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Warunki poprawnej pracy armatury samozamykajàcej oraz regulatorów termostatycznych

1.  Przed zamontowaniem armatury starannie przep∏ukaç instalacj´. 
2. Sprawdziç, czy armatura jest kompletna, tzn. czy jest wyposa˝ona zgodnie z instrukcjà eksploatacji.
3.  ˚ywotnoÊç armatury zale˝na jest od jakoÊci wody  - g∏ównie od iloÊci zawiesin sta∏ych oraz zawartoÊci CaCO3

(twardoÊç wody). W wypadku gdy twardoÊç wody przekracza 25°F (stopni francuskich) tj.  ca 260 mg/l CaCO3

zaleca si´ stosowanie urzàdzeƒ zmi´kczajacych wod´ do  ca 10-15°F tj. ca 90-180 mg/l CaCO3

4. W wypadku zak∏óceƒ w pracy armatury (np. zmiana czasu dzia∏ania armatury lub ciàg∏y wyp∏yw wody) nale˝y
jà zdemontowaç i przep∏ukaç pod strumieniem bie˝àcej wody w celu usuni´cia zanieczyszczeƒ, które znalaz∏y
si´ wewnàtrz armatury. Przy demonta˝u zwracaç uwag´ aby nie uszkodziç uszczelnieƒ elastomerowych.
UWAGA: Zaleca si´ stosowanie na wejÊciu filtrów mechanicznych narurowych o du˝ej wydajnoÊci,
usuwajacych takie zanieczyszczenia jak piasek czy rdza  (np. filtry z wk∏adem harmonijkowym  z celulozy).
W rejonach, gdzie woda wodociàgowa ma znacznà twardoÊç, pomocne b´dzie stosowanie magnetyzerów
zapobiegajacych osadzaniu si´ kamienia w instalacji.
5.  W wypadku, gdy armatura zainstalowana jest na zewnàtrz budynków lub w pomieszczeniach
nieogrzewanych (parkingi, campingi, baseny) nale˝y przed okresem zimowym dokonaç jej demonta˝u.
Osuszonà armatur´ przechowywac w pomieszczeniu o temperaturze min. + 12 °C.
6. Powierzchnie chromowane i elementy wewn´trzne (w szczególnoÊci pokryte teflonem) czyÊciç wy∏àcznie
wodà z myd∏em. Zabrania sie stosowania Êrodków zawierajàcych proszek Êcierny, kwasy bàdê zasady.
7.  Zabrania si´ stosowania Êrodków smarujàcych do elementów wewn´trznych armatury.
8. Nale˝y bezwzgl´dnie przestrzegaç zaleceƒ eksploatacyjnych dotyczàcych danego typu armatury,
zawartych w instrukcji eksploatacji.
Informacje dot. twardoÊci wody uzyskaç mo˝na w laboratoriach badania wody przy lokalnych stacjach uj´cia wody pitnej.



1. Zastosowanie

Termostatyczne zawory mieszajàce s∏u˝à do utrzymania wymaganej przez u˝ytkownika temperatury
wody u˝ytkowej. 
Dzia∏ajà one bez energii pomocniczej i charakteryzujà si´ ma∏à bezw∏adnoÊcià cieplnà, du˝à szybko-
Êcià dzia∏ania oraz wysokà niezawodnoÊcià.
Stosowane w obiektach publicznych - natryski, umywalki, bidety, obiektach s∏u˝by zdrowia - hydro-
terapii, hotelach, obiektach sportowe, przemyÊle spo˝ywczym - urzàdzenia  do mycia sto∏ów w za-
k∏adach mi´snych. 

