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Przewodnik do wyboru PREMIX'A
Współczynnik jednoczesności, teoretyczny wypływ i rozmiar
PREMIX'A

Gama PREMIX
• Uproszczony przewodnik
• Mieszacze i regulatory termostatyczne
• Zawory odcinające

Uruchamianie
• Konserwacja prewencyjna

• Skalowanie i ograniczenie temperatury maksymalnej

Legionelloza
Co to jest Legionelloza ? – Jakie jest ryzyko ?

Gama PREMIX otrzymała wsparcie ze Wspólnoty Europejskiej.

Spis treści MIESZACZE                                        
TERMOSTATYCZNE



Mieszacze termostatyczne

      



78

Informacje o Legionellozie

Co to jest Legionelloza?
Jest to infekcja dróg oddechowych, śmiertelna w 15 do 20% przypadków, wywoływana
przez pałeczki Legionelli. Do grupy o podwyższonym ryzyku zaliczamy przede wszystkim
osoby starsze, palące, osoby z niewydolnością układu oddechowego lub z obniżoną
odpornością immunologiczną. Legionelle są bakteriami mnożącymi się w letniej wodzie
instalacji i zbiornikach wody. Stają się niebezpieczne z chwilą ich wchłonienia z zawiesiny
unoszonych cząsteczek (aerozol). Osadzają się w płucach, integrują się przez komórki układu
immunologicznego i szybko rozmnażają się w białych ciałkach.
Legionelozę zwalcza się antybiotykiem (macrolide).
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje ryzyko na poziomie od 1000 JTK* Legionelli
na litr wody (50 w szpitalach).

Jakie instalacje są narażone na ryzyko ? 
Do instalacji o podwyższonym ryzyku zaliczamy te, w których panują warunki sprzyjające
rozwojowi Legionelli (woda w stagnacji między 20 a 46°C, z największym rozwojem przy
temperaturze między 30, a 37°C, w obecności osadów takich jak kamień, korozja, błoto,...).

Próg alarmowy i podjęcie działań jest rozpoczynane powyżej 1000 JTK* Legionella
pneumophila / na litr wody. Dla pacjentów z wysokim ryzykiem (osłabiony układ
immunologiczny) w środowisku szpitalnym, poziom koncentracji Legionelli należy
podtrzymywać poniżej poziomu wykrycia w wodzie wypływającej, chroniąc punkty wypływu
(mikrofiltry z końcówkami 2 mikrony...).
*JTK: Jednostki tworzące kolonię

Doraźne, stosowane sposoby zwalczania: nieskuteczne w czasie
- dezynfekcja chemiczna: chlorem ≥10 mg/litr podczas 8 godzin.
- dezynfekcja termiczna: cyrkulacja CWU w temperaturze 70°C podczas 30 minut.  

1. Zabiegi te są krótkotrwałe:
Ponowna kolonizacja instalacji odbywa się bardzo szybko, w 3 do 4 tygodni. W
rzeczywistości, w skorodowanych zbiornikach, martwych odgałęzieniach instalacji,...
Legionelle mogą rozwijać się w kamieniu i w biofilmie, znajdując w nich schronienie, co
pozwala im przetrwać zmiany temperatury i działanie środków bakteriobójczych.
Podczas zabiegów doraźnych, biofilm może się rozprzestrzenić w obiegu wody:
Legionelle kolonizują szybciej i więcej obszaru po zabiegach.

2. Zabiegi mogą mieć negatywny wpływ na sieć dystrybucji i ewakuacji wody,
która jest narażona na skrajne warunki: należy upewnić się, o wystarczających
możliwościach rozszerzalności termicznej materiałów (kanalizacja...) w zależności od
temperatury, typu i dawki środków dezynfekujących. (np.: szkody spowodowane wodą
przez rozszczelnienie się uszczelki kielichowej z PE między syfonem, a rurą od brodzika
podczas dezynfekcji przy 70°C.) 

