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Chlor

70°C

Rozwój Legionelli w różnych temperaturach

Temperatura Rozwój Legionelli

< 20°C Uśpienie

25° do 45°C Rozmnażanie

50°C 90% ginie w 2 godziny

60°C 90% ginie w 2 minuty

Źródło: CSTC Belgia 11/02

Szpitale, 
kliniki, itp.

Nieznane miejsce
 zakażenia

Podróże 
za granicę

Termy

Hotele, 
kempingi, itp.

Domy opieki, 
miejsca pracy, itp.

Źródło: Instytut kontroli sanitarnej, 1999, na podstawie  
440 zadeklarowanych przypadków.

Stosowane działania zwalczające  
są nieskuteczne w czasie
- Dezynfekcja chemiczna: chlor (≥10 mg/litr) przez  

8 godzin.
- Dezynfekcja termiczna: cyrkulacja ciepłej wody 

użytkowej w temperaturze 70°C przez 30 minut.

Krótkotrwałe wyniki.
Ponowna kolonizacja instalacji odbywa się w bardzo 
szybkim czasie: w 3 do 4 tygodni. Wewnątrz instalacji 
tworzy się biofilm: błona biologiczna, którą tworzą  
i rozwijają bakterie. 
Formowanie się biofilmu ma na celu ochronę 
mikroorganizmów co sprawia, że są odporne  
na zmiany temperatury (dezynfekcja termiczna) i na 
środki bakteriobójcze (dezynfekcja chemiczna).

Podczas działań zwalczających istnieje ryzyko 
przyzwyczajenia bakterii do zabiegów, a więc ich 
uodpornienia się oraz oderwania się części biofilmu  
i jego adhezji bliżej armatury czerpalnej i tym samym  
bliżej użytkownika.

Negatywny wpływ na instalację dystrybucji  
i ewakuacji wody.
Instalacje nie zawsze są odporne na temperaturę wody 
powyżej 60°C lub na duże ilości chloru.  
W tych warunkach można zniszczyć lub doprowadzić 
do przedwczesnego starzenia się instalacji.

Wysokie ryzyko dla użytkowników.
Podczas zabiegów użytkownicy znajdują się w grupie 
wysokiego ryzyka:
- Oparzenia 3 stopnia w przypadku dezynfekcji 

termicznej.
- Zatrucie w przypadku dezynfekcji chemicznej.

Kosztowne i trudne w realizacji działania
Zabiegi zwalczające są trudne w realizacji w każdym 
miejscu instalacji (różne osady, martwe odgałęzienia, 
straty ciepła, itp.). Niezbędnym wymogiem jest 
wyłączenie instalacji z użytku i mobilizacja personelu 
technicznego.

Aby uniknąć tego typu zabiegów należy działać  
na trzech płaszczyznach:
- Unikać martwych odgałęzień i stagnacji wody.
- Regularnie czyścić instalację, aby uniknąć korozji  

i osadu z kamienia.
- Produkować wodę w instalacji o wysokiej 

temperaturze w celu uniemożliwienia rozwoju bakterii.
- Podtrzymywać temperaturę wody w instalacji za 

pomocą cyrkulacji i mieszać ją jak najbliżej punktu 
czerpalnego.

Jedynie profilaktyczne działania przewidziane  
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 
roku gwarantują skuteczność w długim okresie czasu.

/ Mieszacze termostatyczne

Dezynfekcja chemiczna 
nieskuteczna w czasie

Dezynfekcja termiczna 
nieskuteczna w czasie

Higiena i kontrola proliferacji  
bakterii

O LEGIONELLOZIE

Co to jest legionelloza? 
Jest to ciężka infekcja układu oddechowego 
wywołana bakterią Legionella. Choroba, która 
jest wynikiem infekcji zwana jest legionellozą i jest 
śmiertelna w 15 do 20% przypadków.

Legionelle są bakteriami rozwijającymi się  
w wodzie letniej w instalacji i zbiornikach. Stają się 
niebezpieczne jedynie z chwilą inhalacji. Przedostają 
się do płuc i rozprzestrzeniają się w białych krwinkach.
 
Legionelloza dotyka głównie osoby dorosłe,  
a w szczególności osoby starsze, palące oraz  
z niewydolnością układu oddechowego lub z obniżoną 
odpornością immunologiczną. 

Legionellozę zwalcza się antybiotykami. Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) określa stopień ryzyka  
na poziomie 1000 JTK bakterii Legionella w litrze wody.

Instalacje narażone na ryzyko
Legionelle rozwijają się w temperaturze wody między 
25°C, a 45°C. Optymalny ich rozwój następuje  
w wodzie w stagnacji w temperaturze między 30°C,  
a 37°C. Najlepsze warunki do rozwoju Legionelli  
to wilgotne środowiska, obecność osadu z kamienia, 
błoto i korozja.