2. Budowa i sposób dzia∏ania 

Element mierniczy stanowi mechanizm spr´˝ynowy Dura-trol ®. BezpoÊrednio z nim  sprz´˝ony  jest
element nastawczy - suwak mieszacza. Zadanà wartoÊç temperatury nastawia si´ pokr´t∏em. W za-
le˝noÊci od jego po∏o˝enia kierowana jest odpowiednia iloÊç wody zimnej i ciep∏ej do komory mie-
szajàcej. Zmiana ustawienia suwaka zale˝na jest od odchy∏ki temperatury wody (zak∏ócenia) - im to
zak∏ócenie jest wi´ksze, tym wi´ksza jest zmiana po∏o˝enia suwaka. Dzi´ki temu szybkoÊç regulacji
temperatury jest bardzo du˝a. W wypadku zaistnienia odchy∏ki od wartoÊci zadanej, mechanizm
spr´˝ynowy spowoduje takie przesuni´cie suwaka, które zlikwiduje odchy∏k´.

Je˝eli nastawimy temperatur´ zadanà np. na 38°C i nastàpi zak∏ócenie w postaci przerwy w zasilaniu
wody zimnej (np. zanieczyszczenie przewodu), to w wypadku takiej awarii nastàpi prawie natychmia-
stowe odci´cie wody goràcej. Rosnàca  temperatura w komorze zmieszania powoduje wyd∏u˝enie
si´ spr´˝yny i takie przesuni´cie suwaka, które umo˝liwia coraz wi´kszy dop∏yw wody zimnej a tym
samym coraz bardziej przymyka dop∏yw wody goràcej a˝ do jej prawie ca∏kowitego zamkni´cia.

3. Materia∏y i wartoÊci graniczne

- Materia∏y - bràz, stal nierdzewna, mosiàdz.
- Regulacja temperatury w zakresie 20-80°C
- Maksymalne ciÊnienie robocze 8,6 bar
- Maksymalna temperatura wody goràcej 95°C
- Przep∏yw przy spadku ciÊnienia - patrz tabela 2
- Nastawienie ograniczeƒ temperatury maksymalnej

(maksimum do 13°C poni˝ej temperatury wody
goràcej)

Ka˝dy egzemplarz zaworu przechodzi test fabryczny.

4. Instalacja

- wejÊcia wody zimnej i goràcej sà oznaczone: 
HOT   (H) - woda goràca (lewa strona)
COLD (C) - woda zimna (prawa strona)

UWAGA!  Niedopuszczalne jest pod∏àczenie odwrotne.
- Êrednice gwintów przy∏àczeniowych - patrz tabela 2
- sposób wykonania przy∏àczeƒ - wed∏ug pkt 9.1
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5. Wyposa˝enie

Na rynek polski sprowadzane sà z kompletnym fabrycznym wyposa˝eniem, tzn. zaworami 
zwrotnymi, odcinajàcymi i filtrami siatkowymi na wejÊciach wody zimnej i goràcej nast´pujàce
modele mieszaczy: TM  30, 50, 80, 125, 150 ; wyjàtek TM 20, TM 26 - bez filtrów.
Mo˝liwe jest wyposa˝enie zaworów we wspornik (stop´) do monta˝u na Êcianie.

6. Dobór w∏aÊciwego zaworu mieszajàcego

Przy doborze w∏aÊciwego zaworu mieszajàcego zwracaç nale˝y uwag´ na warunek przep∏ywu mini-
malnego. Oznacza to, ˝e dla uzyskania katalogowej dok∏adnoÊci regulacji temperatury  
ok. +/- 1,5 °C winien byç zapewniony okreÊlony przep∏yw (rozbiór wody) - wynosi on oko∏o 15-20% 
zakresu znamionowego okreÊlonego przez producenta - patrz tabela 2. 

Poni˝ej tego zakresu dok∏adnoÊç jest mniejsza (oko∏o +/- 4°C). Przy bardzo ma∏ej iloÊci wody zmie-
szanej och∏adza si´ ona w komorze zmieszania, element termostatyczny powoduje zwi´kszenie
przekroju dop∏ywu wody goràcej i temperatura wody wzrasta.
Taki wzrost temperatury mo˝e byç tolerowany,  je˝eli woda jest u˝ywana do mycia ràk - w wypadku
korzystania z natrysków powoduje dyskomfort, a je˝eli korzystajà z nich dzieci, groziç mo˝e popa-
rzeniem.