3. Narażenie użytkownika na niebezpieczeństwo podczas tych zabiegów jest wysokie:
- ryzyko oparzeń 3 stopnia w przypadku dezynfekcji termicznej.
- ryzyko zatrucia w przypadku dezynfekcji chemicznej.

4. Te metody są kosztowne i trudne do poprawnego zrealizowania w każdym miejscu w
instalacji (różne osady, martwe odgałęzienia, straty ciepła...) wymagają, aby instalacja
została zamknięta na czas zabiegów.

Miejsce
zakażenia
nieznane

Wyjazdy
za granicę

Hotele,
campingi…

Sanatoria 

Domy spokojnej 
starości, miejsce 
pracy...

Szpitale,
służba

zdrowia...

Chlor

70°C

Tylko stała dezynfekcja prewencyjna pozwala na skuteczną walkę
z ryzykiem związanym z Legionellą.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.03.2007r. i Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r.
(patrz strona obok) nakładają obowiązek zwalczania zakażeń instalacji u jej źródła
(produkcja CWU, temperatura w instalacji, cyrkulacja,...) przez stosowanie mieszaczy
centralnych PREMIX i ich instalację jak najbliżej punktów czerpalnych.

Przewidzieć cyrkulację celem utrzymania
temperatury wody >55°C przy braku poboru
wody.

Temperatura

do 20°C

25 do 46°C

50°C

60°C

Rozwój Legionelli

Uśpienie

Rozmnażanie

90% ginie w 2 H

90% ginie w 2 min

Rozwój Legionelli / temperatura
Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia

 

 

 

ŹRÓDŁO:  INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE, 1999,
NA PODSTAWIE 440 PRZYPADKÓW.
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Przepisy prawne

• Nadzór nad instalacją na poziomie ujęć wody, sieci wodociągowej, miejsc, w których woda jest wprowadzana do sieci, pompach
i punktach czerpalnych.

• Kontrola temperatury wody w instalacji: 1 raz w miesiącu.

• Badania Legionelli: 1 raz w roku.
DELABIE zaleca dwie analizy wody: pierwszy strumień, aby wykryć Pseudomonas Aeruginosas i drugi strumień dla Legionelli.

• Postępowanie dezynfekcyjne (dezynfekcja termiczna lub chemiczna) powinno zostać podjęte zawsze: w przypadku wyłączenia
instalacji wodociągowej na dłużej niż 1 miesiąc; jeśli instalacja lub jej część została wymieniona lub zabiegi konserwacyjne mogły
prowadzić do jej zanieczyszczenia; w instalacji wodociągowej  w miejscu przebywania osób, u których wystąpiło podejrzenie lub
stwierdzono zachorowanie na legionelozę.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi narzuca kontrolę bakteriologiczną wody w urządzeniach i instalacjach
wodociągowych (Źródło: Dz. U. Nr61/07 poz.417):
- Mierzenie temperatury wody
- Analiza obecności legionelli w instalacjach wodociągowych ciepłej wody użytkowej oraz kontrola maksymalnego progu skażenia ustalonego
przez przepisy prawne (Legionella sp. : najwyższa dopuszczalna wartość = 100 (jtk) / 100 ml).

Rozporządzenie to odnosi się do zakładów opieki zdrowotnej zamkniętej i w budynkach zamieszkania zbiorowego.
(W zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej na oddziałach, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci
leczeniem immunosupresyjnym, pałeczki Legionella sp. powinny być nieobecne w próbce wody o objętości 1000 ml).

Poniższe rozporządzenia narzucają monitorowanie legionelli we wszystkich budynkach użyteczności publicznej.

• Teksty te określają środek ograniczający ryzyko rozwoju legionelli:
produkcja i dystrybucja wody w podwyższonej temperaturze.

• Ryzyko oprzenia w instalacjach sanitarnych znacznie wzrasta:
- przy 50°C: oparzenie w 7 sekund, oparzenie 3-go stopnia w 100 sekund.
- przy 60°C: oparzenie 3-go stopnia średnio w 3 sekundy (5 s dorosły, 1 do 2 s dziecko).