Miejsca o podwyższonym ryzyku to instalacja ciepłej 
wody użytkowej (CWU), wieże chłodnicze, termy, 
fontanny, natryski, spa, itp.
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Ilość wody w instalacji między centralnymi mieszaczami termostatycznymi, a punktami czerpalnymi nie może 
przekroczyć 3 litrów wody.

Max 3 l wody

Min 50°C

Min 55°C 

Produkcja
CWU
65°C

PRZEPISY PRAWNE

Polskie rozporządzenia narzucają monitorowanie 
bakterii Legionella w budynkach użyteczności publicznej.  
Teksty precyzują warunki, w których skutecznie 
można ograniczyć ryzyko rozwoju Legionelli, dzięki 
produkcji i dystrybucji wody o wyższej temperaturze. 
Jednak w ten sposób zwiększamy ryzyko oparzenia. 
(Źródło: Centrum oparzeń, CH St Joseph i St Luc  
de Lyon)
- Przy 50°C: oparzenie w 7 sekund i oparzenie 3 stopnia 

w 100 sekund.
- Przy 60°C: oparzenie 3 stopnia średnio w 3 sekundy 

(5 sekund osoba dorosła, od 1 do 2 sekund dziecko).

W przypadku ryzyka oparzenia instalacja urządzeń 
zabezpieczających, takich jak mieszacze termostatyczne, 
staje się konieczna:
- Na wyjściu produkcji ciepłej wody użytkowej w celu 

regulacji i zabezpieczenia temperatury dystrybuowanej 
ciepłej wody użytkowej (PREMIX SECURIT).

- Lub jak najbliżej punktu czerpalnego w celu 
ograniczenia ryzyka oparzenia: maksymalnie 50°C 
(PREMIX CONFORT, COMPACT lub NANO).

Rozporządzenie z 29 marca 2007 roku
Narzuca kontrolę bakteriologiczną wody  
w urządzeniach i instalacji wodociągowej  
(Źródło: Dz. U. Nr 61/07 poz. 417):
- Pomiar temperatury wody.
- Analiza obecności Legionelli w instalacji 

wodociągowej ciepłej wody użytkowej i kontrola 
przestrzegania maksymalnego progu skażenia 
przewidzianego przez przepisy prawne.

Rozporządzenie dotyczy zakładów opieki zdrowotnej 
zamkniętej i budynków zamieszkania zbiorowego,  
w których istnieją punkty czerpalne mogące tworzyć 
aerozole ciepłej wody użytkowej, a które mogłyby być 
skażone bakteriami Legionella: natryski, słuchawki 
natryskowe, itp.

W szczególności należy:
• Nadzorować instalację we wszystkich punktach 

narażonych na ryzyko:
• Pomiar temperatury wody w punktach czerpalnych:
- 1 raz w miesiącu.
• Badania pod kątem obecności Legionelli: 

1 raz w roku. 
DELABIE zaleca dwa badania wody: pierwszy 
strumień, aby wykryć Pseudomonas Aeruginosa  
i drugi strumień, aby wykryć Legionelle.

• W przypadku wyłączenia z użytku instalacji CWU 
na dłużej niż 1 miesiąc należy wykonać dezynfekcję 
(chemiczną lub termiczną) . Następnie można pobrać 
próbki do analizy.

Poziomy skażenia pałeczką Legionella

Rozporządzenie z 12 kwietnia 2002 roku
Dotyczące między innymi zasilania w ciepłą wodę 
użytkową budynków użyteczności publicznej. 
(Źródło: Dz. U. Nr 75/02 poz. 690):
Zalecenia: 
- Określenie minimalnych temperatur w celu 
   ograniczenia ryzyka rozwoju Legionelli.
- Określenie maksymalnych temperatur w celu 

ograniczenia ryzyka oparzenia.
• Na wyjściu produkcji cieplej wody użytkowej, 

temperatura wody musi być stale wyższa niż 55°C.
• Instalacja powinna umożliwić przeprowadzenie 

okresowej dezynfekcji termicznej, w temperaturze 
między 70°C, a 80°C. 

• W punktach czerpalnych temperatura wody musi 
wynosić nie mniej niż 55°C i nie więcej niż 60°C. 
Ilość wody w instalacji między obiegiem wody,  
a punktami czerpalnymi nie może przekroczyć  
3 litrów wody. 
Maksymalna temperatura wody w punkcie 
czerpalnym wynosi 60°C.

• W budynkach przeznaczonych na zbiorowy pobyt 
dzieci i osób niepełnosprawnych, w instalacji 
wody ciepłej powinny być stosowane termostatyczne 
zawory mieszające z ograniczeniem maksymalnej 
temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych 
do 38°C, celem ochrony przed poparzeniem.