Nale˝y zaznaczyç, i˝ wymóg zapewnienia minimalnego wyp∏ywu wody  wyst´puje we wszystkich
konstrukcjach mieszaczy, jednak wielu producentów pomija ten fakt milczeniem. 
Nie nale˝y te˝ przekraczaç parametrów maksymalnych - regulatory LEONARD reagujà bardzo szyb-
ko - spowodowane to jest mi´dzy innymi stosunkowo du˝ymi pr´dkoÊciami wody. Praca przy du˝ych
spadkach ciÊnienia powodowaç mo˝e silne uderzenia suwaka, utrat´ stabilnoÊci regulacji i mo˝e byç
przyczynà przedwczesnego zu˝ycia zaworów.
Dobierajàc zakres przep∏ywu (wydatek) zaleca si´ zapewniç pewien zapas umo˝liwiajàcy w przysz∏o-
Êci mo˝liwoÊç pod∏àczenia dalszych odbiorników (ok.10-20% zakresu).

Zawór mieszajàcy dobiera si´ do konkretnego zapotrzebowania wody u˝ytkowej. 
Cz´sto pope∏niany b∏àd polegajàcy na okreÊleniu wielkoÊci zaworu wed∏ug Êrednicy rurociàgu wyni-
ka z niezrozumienia istoty dzia∏ania tych zaworów oraz niepotrzebnie zwi´ksza koszt zakupu.
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Przyk∏ad zabudowy mieszacza Leonard TM w szafce zamykanej na kluczyk Przyk∏ad zabudowy mieszacza Leonard TM HIGH-LOW w otulinie izolacyjnej.



W wypadku wspó∏pracy zaworów LEONARD z armaturà PRESTO przyjmujemy nast´pujàcy sposób
doboru:

a) okreÊliç ∏àczny wydatek wody wynikajàcy z iloÊci zaworów umywalkowych i natryskowych 
-dla zaworów umywalkowych przyjàç nale˝y wydatek  6 l/min.
-dla zaworów natryskowych przyjàç nale˝y wydatek 10 l/min.

b) okreÊliç wspó∏czynnik umniejszajàcy (z tabeli  nr 1) w zale˝noÊci od ∏àcznej iloÊci odbiorników.

c) okreÊliç wydatek chwilowy z uwzgl´dnieniem ww. wspó∏czynnika.

d) znajàc spadek ciÊnienia na zaworze dobraç zawór mieszajàcy - spadek ciÊnienia okreÊla projek-
tant, który dokonuje obliczeƒ hydraulicznych sieci, bàdê s∏u˝ba techniczna u˝ytkownika tej sieci.

Pod poj´ciem spadku ciÊnienia rozumiemy ró˝nic´ mi´dzy ciÊnieniem wejÊciowym a ciÊnieniem wy-
maganym do dzia∏ania najdalszego odbiornika w pomieszczeniu ∏aêni. Wymagane ciÊnienie dla bate-
rii i zaworów natryskowych PRESTO wynosi 2 bary, a dla baterii i zaworów umywalkowych 1 bar.

TABELA nr 1 - wspó∏czynniki jednoczesnoÊci u˝ytkowania dla armatury PRESTO 
wed∏ug typów obiektów
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Przyk∏ad instalacji mieszacza Leonard TM z panelami natryskowymi PRESTO.

iloÊç odbiorników n do 2 3 4 5 10 15 20 25 30 40

mieszkania 1 0,75 0,60 0,50 0,33 0,27 0,23 0,21 0,19 0,10

hotele, kampingi, 1 1 1 1 0,82 0,67 0,57 0,52 0,47 0,35 
szpitale

obiekty sportowe, szko∏y, 1 1 1 1 1 1 1 1 0,86 0,68
stadiony, hale sport.,baseny,
internaty,koszary,wi´zienia



Przyk∏ad 1  - rys.1

Dobraç zawór mieszajàcy dla 10 natrysków PRESTO 50B zainstalowanych na basenie miejskim 
(5 natrysków w ∏azience damskiej, 5 natrysków w ∏azience m´skiej).

