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Krótko o zasadzie działania
Każdy zawór termostatyczny (mieszacz) wyposażony 
jest w czujnik temperatury, dzięki któremu dwa stru-
mienie cieczy: zimny i gorący mieszane są ze sobą 
w odpowiednich proporcjach. Temperaturę wody 
zmieszanej ustawia użytkownik za pomocą specjal-
nego pokrętła ze skalą. Każda cyfra na pokrętle od-
powiada określonej temperaturze. Ustawiona tem-
peratura utrzymywana jest w sposób automatyczny.

Mieszacze do c.w.u.
Ze względu na zastosowanie mieszacze termosta-
tyczne różnią się między sobą. Produkty przeznaczo-
ne do instalacji c.w.u. nie są niklowane ze względu 
na rygorystyczne wymogi dotyczące kontaktu niklu 
z wodą pitną w niektórych krajach UE (np. Niemcy). 
Zawory te mają nastawę temperatury mieszczącą się 
w zakresie 30-65°C dla produktów z wylotem dolnym 
model P11 oraz 35-60°C z wylotem bocznym model 
V07. Dzięki tym dwóm figurom możliwy jest mon-
taż w różnych typach instalacji i w różnych konfigu-
racjach. Dodatkowo dla systemów przygotowania 
c.w.u. wykorzystujących energię słoneczną, powsta-
ła wersja P05 z nastawą 30-70°C i żółtym pokrętłem.  

Ze względu na magazynowanie ciepłej wody w du-
żych zbiornikach i nieregularny jej rozbiór, istnieje 
groźba rozwinięcia się legionelli – bakterii powodu-
jącej ostre zapalenia płuc. Dlatego górna nastawa 
specjalnej wersji mieszacza używana jest do okreso-
wej dezynfekcji instalacji. Ze względu na zastosowa-
nie w systemach solarnych mieszacze te mają zwięk-
szoną odporność na wysoką temperaturę aż do 110°C. 
Mieszacze Barberi przeznaczone do c.w.u. mają do-
datkowo funkcję antypoparzeniową. Oznacza to, że 
w przypadku braku wody zimnej np. w wyniku awarii 
wodociągu, zawór całkowicie blokuje przepływ wody, 
zapobiegając poparzeniom – zwłaszcza małych dzieci.

Mieszacze do c.o.
Mieszacze termostatyczne wykorzystywane są rów-
nież w instalacjach grzewczych głównie w systemach 
niskotemperaturowych (ogrzewanie płaszczyznowe). 
Firma Ottone posiada w ofercie zarówno produkty 
sprzedawane osobno, jak również kompletne grupy 
mieszające. Zakres regulacji tego typu zaworów mie-
ści się w zakresie 20-43°C dla modelu V07 (oferowane-
go w grupach mieszających i osobno) oraz 25-58°C dla 
modelu W51 montowanego w grupach mieszających.  

Zakres stosowania mieszaczy termostatycznych jest bardzo szeroki. Obejmuje 
instalacje wody przeznaczonej do spożycia oraz instalacje c.o. Wychodząc naprzeciw 
wymogom rynku i oczekiwaniom klientów firma Ottone posiada w swojej ofercie 
mieszacze termostatyczne do wszystkich zastosowań. 
Jako wyłączny dystrybutor firmy Barberi w Polsce, oferuje produkty najwyższej 
jakości, których produkcja mieści się we Włoszech. Mieszacze termostatyczne 
Barberi charakteryzuje bardzo wysoka dokładność ±2°C oraz odporność na różnicę 
ciśnienia do 2 bar między wodą zimną i ciepłą. Każdy produkt ma możliwość 
zablokowania nastawy poprzez mocne dokręcenie pokrętła.

Oferta mieszaczy 
termostatycznych  
od Ottone

Łukasz Biernacki

Zawór mieszający Barberi P05 30-70oC do 
instalacji solarnych Zawór mieszający co Barberi V07 20-43oCZawór mieszający cwu Barberi P11 30-65oC

Zawór zabezpieczający powrót V14 
(antykondensacyjny)
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ponieważ instalacje podłogowe wymagają dużo 
wyższych wartości przepływu niż tradycyjne sys-
temy grzejnikowe. Za mały przepływ skutkuje póź-
niej źle działającą instalacją i niedogrzewaniem  
pomieszczeń.

Zawory termostatyczne zabezpieczające powrót 
w kotłach stałopalnych
Przy okazji mieszaczy termostatycznych warto 
wspomnieć również o zaworze antykondensacyj-
nym. Również tego typu urządzenie posiada w ofer-
cie Ottone. Obecnie producenci kotłów na paliwa 
stałe w warunkach gwarancji wymagają specjal-
nych zabezpieczeń chroniących kocioł przed zbyt 
niską temperaturą powrotu, powodującą powsta-
wanie kondensatu w kotle, a co za tym idzie – ko-
rozji i obniżenia żywotności. Jednym z rozwiązań 
jest zawór antykondensacyjny model V14, którego 
zasada działania jest bardzo zbliżona do mieszacza 
termostatycznego. Różnica polega na braku moż-
liwości zmiany nastawy oraz na dużo większych 
przepływach wynoszących aż 9 m3/h – dostosowa-
nych specjalnie pod kotły stałopalne. Zawór ma  

fabryczną nastawę, która pozwala na automatycz-
ne utrzymanie odpowiednio wysokiej temperatu-
ry powrotu. Przed zakupem należy wybrać odpo-
wiednią wartość nastawy: 45°C, 55°C, 60°C lub 70°C. 
Dzięki zastosowaniu zaworu V14 ochronimy kocioł 
przed korozją, przedłużymy jego żywotność oraz 
poprawimy spalanie paliwa.

Dużą zaletą tego typu mieszaczy jest prosta obsługa 
i brak konieczności stosowania jakiegokolwiek ste-
rowania. Duża dokładność i niezawodna konstruk-
cja sprawiają, że użytkownik może cieszyć się z per-
fekcyjnie działającej instalacji przez długi czas. 

Istotną zaletą, o której należy wspomnieć w przy-
padku mieszaczy dedykowanych do instalacji c.o. 
to odpowiednio duży przepływ. W przypadku oferty 
Ottone mamy do wyboru kilka możliwości w zakre-
sie od 1,6 m3/h aż do 4 m3/h. Jest to bardzo ważne,  

Podsumowując, mieszacze termosta-
tyczne mają w obecnym czasie szero-
kie zastosowanie w instalacjach c.o. 
oraz c.w.u. Mając ten fakt na uwadze, 
firma Ottone wraz ze swoim włoskim 
partnerem firmą Barberi stara się 
przez cały czas udoskonalać oferowa-
ne produkty, poszerzając ich zakres 
stosowania i funkcjonalność. 
Wspólnie dbamy o to, by oferowane 
produkty były najwyższej jakości  
i miały wszystkie wymagane doku-
menty umożliwiające ich montaż.

Schemat zastosowania mieszacza termostatycznego w instalacji wykorzystującej energię słoneczną

Schemat zastosowania zaworu antykondensacyjnego

Zasada działania zaworu antykondensacyjnego
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