Brak skażenia < 1000 jtk/100 ml

Średnie skażenie > 1000 jtk/100 ml

Wysokie skażenie 
(działania korygujące) 10 000 jtk/100 ml

jtk: jednostka tworząca kolonię

Mieszacze termostatyczne / 
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OPIS OGÓLNY

Mieszacze termostatyczne PREMIX są przeznaczone 
do stosowania w instalacjach zbiorowych. Zapewniają 
dystrybucję wody zmieszanej w stałej, wybranej 
temperaturze. Pozwalają na zasilanie jednego lub kilku 
punktów czerpalnych (w zależności od modelu) takich 
jak natryski, umywalki, itp.

Reaktywność, stale regulują temperaturę ciepłej 
wody użytkowej.

Innowacyjność, korzystają z technologii PREMIX 
(samoregulująca komórka termoaktywna), której 
skuteczność i zalety są nieporównywalne z innymi 
technologiami (blaszka bimetalowa, podwójne 
sterowanie, itp.).

Komfort
Mieszacze termostatyczne PREMIX zapewniają 
stabilność temperatury bez względu na wahania 
ciśnienia i wielkości przepływu w obiegu:  
reakcja na każdą zmianę jest natychmiastowa. 
PREMIX przewiduje i koryguje każdą zmianę 
temperatury dla komfortu użytkownika.

Ochrona antyoparzeniowa
Mieszacze termostatyczne PREMIX posiadają 
automatyczną ochronę, która zapewnia 
natychmiastowe zamknięcie zasilania w wodę ciepłą 
w przypadku braku wody zimnej.
Mieszacze posiadają również regulowany ogranicznik 
temperatury maksymalnej. 
W ten sposób PREMIX eliminuje ryzyko oparzenia.

Prewencyjne i stałe rozwiązanie w walce  
z legionellozą
W Polsce, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z 12 kwietnia 2002 roku zaleca stałe utrzymanie 
ciepłej wody użytkowej w temperaturze powyżej 55°C 
w punktach czerpalnych celem uniknięcia proliferacji 
bakterii Legionella. Woda musi być zmieszana jak 
najbliżej punktu czerpalnego.  
PREMIX zapobiega ryzyku proliferacji bakterii.

ZALETY TECHNICZNE

Niezawodność
Samoregulująca komórka termostatyczna mieszacza 
znajduje się w centrum komory mieszającej,  
co zapewnia doskonałą reaktywność na każde 
wahanie przepływu lub ciśnienia. Jest to optymalna 
regulacja na wejściu wody ciepłej i zimnej.

Precyzyjna regulacja temperatury
Mieszacze PREMIX są dostarczane z fabrycznie 
nastawioną temperaturą i są precyzyjne co do 
1 stopnia w określonym przedziale przepływu. 
Wybrana temperatura jest blokowana przez instalatora.

Minimalna strata ciśnienia
Konstrukcja mechanizmu (bez przekaźników 
hydraulicznych) pozwala na bezpośredni przepływ  
od przyłączy do wyjścia. PREMIX ogranicza w ten 
sposób stratę ciśnienia i optymalizuje wydajność 
przepływu w instalacji (doskonała wydajność  
przy niskim, średnim lub wysokim ciśnieniu).

Ograniczona obsługa
Wewnętrzna konstrukcja została maksymalnie 
uproszczona, niewielka ilość elementów jest w ruchu. 
Mechanizmy mieszaczy są antyosadowe i odporne 
na korozję. Zalecamy przynajmniej dwa razy do roku 
sprawdzić funkcjonowanie ochrony antyoparzeniowej 
i skalowanie.

Szybka i prosta konserwacja
Głowice są proste i wymienne z zewnątrz bez 
konieczności demontażu mieszacza. Filtry i zawory 
zwrotne są dostępne z zewnątrz bez demontażu 
mechanizmu.

Kompletna gama
DELABIE proponuje centralne mieszacze 
termostatyczne (modele CONFORT i SECURIT)  
oraz mieszacze stworzone do niewielkiej ilości 
punktów czerpalnych (modele COMPACT i NANO).  
Rozwiązania PREMIX istnieją do każdego typu 
konfiguracji.

10 lat gwarancjI na wszystkie wady fabryczne.

/ Mieszacze termostatyczne

Stabilność temperatury

Ochrona antyoparzeniowa

Prewencyjne i stałe rozwiązanie 
w walce z legionellozą
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WYJŚCIE  
WODY 

 ZMIESZANEJ

FILTR

BEZPIECZEŃSTWO 
DEZYNFEKCJI 
TERMICZNEJ 

Higiena w instalacji.