¸àczny wydatek wody : 10 x 10 l/min = 100 l/min . Z tabeli 1 odczytujemy dla n = 10 wspó∏czynnik
jednoczesnoÊci k = 1 (stadiony, baseny), ∏àczny wydatek wody pozostaje zatem nie zmieniony
(100 l/min). Spadek ciÊnienia okreÊlony przez projektanta wynosi 1,4 bara. 
Przyjmujemy wi´c zawór TM 30, który pozwala na wydatek 114 l/min przy przy spadku ciÊnienia
1,4 bara.
Istnieje zatem jeszcze mo˝liwoÊç przy∏àczenia dodatkowych odbiorników przy ewentualnej
rozbudowie.
Przep∏yw minimalny zaworu TM 30 wynosi 19 l/min . Oznacza to, ˝e dok∏adnoÊç regulacji zapew-
niona jest ju˝ przy jednoczesnym u˝ywaniu 2 natrysków lub 3 zaworów  umywalkowych.
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Przyk∏ad 2

Dobraç zawór mieszajàcy dla ∏aêni koszarowej wyposa˝onej w 40 natrysków PRESTO 50B.

¸àczny wydatek wody : 40 x 10 l/min = 400 l/min . 
Z tabeli 1 odczytujemy dla n = 40 wspó∏czynnik jednoczesnoÊci k = 0,68, 
∏àczny chwilowy skorygowany wydatek wody wynosi 400 l/min x 0,68 = 272 l/min. 
Spadek ciÊnienia okreÊlony przez projektanta wynosi 1,0 bara. 
Optymalny by∏by zatem zestaw H-L typ TM 1520. Przep∏yw minimalny wynosi 3,7 l/min . 
Oznacza to, i˝ mieszacz dzia∏a z dok∏adnoÊcià katalogowà ju˝ przy u˝yciu jednego natrysku.
Decydujàc si´ na ni˝szy komfort u˝ytkowania w dolnym zakresie przep∏ywów wybraç mo˝na równie˝
rozwiàzanie taƒsze - z jednym mieszaczem typ TM 125. Ten jednak mieszacz reguluje dok∏adnie po-
wy˝ej 68 l/min, co oznacza koniecznoÊç jednoczesnego u˝ywania co najmniej 7 stanowisk natrysko-
wych. 
Bezwzgl´dnie wymagana jest te˝ w takim przypadku cyrkulacja wymuszona wed∏ug metody 2.

W obu przypadkach mo˝liwe b´dzie pod∏àczenie dodatkowych odbiorników, bowiem ich wydatki
przy /\ p = 1,4 bar sà rz´du 389 l/min przy TM 125  i 360 l/min przy TM 1520 .

7. Nastawa ˝àdanej temperatury wody u˝ytkowej

Do kontroli procesu regulacji temperatury zaleca si´ zainstalowanie termometru na wyjÊciu wody
zmieszanej. Stosowaç mo˝na termometry dylatometryczne z króçcem lub opaskowe. Dost´pne na
rynku sà te˝ termomanometry - zainstalowanie ich daje pe∏nà informacj´ o pracy mieszacza.
Przed rozpocz´ciem czynnoÊci sprawdziç, czy uk∏ad jest prawid∏owo po∏àczony, czy wykonano cyr-
kulacj´ wed∏ug metody 1 lub 2 oraz upewniç si´, ˝e woda w zasobniku wody goràcej osiàga wyma-
ganà temperatur´.

