 
zawory NovaMix nie potrzebują dodatkowego zasi-
lania. Duży skok wrzeciona umożliwia dokładną re-
gulację temperatury. Warstwa ochronna zapobie-
gająca odkładaniu się osadów i możliwość szybkiej 
wymiany termicznego zaworu regulacyjnego znacz-
nie ułatwiają konserwację armatury. 
Blokując niebieską śrubę nastawczą, możemy za-
pobiegać niezamierzonym zmianom ustawienia 
temperatury. W przypadku braku dostawy zimnej 
wody, zawór automatycznie odcina dopływ wody 
ciepłej. Tak jak wcześniejsza wersja, nowe zawory 
są opcjonalnie wyposażone w urządzenie zapobie-
gające przepływowi zwrotnemu. Oferta NovaMix 
obejmuje modele o bezstopniowej regulacji w za-
kresach 20-50°C, 20-70°C, 30-70°C oraz 45-65°C 
(zgodnie z DIN EN 15092). Dla większych przepły-
wów, do 102 l/min., dostępny jest zawór NovaMix 
High Capacity 70 (20-70°C).

Podstawowe zastosowania termostatycznych zaworów trzydrogowych NovaMix Value to niezawodna ochrona przed oparzeniem  
w instalacjach wody użytkowej i rozdzielanie strumieni wody o różnej temperaturze w systemach ogrzewania podłogowego. W tym roku 
firma Taconova zaprezentowała nową wersję sprawdzonego modelu, przeznaczonego do temperatury od 20°C do 50°C. Wersja ta jest 
dostępna w rozmiarach DN 15 do DN 25 i zastępuje dotychczasowy zawór NovaMix Standard (zakres temperatury od 20°C do 40°C).

Termostatyczny zawór  
mieszający NovaMix Value
Mieszanie i rozdzielanie strumieni wody o różnej temperaturze

Termostatyczne zawory mieszające NovaMix Value  
z funkcją dokładnej regulacji temperatury mieszania 
i rozdzielania mają szerokie zastosowanie  
w instalacjach wewnętrznych
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Ograniczanie i utrzymywanie stałego poziomu temperatury w instalacji 
C.W.U.

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 
uszczelnienia 

 ■ 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

Schemat instalacji

TACONOVA POLSKA SP Z.O.O
ul. Wrocławska 21/8, 61-837 Poznań
tel. 61 227 84 21
polska@taconova.com
www.taconova.com/pl

r
e

k
l

a
m

a

http://www.instalreporter.pl
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