OGRANICZNIK 
TEMPERATURY 
Ochrona antyoparzeniowa

TŁOKKOMÓRKA 
TERMOSTATYCZNA

ZAWÓR 
ZWROTNY

PRZYŁĄCZE 
WODY ZIMNEJ

Rysunek przedstawia model: PREMIX CONFORT (nr 731002)

PRZYŁĄCZE 
WODY 

CIEPŁEJ



122 Mieszacze termostatyczne

1
√x-1

2
√x-1

Wypływ 
całkowity x Współczynnik 

jednoczesności = Wypływ teoretyczny 
wody zmieszanej

/ Mieszacze termostatyczne

1. NALEŻY OKREŚLIĆ WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI

Zależy on od rodzaju obiektu (budynek użyteczności publicznej, mieszkalny, itp.) i liczby punktów do zasilenia.

Wybór modelu mieszacza termostatycznego PREMIX zależy od rodzaju obiektu, jednoczesnej frekwencji 
(współczynnika), liczby zasilanych zaworów/baterii i ciśnienia dynamicznego zasilającego mieszacz PREMIX.  
Aby wybrać odpowiedni model PREMIX’a należy obliczyć prawdopodobne zapotrzebowanie na wodę zmieszaną.

Ilość punktów do zasilenia

Współczynnik jednoczesności

Wysoka jednoczesna 
frekwencja

Normalna lub niska 
jednoczesna frekwencja

Stadiony, szkoły, internaty, 
kempingi, itp.

Szpitale, hotele, biura, 
mieszkania, schroniska, itp.

1 do 5 1 1
5 do 10 1 0,5
10 do 15 0,6 0,3
15 do 25 0,5 0,3
25 do 40 0,4 0,2
40 do 60 0,3 0,15
Ponad 60 0,2 0,1

2. NALEŻY OBLICZYĆ WYPŁYW

Zależy on od wielkości wypływu z armatury na każdym punkcie czerpalnym (należy sprawdzić wypływy  
w katalogach producentów armatury).

Wypływ Ilość punktów 
czerpalnych Wypływ całkowity

Umywalka czasowa DELABIE 3 l/min x ... = ...
Natrysk czasowy DELABIE 6 l/min x ... = ...
Umywalka, zlew, natrysk, bidet 12 l/min x ... = ...
Wanna 20 l/min x ... = ...
CAŁKOWITY WYPŁYW dla różnych punktów czerpalnych

Normalna lub niska 
jednoczesna frekwencja:

DTU zaleca następujący 
wzór do obliczania 
współczynnika 
jednoczesności:

(x oznacza ilość punktów czerpalnych)

Wyjątkowo wysoka 
frekwencja:

Zakładamy współczynnik  
1 do 15 zaworów/baterii.

3. NALEŻY OBLICZYĆ TEORETYCZNY WYPŁYW 

Do zasilania nitki instalacji.

Wysoka jednoczesna 
frekwencja (budynki 
użyteczności publicznej):

DELABIE zaleca 
następujący wzór do 
obliczania współczynnika 
jednoczesności:

(x oznacza ilość punktów czerpalnych)
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Mieszacze termostatyczne / 

4. NALEŻY WYBRAĆ ROZMIAR PREMIX’A

W zależności od teoretycznego wypływu i straty ciśnienia.

1. Należy wybrać rozmiar mieszacza PREMIX w zależności od teoretycznego wypływu wody zmieszanej.

2. Należy sprawdzić stratę ciśnienia PREMIX’a.  
Znając ciśnienia dynamiczne zasilające mieszacz i ciśnienie zasilające instalację wybieramy odpowiedni model  
w zależności od straty ciśnienia.

Przykład: 
Dla teoretycznego wypływu 50 l/min:
Strata ciśnienia mieszacza PREMIX ¾" wynosi 2,4 bara, a dla mieszacza PREMIX 1" 0,9 bara.

Uwaga:
Dla ciśnienia zasilającego równego 3 bary (zalecane), nie należy przekraczać straty ciśnienia o więcej niż 1 bar.

Wykres STRATY 
CIŚNIENIA:  
strata ciśnienia 
dynamicznego  
w zależności od różnych 
wypływów. 

UWAGA: sprawdzić 
stratę ciśnienia 
w instalacji (piętra, 
długie odcinki 
instalacji, itp.). W tym 
celu należy zapoznać 
się z rozdziałem 
‚Technika sanitarna” 
(strona 228). 

W związku z 
różnorodnością 
możliwych instalacji, 
informacje przez 
nas podane są 
pozakontraktowe i mają 
charakter informacyjny. 
Jedynie projektant 
jest odpowiedzialny za 
wybór współczynników  
i modelu mieszacza.