Nast´pnie nale˝y post´powaç  zgodnie z poni˝szymi wskazówkami:
1. uruchomiç tyle natrysków lub zaworów umywalkowych , aby zapewniç przep∏yw minimalny (Qmin)
danego typu zaworu mieszajàcego (por. tabela 2)

2. Przy pomocy pokr´t∏a na mieszaczu nastawiç wymaganà temperatur´ . 
Przy pomocy termometru przenoÊnego sprawdziç temperatur´ na najbardziej odleg∏ym odbiorniku
(natrysku). 
W chwili, gdy woda osiàgnie tam wymaganà temperatur´, wy∏àczyç wszystkie odbiorniki. 
Mieszacz jest gotowy do pracy. 
UWAGA: pokr´t∏o mieszacza nie s∏u˝y do ustawienia i regulacji temperatury wody w przewodzie cyr-
kulacyjnym - do tego celu przeznaczony jest zawór K.  
Ponadto, temeratura w przewodzie cyrkulacji zwykle ró˝ni si´ (jest o kilka stopni ni˝sza)  od tempe-
ratury nastawionej na mieszaczu.
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8. Cyrkulacja

Zadaniem cyrkulacji jest zapewnienie sta∏ego przep∏ywu ciep∏ej wody u˝ytkowej . W przypadku braku
cyrkulacji nast´puje och∏odzenie wody. Otwarcie zaworów umywalkowych lub natryskowych powo-
duje odp∏yw znacznej iloÊci ch∏odnej wody zanim zacznie dop∏ywaç woda o wymaganej temperatu-
rze. W rezultacie mamy do czynienia ze stratami wody oraz energii.

Stosowane sà dwie metody cyrkulacji:

8.1 Metoda I: cyrkulacja w obwodzie wody goràcej (przewód powrotny cyrkulacji przy∏àczony
do wejÊcia wody goràcej.

rys. 2

8.2 Metoda II: cyrkulacja w obwodzie wody zmieszanej:
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8.2 Metoda II: cyrkulacja w obwodzie wody zmieszanej cd.
rys. 3

Zawory mieszajàce LEONARD posiadajà przy∏àcza (1/2” Gw) umo˝liwiajàce po∏àczenie z przewodem
cyrkulacyjnym. To po∏àczenie dokonuje si´ rurkà 1/2”. Obwód cyrkulacji pod∏àczyç nale˝y wg rys. 3.
Zawory zwrotne uniemo˝liwiajà niekontrolowany przep∏yw wody. 
Zawór  oznaczony literà K s∏u˝y do nastawienia w∏aÊciwego przep∏ywu w p´tli cyrkulacyjnej (a tym
samym temperatury wody w tej p´tli).

Aby dokonaç w∏aÊciwej nastawy nale˝y wy∏àczyç wszystkie odbiorniki (natryski, zawory), zawór K
nastawiç w po∏owie otwarcia , uruchomiç pomp´ cyrkulacyjnà i obserwowaç wskazania termometru.
Nastàpi powolny wzrost temperatury wody ponad temperatur´ otoczenia . Je˝eli temperatura wody
cyrkulujàcej jest za niska , nale˝y otworzyç zawór  K - spowoduje to zwi´kszenie dop∏ywu „Êwie˝ej”
wody goràcej do mieszacza i wzrost temperatury wody. Je˝eli temperatura wody przekroczy wyma-
ganà wartoÊç - przymknàç nieco zawór kulowy i poczekaç na ustabilizowanie si´ temperatury. Czyn-
noÊci powy˝sze powtarzaç a˝ do osiàgni´cia ˝àdanej temperatury.  System jest gotowy do pracy i nie
powinno byç ju˝ potrzeby regulacji temperatury w przewodzie 
cyrkulacyjnym , chyba ˝e zmieni si´ temperatura wody goràcej.

Pami´taç nale˝y, aby nigdy podczas regulacji temperatury w obwodzie cyrkulacji nie dopuÊciç do
rozbioru wody , tzn. nie dokonaç otwarcia zaworów umywalkowych bàdê natryskowych, gdy˝ mia∏o-
by to wp∏yw na temperatur´ wody cyrkulujàcej w systemie.

