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MIESZACZE TERMOSTATYCZNE 

DO NATRYSKÓW 
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Typoszereg mieszaczy termostatycznych
wyposażonych w dodatkowe obejście
w razie awarii zasilania wody gorącej
przeznaczonych do zasilania 
natrysków bezpieczeństwa  oraz oczomyjek

   DURA-Trol bimetal sterujący-patent LEONARD

    Nastawa termostatu  29oC z blokadą

    Nastawa temperatury maksymalnej  32oC

    Wewnętrzne obejście dla  wody zimnej 

    na  wypadek awarii zasilania wody gorącej

    Termometr ze strefami temperatur w komplecie

    Modele z dodatkowym termostatem 

    i zewnętrznym obejściem na wodzie zimnej 

dystrybutor wyłączny na Polskę 
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62-064 PLEWISKA, ul. Fabianowska 126
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Cranston USA od 1913 r.
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Dlaczego termostaty z obejściem ? 

          LEONARD VALVE COMPANY – Made in USA 

Od 1913 roku firma Leonard Valve Company z siedzibą w Cranston (USA) 
pozostaje liderem w produkcji zbiorowych mieszaczy termostatycznych. 
Wszystkie zawory LEONARD są produkowane w USA z najwyższej jakości 
komponentów, a przed opuszczeniem fabryki przechodzą indywidualny test 
jakościowy na stanowisku kontrolnym.

W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania sprzętu ratunkowego: oczomyjek 
oraz natrysków ratunkowych, LEONARD oferuje typoszereg mieszaczy 
wyposażonych w  systemy zabezpieczające przed awarią.  
Unikalne rozwiązania LEONARD zapewniają funkcjonowanie sprzętu 
ratunkowego nawet w przypadku braku wody ciepłej na zasilaniu mieszacza.  

NIE ZAPEWNIAJĄ TEGO ZWYKŁE MIESZACZE DO INSTALACJI WODNYCH. 

Przy prawidłowych parametrach zasilania (temperatura wody i ciśnienie) 
mieszacz zapewni wypływ wody o temperaturze zgodnie z nastawą

 W razie awarii zasilania wody gorącej (zanik wody gorącej na wejściu, 
spadek ciśnienia) – mieszacz otworzy awaryjne obejście zapewniające 
wypływ dodatkowego strumienia wody zimnej.  

Modele z dodatkowym termostatem i zewnętrznym obejściem 

Mieszacze TA-350 i TA-850 posiadają dodatkowy termostat, który załącza 
awaryjnie wypływ wody zimnej w wypadku przekroczenia temperatury 32oC 
na wyjściu mieszacza. 

(sytuacja spowodowania np. przez  wzrost temperatury dostarczanej wody gorącej)  

 

  ZWYKŁE MIESZACZE TERMOSTATYCZNE NIE POSIADAJĄ TAKIEJ FUNKCJI



Termostat z obejściem, do oczomyjki
27 l/min 

TA-300 mieszacz termostatyczny do oczomyjki 

Budowa: korpus z brązu, bimetal sterujący DURA-Trol 
wewnętrzne obejście wody zimnej na wypadek awarii 
zasilania wody gorącej. Termometr w komplecie. 

Działanie: dostarczenie wody letniej o temperaturze 
17-32 oC do oczomyjki. (nastawa 29 oC ) 
W razie awarii zasilania wody gorącej wewnętrzne 
obejście uruchamia wypływ wody zimnej.

Zasilanie: przyłącza WE i WY  ½  cala 
( wbudowane zawory zwrotne i odcinające) 
temperatura wody gorącej 60 oC 
ciśnienia na wejściach wody gorącej i zimnej powinny 
być porównywalne ( min. 2 bar zimna i 2 bar ciepła) 
W wypadku różnic stosować regulatory ciśnień

Instalacja: w pobliżu oczomyjki, na ścianie

Termostat z obejściem, do oczomyjki
61 l/min 

TM-500A mieszacz termostatyczny do oczomyjki 

Budowa: korpus z brązu, bimetal sterujący DURA-Trol 
wewnętrzne obejście  wody zimnej na wypadek awarii 
zasilania wody gorącej. Termometr w komplecie.