Wypływ w l/min

St
ra

ta
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iś
ni

en
ia

 Δ
P 

w
 b

ar
ac

h
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T 

T ≥ 70°C

≥ 55°C

≥ 55°C

≥ 55°C

≥ 50°C

WC: każde urządzenie powodujące wahania  
    ciśnienia należy zasilać przed cyrkulacją 

Baterie z ogranicznikiem temperatury maksymalnej  
lub indywidualne baterie termostatyczne

≤ 15°C

Bezpieczeństwo w punktach czerpalnych: 
Ochrona antyoparzeniowa lub ogranicznik 
temperatury maksymalnej

Przepisy prawne:
maksymalnie 3 litry wody 
między cyrkulacją CWU,  
a punktem czerpalnym

Baterie z ogranicznikiem temperatury maksymalnej  
lub indywidualne baterie termostatyczne

!

!

20%

80%

PREMIX 
SECURIT 

Produkcja CWU 
70°C

Cyrkulacja z PREMIX SECURIT i punkty czerpalne Z ogranicznikiem temperatury maksymalnej

PREMIX SECURIT pozwala regulować obieg CWU w stałej temperaturze ≥ 55°C, co ogranicza straty ciepła (15% oszczędności energii)  
i przedłuża czas eksploatacji instalacji. 
• Punkty czerpalne zasilane w wodę o temperaturze 55°C lub więcej stanowią wysokie ryzyko oparzenia.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku narzuca uzyskanie w punkcie czerpalnym wody o temperaturze między 55°C, a 60°C. 

Aby zagwarantować bezpieczeństwo, wszystkie baterie DELABIE (termostatyczne, elektroniczne lub czasowe) są wyposażone w ogranicznik temperatury 
maksymalnej, który jest regulowany przez instalatora.

Wysoka jednoczesna frekwencja Normalna jednoczesna frekwencja

PREMIX Wypływ przy 3 barach 
straty ciśnienia

Zalecany przedział 
wypływu

Ilość punktów  
czerpalnych

Współczynnik 
jednoczesności

Ilość punktów 
czerpalnych

Współczynnik 
jednoczesności

¾" 55 l/min 10 - 45 Do 6 1 Do 6 1

1" 90 l/min 20 - 70 Do12 1 Do 16 0,3

1¼" 140 l/min 30 - 110 Do 25 0,5 do 0,7 Do 50 0,15

1½" 190 l/min 40 - 150 Do 40 0,4 do 0,6 Do 100 0,1

Wysoki współczynnik jednoczesności: stadiony, baseny, szkoły, internaty, kempingi, itp. 
(Umywalki DELABIE 3 l/min - Natryski DELABIE 6 l/min - Średnio: 5 l/min)
Normalny współczynnik jednoczesności: szpitale, hotele, biura, mieszkania, schroniska, itp.
(Umywalki DELABIE 3 l/min - Natryski DELABIE 6 l/min - Zlewy 12 l/min - Wanny 20 l/min - Średnio: 12 l/min)

FUNKCJONOWANIE
Komórka termostatyczna wewnątrz komory mieszającej reaguje na najmniejsze zmiany  
temperatury. Samoregulująca, stale rozszerza się i kurczy w zależności od wahań ciśnienia i  
temperatury przesuwając tłok, który zamyka lub otwiera wejścia wody cieplej i zimnej.

• Jeśli temperatura wody 
się zwiększa, to komórka 
rozszerza się i przesuwa tłok w 
dół, co natychmiast ogranicza 
przepływ wody ciepłej i 
jednocześnie zwiększa 
przepływ wody zimnej.

• Jeśli temperatura się 
zmniejsza, komórka się kurczy 
i z pomocą sprężyny przesuwa 
tłok w górę, co ogranicza 
przepływ wody zimnej i 
zwiększa przepływ wody 
ciepłej.

• W przypadku nagłego 
zamknięcia wody zimnej 
komórka natychmiast się 
rozszerza i tłok całkowicie 
zamyka dopływ wody ciepłej. 
Wypływ jest zatrzymany 
w mniej niż 3 sekundy, aby 
zapobiec ryzyku oparzenia.