8

Metoda II
K



8.3 Przyk∏ady nieprawid∏owych instalacji
Poni˝ej omówiono przyk∏ady nieprawid∏owych instalacji obwodów cyrkulacji.

Przyk∏ad A:  brak powrotu wody cyrkulujàcej do obiegu  rys. 4 (powy˝ej)
Sta∏a iloÊç wody w cyrkuluje w obiegu zamkni´tym, poniewa˝ nie ma rozbioru i nie dop∏ywa „Êwie-
˝a” woda goràca , temperatura wody w obiegu spada, a˝ do osiàgni´cia temperatury otoczenia.

Przyk∏ad B: brak doprowadzenia (by-pass 1/2”) wody cyrkulujàcej do mieszacza  rys. 5 (powy˝ej)
W tym przypadku nast´puje sta∏e uzupe∏nienie „Êwie˝à“ wodà goràcà i w rezultacie ciàg∏y wzrost
temperatury wody w obiegu cyrkulacyjnym, a˝ do osiàgni´cia temperatury wody goràcej.
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Przyk∏ad C: brak zaworu K do zrównowa˝enia uk∏adu  rys. 6 (poni˝ej)

Dodanie po∏àczenia by-pass do wejÊcia cyrkulacyjnego  przy braku zaworu K powoduje skutek po-
dobny jak w przyk∏adzie B.  Odcinek rury cyrkulacyjnej jest d∏u˝szy od po∏àczenia by-pass 1/2”, po-
siada te˝ z regu∏y wi´kszà Êrednic´ , zatem wi´ksza iloÊç wody zmieszanej wraca do êród∏a , stwa-
rzajàc mo˝liwoÊç ciàg∏ego nap∏ywu „Êwie˝ej” wody goràcej do obiegu. W rezultacie temperatura wo-
dy w obiegu roÊnie a˝ do osiàgni´cia temperatury wody goràcej.

Prawid∏owa instalacja cyrkulacji wed∏ug metody II LEONARD pokazana jest na rys. 7 (poni˝ej)

Jak widaç ró˝ni si´ ona od przyk∏adu C tym, i˝ dodano w przewodzie cyrkulacyjnym za po∏àcze-
niem by-pass 1/2” zawór K, który pozwala na regulacj´ temperatury wody w tym obwodzie.
PodkreÊliç nale˝y, i˝ funkcjonowanie p´tli „by-pass” nie ma nic wspólnego z pracà zaworu miesza-
jàcego jako regulatora temperatury w sieci odbiorczej.

10
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9. Warunki prawid∏owej pracy mieszaczy

1. Pod∏àczenie  wykonaç zgodne z oznaczeniami
woda goràca: z lewej strony  - oznaczenie H (HOT)
woda zimna: z prawej strony - oznaczenie C (COLD)

Doprowadzenie wody goràcej i zimnej wykonaç w kszta∏cie  litery U (g∏´bokoÊç 50 - 60 cm) 
- wp∏ywa to stabilizujàco na prac´ uk∏adu i t∏umi uderzenia ciÊnieniowe. 
Taka forma przy∏àcza jest bezwzgl´dnie wymagana na wejÊciu wody goràcej (patrz fot. pkt 6).

2. Zapewnienie cyrkulacji wed∏ug metody I lub II.
Wymóg minimalny to wykonanie cyrkulacji wed∏ug metody I, tj. odprowadzenie wody cyrkulujàcej od
wejÊcia wody goràcej do mieszacza. Instalacja mieszaczy bez jakiejkolwiek cyrkulacji jest b∏´dem.

3. W∏aÊciwa nastawa temperatury wody zmieszanej.

4. W∏aÊciwa nastawa ograniczenia maksymalnej  temperatury wody zmieszanej. 
Fabryczna nastawa ograniczenia temperatury wynosi 49°C przy temperaturze wody goràcej 65°C.
W wypadku przekroczenia temperatury 65°C nale˝y dokonaç korekty temperatury maksymalnej.