Działanie: dostarczenie wody letniej o temperaturze 
17-32 oC do oczomyjki. (nastawa 29 oC ) 
W razie awarii zasilania wody gorącej wewnętrzne 
obejście uruchamia wypływ wody zimnej.

Zasilanie: przyłącza WE i WY ¾  cala 
( wbudowane zawory zwrotne i odcinające) 
temperatura wody gorącej 60 oC 
ciśnienia na wejściach wody gorącej i zimnej powinny 
być porównywalne ( min. 2 bar zimna i 2 bar ciepła) 
W wypadku różnic stosować regulatory ciśnień

Instalacja: w pobliźu oczomyjki, na ścianie

TA-350  mieszacz termostatyczny do oczomyjki z dodatkowym termostatem i 
obejściem na wodzie zimnej jako zabezpieczenie w razie nagłego wzrostu temperatury 
zasilania wody gorącej ( przyłącza WE i WY ¾ cala)

Opcja : zestawy mieszacz + skrzynka

TA-300-STSTL-EXP      mieszacz TA-300     w skrzynce nierdzewnej na klucz 
TA-350-STSTL-EXP      mieszacz TA-350     w skrzynce nierdzewnej na klucz 
TM-500A-STSTL-EXP  mieszacz TM-500A  w skrzynce nierdzewnej na klucz 



Termostat z obejściem, do natrysku
151 l/min 

TM-600 mieszacz termostatyczny do natrysku 

Budowa: korpus z brązu, bimetal sterujący DURA-Trol 
wewnętrzne obejście wody zimnej na wypadek awarii 
zasilania wody gorącej. Termometr w komplecie. 

Działanie: dostarczenie wody letniej o temperaturze 
17-32 oC do natrysku. (nastawa 29 oC) 
W razie awarii zasilania wody gorącej wewnętrzne 
obejście uruchamia wypływ wody zimnej.

Zasilanie: przyłącza WE  ¾ cala i WY  1 cal 
(wbudowane zawory zwrotne i odcinające) 
Temperatura wody gorącej 60 oC. 
Ciśnienia na wejściach wody gorącej i zimnej powinny 
być porównywalne (min. 2 bar zimna i 2 bar ciepła) 
W wypadku różnic stosować regulatory ciśnień.

Instalacja: w pobliżu natrysku, na ścianie 

Termostat z obejściem, do natrysku
181 l/min 

TM-800 mieszacz termostatyczny do natrysku 

Budowa: korpus z brązu, bimetal sterujący DURA-Trol 
wewnętrzne obejście wody zimnej na wypadek awarii 
zasilania wody gorącej. Termometr w komplecie.

Działanie: dostarczenie wody letniej o temperaturze 
17-32 oC do natrysku. (nastawa 29 oC) 
W razie awarii zasilania wody gorącej wewnętrzne 
obejście uruchamia wypływ wody zimnej.

Zasilanie: przyłącza WE 1 cal i WY 1 ¼  cala 
(wbudowane zawory zwrotne i odcinające) 
Temperatura wody gorącej 60 oC. 
Ciśnienia na wejściach wody gorącej i zimnej powinny 
być porównywalne (min. 2 bar zimna i 2 bar ciepła) 
W wypadku różnic stosować regulatory ciśnień.

Instalacja: w pobliżu natrysku, na ścianie

TA-850  mieszacz termostatyczny do natrysku z dodatkowym termostatem i obejściem 
na wodzie zimnej jako zabezpieczenie w razie nagłego wzrostu temperatury zasilania 
wody gorącej (przyłącza WE i WY 1 ¼  cala)

Opcja: zestawy mieszacz + skrzynka

TA-600-STSTL-EXP      mieszacz TM-600     w skrzynce nierdzewnej na klucz 
TA-800-STSTL-EXP      mieszacz TA-800      w skrzynce nierdzewnej na klucz 
TM-850-STSTL-EXP     mieszacz TM-850      w skrzynce nierdzewnej na klucz 
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