Ta sytacja sprawia, że użycie mieszaczy termostatycznych staje się niezbędne:
-  na wyjściu urządzenia produkującego ciepłą wodę, aby regulować i zabezpieczyć temperaturę dystrybuowanej ciepłej

wody użytkowej: PREMIX Securit.
-  lub jak najbliżej punktów czerpalnych, aby ograniczyć ryzyko oparzenia użytkownika: PREMIX Confort.

• Instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperaturę wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej
niż 60°C.

• W instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg wody, także na odcinkach przewodów o objętości
wewnątrz przewodu powyżej 3 dm³ prowadzących do punktów czerpalnych.

• Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie okresowej metody dezynfekcji cieplnej, bez
obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. W trakcie dezynfekcji cieplnej należy uzyskać temperaturę wody
nie niższą niż 70°C i nie wyższą niż 80°C.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczy zasilania w ciepłą wodę
użytkową w budynkach z wyłączeniem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej (Źródło: Dz.U. Nr75/02 poz.690): 

„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, zapobiegające oparzeniu.”

Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z 12 marca 2009 roku Dz.  U. n° 56 z 2009 r. poz. 461
zmieniające Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. n° 75 z 15.06.2002r. poz. 690): 
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WG WZ 

Zastawka Zastawka 

BlokadaBlokada
temperaturytemperatury

KomórkaKomórka
termoaktywnatermoaktywna

KomoraKomora
mieszaniamieszania

Zawór zwrotnyZawór zwrotny
+ filtr+ filtr

Zawór zwrotny Zawór zwrotny 
+ filtr + filtr 

Pokrętło 

OCHRONA ANTYOPARZENIOWA
• Automatyczna blokada antyoparzeniowa  zapewnia natychmiastowe przerwanie

zasilania w wodę gorącą, w przypadku przerwy w zasilaniu w wodę zimną.

• Ograniczenie temperatury : nastawiany ogranicznik umożliwia kontrolę temperatury
maksymalnej na wyjściu. Zalecana temperatura 40°C jest nastawiana fabrycznie. Instalator
może zmienić regulację (ogranicznik bezpieczeństwa).  

PREMIX zapewnia całkowitą ochronę przed poparzeniem.

KOMFORT
Mieszacz termostatyczny PREMIX zapewnia stałość temperatury bez względu na zmiany
ciśnienia i wielkości przepływu w obiegu: reakcja na każdą zmianę jest natychmiastowa.

PREMIX koryguje z wyprzedzeniem każdą zmianę temperatury.

Mieszacz termostatyczny PREMIX przeznaczony jest dla instalacji
zbiorowych. Zapewnia dystrybucję wody mieszanej, w stałej,
wyznaczonej temperaturze.
Pozwala na jednoczesne zasilanie wielu punktów czerpalnych (natryski,

umywalki,...).

Reaktywny, koryguje temperaturę ciepłej wody użytkowej,
bez względu na panujące w instalacjach zmiany ciśnienia,
natężenia przepływu i temperatury.

Innowacyjny, dzięki zastosowaniu technologii PREMIX

(samoregulująca komórka termoaktywna). Jego skuteczność i zalety 

są bezsporne w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami  (blaszka

bimetalowa, podwójne sterowanie,...).

Przewidzieć obieg celem utrzymania
temperatury wody >55°C przy braku
poboru wody.

 

 

 

OCHRONA PRZED LEGIONELOZĄ prewencyjna i stała
Ochrona prewencyjna, zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia z 12/04/02, polega na
stałym utrzymaniu Ciepłej Wody Użytkowej w temperaturze powyżej 55°C, we
wszystkich punktach instalacji, celem uniknięcia ryzyka rozmnażania się Legionelli.

• Mieszanie wody jak najbliżej punktów czerpalnych.

• Podtrzymywanie CWU powyżej 55°C.