PRZEWODNIK SZYBKIEGO DOBORU MIESZACZY PREMIX z armaturą DELABIE

/ Centralne mieszacze termostatyczne  PREMIX SECURIT

Pokrętło
Przycisk do 
dezynfekcji 
termicznej

Komórka 
termostatyczna

Ogranicznik 
temperatury

Zawór zwrotny 
+ filtr

Zawór zwrotny 
+ filtr

Komora  
mieszająca

WCWZ
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Opis
Wymiary

Nr katalogowy
L H P

PREMIX SECURIT 55, Z¾" 120 60 18 731052

PREMIX SECURIT 90, Z1" 160 80 23 731053

PREMIX SECURIT 140, Z1¼" 180 90 26 731054

PREMIX SECURIT 190, Z1½" 196 98 26 731055

PREMIX SECURIT 
Centralny mieszacz termostatyczny do cyrkulacji od 44°C do 58°C

Centralny mieszacz termostatyczny PREMIX SECURIT do cyrkulacji od 44°C do 58°C:
• Ochrona antyoparzeniowa.
• Regulacja wahań temperatury.
• Filtry i zawory zwrotne dostępne z zewnątrz bez demontażu mechanizmu.
• Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokrętle).
• Wymienna głowica z samoregulującą komórką termostatyczną.
• Chromowany korpus z mosiądzu DZR o wysokiej odporności.
• Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C.
• Różnica temperatur wody ciepłej/wody zmieszanej: minimum 15°C.
• Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).
• Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).
• Przyłącze WC z lewej strony (czerwony pierścień) i WZ z prawej strony 

(niebieski pierścień).
• Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).
• Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: wykręcić/zmienić miejsce 

zaślepki na górę, a wyjście wody zmieszanej w dół.
• 15% oszczędności energii: optymalna strata ciepła 

(w porównaniu z cyrkulacją 55°C i instalacji bez cyrkulacji 70°C).
• Zabezpieczenie i przedłużenie czasu eksploatacji instalacji 

(CWU >65°C = czynnik przedwczesnego starzenia się instalacji).
• Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji 

przez instalatora.
• Ograniczenie ryzyka oparzenia przez zmniejszenie temperatury na wyjściu 

produkcji ciepłej wody.

• Automatyczna ochrona antyoparzeniowa: zatrzymanie wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej
• Komfort: stabilność temperatury bez względu na wahania temperatury, wypływu i ciśnienia
• Ochrona przed legionellozą: zgodnie z Rozporządzeniem z 12 kwietnia 2002 roku 
• Instalacja: na wyjściu produkcji ciepłej wody użytkowej (CWU)

Kątowe zawory odcinające

WW¾" do PREMIX ¾" 730802.2P

W¾" - W1" do PREMIX 1" 730803.2P

W1" - W1¼" do PREMIX 1¼" 730804.2P

Urządzenie dodatkowe
Kątowe zawory  
odcinające:
• Zawory kulowe z filtrem  

i zaworem opróżniającym 
(pomiar ciśnienia/
temperatury).

Centralne mieszacze termostatyczne  PREMIX SECURIT / 
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T 
Produkcja CWU

60°C-65°C

podnoszenie 
temperatury

1 do 2 x / 24h

> 55°C

≥ 55°C

≥ 55°C

≥ 50°C

WC: każde urządzenie powodujące wahania  
    ciśnienia należy zasilać przed cyrkulacją

Baterie zasilane w wodę zmieszaną i zimną

≤ 15°C

Panele natryskowe SPORTING zasilane  
w wodę zmieszaną

Przepisy prawne:
maksymalnie 3 litry wody 
między cyrkulacją CWU,  
a punktem czerpalnym

!

40°C

PREMIX CONFORT

38°C

Pokrętło
Przycisk do 
dezynfekcji 
termicznej

Komórka 
termostatyczna

Ogranicznik 
temperatury

Zawór zwrotny 
+ filtr

Zawór zwrotny 
+ filtr

Komora  
mieszająca

WCWZ

Cyrkulacja z PREMIX CONFORT i punkty czerpalne BEZ ogranicznika temperatury maksymalnej

PREMIX CONFORT pozwala ograniczyć ryzyko oparzenia zmniejszając temperaturę wody w punkcie czerpalnym: zasilanie w wodę zmieszaną < 55°C. 
• Punkty czerpalne nie posiadają ogranicznika temperatury maksymalnej.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku narzuca maksymalną ilość wody między obiegiem, a punktem czerpalnym nie większą niż 3 litry.

Wysoka jednoczesna frekwencja Normalna jednoczesna frekwencja

PREMIX Wypływ przy 3 barach 
straty ciśnienia

Zalecany przedział 
wypływu

Ilość punktów 
czerpalnych

Współczynnik 
jednoczesności

Ilość punktów 
czerpalnych

Współczynnik 
jednoczesności

¾" 55 l/min 10 - 45 Do 6 1 Do 6 1

1" 90 l/min 20 - 70 Do 12 1 Do 16 0,3

1¼" 140 l/min 30 - 110 Do 25 0,5 do 0,7 Do 50 0,15

1½" 190 l/min 40 - 150 Do 40 0,4 do 0,6 Do 100 0,1

Wysoki współczynnik jednoczesności: stadiony, baseny, szkoły, internaty, kempingi, itp. 
(Umywalki DELABIE 3 l/min - Natryski DELABIE 6 l/min - Średnio: 5 l/min)
Normalny współczynnik jednoczesności: szpitale, hotele, biura, mieszkania, schroniska, itp.
(Umywalki DELABIE 3 l/min - Natryski DELABIE 6 l/min - Zlewy 12 l/min - Wanny 20 l/min - Średnio: 12 l/min)