5. W∏aÊciwa nastawa temperatury wody cyrkulujàcej (w wypadku wykonania cyrkulacji wed∏ug
metody II).

6. Wykonywanie okresowej konserwacji zgodnie z instrukcjà obs∏ugi oraz odnotowywanie jej
w karcie przeglàdów. Co najmniej raz na miesiàc wykonaç okresowe uwolnienie osadów z mostka
poprzez szybkà, wielokrotnà  zmian´ po∏o˝enia pokr´t∏a od lewego skrajnego po∏o˝enia do prawe-
go, a˝ do chwili us∏yszenia wyraênego stuku tulei o Êcianki mieszacza (nie dotyczy TM-XL).

UWAGA: w wypadku wyczuwania jakiegokolwiek oporu w czasie tej czynnoÊci nale˝y jà przerwaç,
zamknàç zawory odcinajàce na wodzie zimnej , goràcej i zmieszanej oraz dokonaç otwarcia pokrywy
mieszacza w celu oczyszczenia zespo∏u mostka i spr´˝yny. Sposób oczyszczenia podany jest w
instrukcji obs∏ugi mieszacza.
Mocowanie mieszaczy:
w wyp. rur stalowych na rurociàgach 
w wyp. rur Cu,  PE itp. na stopie monta˝owej.
Zaleca si´ monta˝ na ramie monta˝owej wraz z wszystkimi elementami cyrkulacji (patrz przyk∏ad
monta˝u zestawu TM HL wraz z cyrkulacjà fot. pkt.6)
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10. Mieszacze termostatyczne indywidualne serii TM.

Tabela nr 2 Dane techniczne

Fabryczna nastawa ograniczenia temperatury TM 20-TM 150    49°C
przy temp. wody goràcej 65°C TM 200    54°C

Wymiary : TM 20 TM 26                

Wymiary : TM 30 , 50, 80, 125, 150 TM 200 
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Typ Przy∏àcze Q min Przep∏yw-wydatek (l/min) Qmax przy /\ p (bar)
we wy l/min 0,3 0,7 1 1,4 1,7 2,1 2,4

TM 20 3/4“ 3/4“ 3,7 19,0 28,0 34,0 42,0 49,0 53,0 57,0 

TM 26 3/4“ 3/4“ 3,7 26,0 38,0 49,0 57,0 64,0 72,0 80,0

TM 30 1“ 1“ 19,0 49,0 72,0 95,0 114,0 129,0 140,0 155,0

TM 50 1“ 1“ 30,0 72,0 109,0 143,0 170,0 193,0 212,0 235,0

TM 80 1“ 11/4 49,0 83,0 129,0 160,0 189,0 212,0 235,0 257,0

TM125  11/4 11/4 68,0 182,0 246,0 303,0 360,0 424,0 454,0 492,0

TM150  11/4 11/2 68,0 200,0 273,0 333,0 382,0 443,0 503,0 556,0

TM200   2“ 2“ 113,4 340,0 454,0 530,0 587,0 644,0 681,0 719,0



11. Nowy system mieszaczy TM HIGH-LOW
Firma LEONARD okreÊla minimalne wielkoÊci przep∏ywu 
przy  okreÊlonym spadku ciÊnienia (delta p), niezb´dne dla popraw-
nej pracy zaworu mieszajàcego.
Gdy te wielkoÊci nie sà zachowane, spada dok∏adnoÊç regulacji - jest
to mniej istotne w wypadku zasilania umywalek, natomiast nabierze
wagi w wypadku zasilania natrysków bàdê w hydroterapii.

11.1  W takim wypadku firma LEONARD oferuje nowy system dwóch
mieszaczy - ma∏ego i du˝ego. W dolnych zakresach przep∏ywu pracu-
je ma∏y zawór mieszajàcy  (o ma∏ym przep∏ywie minimalnym) - powy-
˝ej okreÊlonej wartoÊci zostaje w∏àczony do pracy du˝y zawór mie-
szajàcy. Takie systemy stosowane sà  najcz´Êciej w s∏u˝bie zdrowia
(hydroterapia) oraz wsz´dzie tam, gdzie istotna jest dok∏adna regula-
cja temperatury równie˝ przy ma∏ym poborze wody.
rys. 8 rys. 9