PRZEWODNIK SZYBKIEGO DOBORU MIESZACZY PREMIX z armaturą DELABIE

FUNKCJONOWANIE
Komórka termostatyczna wewnątrz komory mieszającej reaguje na najmniejsze zmiany  
temperatury. Samoregulująca, stale rozszerza się i kurczy w zależności od wahań ciśnienia 
i temperatury przesuwając tłok, który zamyka lub otwiera wejścia wody cieplej i zimnej.

• Jeśli temperatura wody 
się zwiększa, to komórka 
rozszerza się i przesuwa tłok w 
dół, co natychmiast ogranicza 
przepływ wody ciepłej  
i jednocześnie zwiększa 
przepływ wody zimnej.

• Jeśli temperatura się 
zmniejsza, komórka się kurczy 
i z pomocą sprężyny przesuwa 
tłok w górę, co ogranicza 
przepływ wody zimnej  
i zwiększa przepływ wody 
ciepłej.

• W przypadku nagłego 
zamknięcia wody zimnej 
komórka natychmiast się 
rozszerza i tłok całkowicie 
zamyka dopływ wody ciepłej. 
Wypływ jest zatrzymany 
w mniej niż 3 sekundy, aby 
zapobiec ryzyku oparzenia.

/ Centralne mieszacze termostatyczne  PREMIX CONFORT
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PREMIX CONFORT
Centralny mieszacz termostatyczny do WZ od 32°C do 42°C

Centralny mieszacz termostatyczny PREMIX CONFORT do dystrybucji wody 
zmieszanej od 32°C do 42°C:
• Ochrona antyoparzeniowa.
• Regulacja wahań temperatury.
• Filtry i zawory zwrotne dostępne z zewnątrz bez demontażu mechanizmu.
• Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokrętle).
• Wymienna głowica z samoregulującą komórką termostatyczną.
• Chromowany korpus z mosiądzu DZR o wysokiej odporności.
• Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C.
• Różnica temperatur wody ciepłej/wody zmieszanej: minimum 15°C.
• Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).
• Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).
• Przyłącze WC z lewej strony (czerwony pierścień) i WZ z prawej strony 

(niebieski pierścień).
• Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).
• Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: wykręcić/zmienić miejsce 

zaślepki na górę, a wyjście wody zmieszanej w dół.
• Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji 

przez instalatora.
• Ograniczenie ryzyka oparzenia przez zmniejszenie temperatury na wyjściu 

produkcji ciepłej wody.
• Dostępny w 2 rozmiarach w celu zastąpienia modeli istniejących na rynku 

(standardowa wymiana). 

• Automatyczna ochrona antyoparzeniowa: zatrzymanie wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej
• Komfort: stabilność temperatury bez względu na wahania temperatury, wypływu i ciśnienia
• Ochrona przed legionellozą: zgodnie z Rozporządzeniem z 12 kwietnia 2002 roku 
• Instalacja: przed punktami czerpalnymi

Opis
Wymiary

Nr katalogowy
L H P

PREMIX CONFORT 55, M¾" 120 60 18 731002

PREMIX CONFORT 90, M1" 160 80 23 731003

PREMIX CONFORT 140, M1¼" 180 90 26 731004

PREMIX CONFORT 190, M1½" 195 98 26 731005

PREMIX CONFORT T2, M¾" 120 81 18 731200

PREMIX CONFORT T3, M1" 146 95 23 731300

PREMIX CONFORT T4, M1¼" 180 107 26 731400

PREMIX CONFORT T5, M1½" 218 129 26 731500

Centralne mieszacze termostatyczne  PREMIX CONFORT / 

Kątowe zawory odcinające

WW¾" do PREMIX ¾" 730802.2P

W¾" - W1" do PREMIX 1" 730803.2P

W1" - W1¼" do PREMIX 1¼" 730804.2P

Urządzenie dodatkowe
Kątowe zawory  
odcinające:
• Zawory kulowe z filtrem  

i zaworem opróżniającym 
(pomiar ciśnienia/
temperatury).
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Produkcja CWU 
60°C-65°C

podnoszenie 
temperatury

1 do 2 x / 24h

≥ 55°C

WC: każde urządzenie powodujące wahania ciśnienia  
    należy zasilać przed cyrkulacją

Elektroniczny, termostatyczny 
panel natryskowy SECURITHERM 

≤ 15°C

Armatura elektroniczna  
z automatycznym spłukiwaniem 

okresowym

40°C

PREMIX 
CONFORT PREMIX 

COMPACT

38°C

Odizolowany punkt
Elektroniczny zawór  
do umywalki

> 55°C

≥ 55°C

PREMIX 
NANO

Brak cyrkulacji, PREMIX CONFORT, COMPACT lub NANO i automatyczne opróżnienie instalacji

W instalacji bez cyrkulacji woda pozostająca w stagnacji w temperaturze poniżej 55°C może być przyczyną rozwój bakterii Legionella.