TABELA nr 3 Wymiary systemu H-L z dok∏adnoÊcià +/- 10 mm - por. rys.  8
Minimalne wymiary szafki:  610 x 460 x 210 mm

TABELA nr 4 Dane techniczne
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TM 420 TM 520  TM  820 TM  920 TM 1520

A mm 270 305 305 305          305

B mm 575 575 575 575 640

C mm 70 70 70 70 70

Typ       wejÊcie wyjÊcie Q min      Przep∏yw-wydatek (l/min) Qmax przy d. p (bar)

l/min 0,3 0,7 1,0 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8 3,1 3,4

TM 420 3/4” 1” 3,7 45 68 83 98 114 125 136 148 159 167

TM 520 3/4”      1” 3,7 72 110 144 170 193 212 235 257 272 284

TM 820 1”      1 1/4” 3,7 98 151 182 220 238 257 280 299 318 337

TM 920 1”      1 1/4” 3,7 98 151 212 220 238 257 280 299 318 337

TM 1520 1 1/4”  1 1/4” 3,7 182   246 303 360 424 454 492 530 598 625



12.  Dobór mieszacza TM do armatury PRESTO
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Typ wejścia     wyjście      ilość natrysków       wydatek działanie       max. wydatek
(cale) (cale) PRESTO       minimalny l/min w praktyce     l/min przy /\ p=2,1bar

TM 20 3/4 3/4 1 - 5 3.7 od 1 natrysku 53
TM 26 3/4 3/4 1 - 7 3.7 od 1 natrysku 72
TM 30 1 1 2 - 14 19 od 2 natrysków 140
TM 50 1 1 3 - 20 30 od 3 natrysków 212
TM 80 1 1 1/4 5 - 22 49 od 5 natrysków 235
TM 420 High Low 3/4 1 1 - 12 3.7 od 1 natrysku 125
TM 520 High Low 3/4 1 1 - 20 3.7 od 1 natrysku 212
TM 820 High Low 1 1 1 - 25 3.7 od 1 natrysku 257
TM 920 High Low 1 1 1/4 1 - 26 3.7 od 1 natrysku 257
TM 1520 High Low 1 1/4 1 1/4 1 - 46 3.7 od 1 natrysku 454

4. Dokonać wyboru odpowiedniego mieszacza z tabeli poniżej

1. Określić ilość odbiorników i łączny wydatek wody 

2. Obliczyć łączną ilość odbiorników

3. Określić współczynnik jednoczesności
dla 1 - 25 odbiorników (basen, koszary, szkoła) przyjąć k=1

3a. Tabela pomocnicza

ilość
odbiorników

ilość
odbiorników

l/min  x 6 l/minzawór umywalkowy PRESTOumywalka

l/min  x 10 l/min

1 x l/min  

l/min  

zawór natryskowy PRESTOnatrysk

wydatek
łączny



dystrybutor wy∏àczny na Polsk´

Biuro Techniczne EKOTECH sp.j.

doradztwo techniczne:

serwis fabryczny

i magazyn cz´Êci zamiennych:

www.bateriepresto.pl

tel./fax 061 651 6960  

tel./fax 061 651 7704

TM 20 - wydatek 3,7 - 42 l/min. przy /\ p=1,7 bar

MIESZACZE TERMOSTATYCZNE SERII TM

TM 26 - wydatek 3,7 - 64 l/min. przy /\ p=1,7 bar

TM   30 - wydatek 19 - 129 l/min. przy /\ p=1,7 bar
TM   50 - wydatek 30 - 193 l/min. przy /\ p=1,7 bar
TM   80 - wydatek 49 - 212 l/min. przy /\ p=1,7 bar
TM 125 - wydatek 68 - 424 l/min. przy /\ p=1,7 bar
TM 150 - wydatek 68 - 443 l/min. przy /\ p=1,7 bar

TM 200-wydatek 113,4-664 l/min. przy /\ p=1,7bar

autoryzowany dystrybutor:
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