Rozwiązania:
• PREMIX CONFORT, COMPACT lub NANO, aby obniżyć i zabezpieczyć temperaturę wody w instalacji i zasilić punkty czerpalne w wodę poniżej 55°C 

(Rozporządzenie z dnia 12.04.2002 r.).
• Armatura elektroniczna DELABIE z automatycznym spłukiwaniem okresowym do instalacji (przynajmniej) na końcu każdej nitki instalacji w celu uniknięcia 

proliferacji bakterii: automatyczne spłukiwanie przez ~60 sekund co 24 godziny po ostatnim użyciu.

PREMIX CONFORT 
Centralny mieszacz termostatyczny do WZ od 32°C do 42°C

Centralny mieszacz termostatyczny PREMIX CONFORT 
do dystrybucji wody zmieszanej od 32°C do 42°C:
• Ochrona antyoparzeniowa.
• Regulacja wahań temperatury.
• Filtry i zawory zwrotne dostępne z zewnątrz bez 

demontażu mechanizmu.
• Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej 

(przycisk na pokrętle).
• Wymienna głowica z samoregulującą komórką 

termostatyczną.
• Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością 

regulacji przez instalatora.
• Ograniczenie ryzyka oparzenia przez zmniejszenie 

temperatury na wyjściu produkcji ciepłej wody. 

Opis Wymiary Nr katalogowy
L H P

PREMIX CONFORT 55, Z¾" 120 60 18 731002

PREMIX CONFORT 90, Z1" 160 80 23 731003

PREMIX CONFORT 140, Z1¼" 180 90 26 731004

PREMIX CONFORT 190, Z1½" 195 98 26 731005

/ Mieszacze termostatyczne  PREMIX CONFORT, COMPACT i NANO

Więcej informacji i inne modele PREMIX CONFORT  
na stronie 127.
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• Ochrona antyoparzeniowa 
• Komfort: regulacja wahań temperatury dla utrzymania stałej temperatury w punkcie czerpalnym
• Instalacja: przed armaturą

Z½" od 2 do 7 zaworów (Kv 19 l/min)

Korpus surowy i niebieskie pokrętło 733015

Chromowany korpus i pokrętło 733016

Z¾" od 2 do 10 zaworów (Kv 23 l/min)

Korpus surowy i niebieskie pokrętło 733020

Chromowany korpus i pokrętło 733021

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej do dystrybucji wody 
zmieszanej PREMIX COMPACT:
• Zasilanie od 2 do 10 punktów czerpalnych (w zależności  

od wypływu).
• Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku 

braku zasilania w wodę zimną.
• Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, możliwość zablokowania przez 

instalatora.
• Korpus z mosiądzu.
• Filtry i zawory zwrotne.
• Wymagany minimalny wypływ: 5 l/min.
• Możliwość dezynfekcji termicznej.

PREMIX COMPACT
Mieszacz termostatyczny do WZ od 30°C do 60°C

PREMIX NANO (Kv 7 l/min)

Korpus niklowany, przyłącza W⅜" i wyjście Z⅜" 732012

Korpus chromowany, przyłącza W⅜" i wyjście Z⅜" 732016

Korpus chromowany, przyłącza WC W⅜" i WZ Z⅜",  
wyjście WZ Z⅜"

732216

Zestaw podłączeniowy ⅜" do 732216 732515

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej do dystrybucji wody 
zmieszanej PREMIX NANO:
• Zasilanie od 1 do 2 zaworów lub 1 natrysku.
• Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku 

braku zasilania w wodę ciepłą lub zimną.
• Temperatura nastawiona na 38°C, z możliwością regulacji przez 

instalatora od 34°C do 60°C.
• Korpus z mosiądzu.
• Filtry i zawory zwrotne.
• Wymagany minimalny wypływ: 3 l/min.
• Możliwość dezynfekcji termicznej.

PREMIX NANO 
Mieszacz termostatyczny do WZ od 34°C do 60°C

Mieszacze termostatyczne  PREMIX NANO i COMPACT / 