PREMIX zapobiera ryzyku proliferacji bakteryjnej.

Funkcjonowanie
Komórka termoczuła umieszczona w komorze mieszającej reaguje na najmniejsze zmiany
temperatury. Samoregulująca, stale kurczy się i rozszerza w zależności od zmian przepływu i
temperatury, przesuwa tłok, który zamyka bardziej lub mniej wejścia wody ciepłej lub zimnej.
Ruch tłoka jest ograniczony do 1 mm, co sprawia, że jest bardzo dokładny.

• Jeżeli temperatura wody podnosi się, komórka rozciąga się i przemieszcza tłok w dół, co zmniejsza
natychmiastowo dopływ wody gorącej i równocześnie zwiększa dopływ wody zimnej.

• Jeżeli temperatura wody spada, komórka kurczy się i tłok pchany sprężyną wyrównującą do góry,
ogranicza dopływ wody zimnej, zwiększając jednocześnie dopływ wody gorącej.

• W przypadku zaniku dopływu wody zimnej, komórka rozciąga się w sposób natychmiastowy i
zastawka całkowicie zamyka dopływ wody gorącej. Wypływ ulega całkowitemu zatrzymaniu w
mniej niż 3 sekundy, aby uniknąć ryzyka oparzenia się przez użytkownika.
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Zalety techniczne 

Mechanizm mieszacza PREMIX jest wynikiem postępu technicznego w przemyśle kosmicznym i samochodowym. W
porównaniu do instniejących technologii jest prostszy, bardziej precyzyjny i niezawodny.
Z mniejszą ilością zużywających się elementów i ograniczoną obsługą oferuje prawdziwą przewagę konkurencyjną.

PREMIX Securit

PREMIX Confort

• PREMIX Securit: do obiegu CWU w temperaturze ≥ 55°C.
Instalacja na wyjściu produkcyjnym CWU (55 do 190 l/min, regulacja od 44 do 58°C):
> 15% oszczędności energii: optymizacja straty ciepła (mniejsza w obiegu przy 55°C, niż w instalacji bez

cyrkulacji przy 70°C).
> Zabezpiecza i przedłuża żywotność instalacji (utrzymanie CWU bez obiegu > 65°C

jest czynnikien przyśpieszającym starzenie się instalacji (zużycie i szybsze osadzanie się kamienia).
> Ogranicza ryzyko oparzenia ograniczając temperaturę CWU na wyjściu zbiornika produkcyjnego.
> Reguluje duże zmiany temperatury w urządzeniu produkcyjnym CWU.

• PREMIX Confort: do zasilenia od 6 do 40 punktów czerpalnych.
Instalacja przed punktami czerpalnymi (55 do 190 l/min, regulacja od 32 do 42°C):
> Ogranicza ryzyko oparzenia przez obniżenie temperatury CWU w punktach czerpalnych.
> Zapewnia stałą temperaturę wody w punktach czerpalnych (reguluje zmiany).

• PREMIX Compact: do zasilenia od 2 do 10 punktów czerpalnych*.
Instalacja przed punktami czerpalnymi (19 do 23 l/min, regulacja od 30 do 60°C.):
> Ogranicza ryzyko oparzenia przez obniżenie temperatury CWU w punktach czerpalnych.
> Zapewnia stałą temperaturę wody w punktach czerpalnych (reguluje zmiany).

PREMIX Compact
* W zależności od wielkości wypływu na punktach czerpalnych (UWAGA: TEMPOSTOP, TEMPOMATIC, TEMPOSOFT

umywalka = 3l/min)

Rozwiązanie PREMIX

Niezawodność i długotrwałość
Samoregulująca komórka termoczuła PREMIX znajduje się w centrum komory mieszającej, 
co pozwala na bardzo dobrą zdolność reakcji na każde natężenie przepływu i każde ciśnienie:
reguluje w sposób optymalny dopływ wody ciepłej i zimnej.
Gama PREMIX posiada 10-letnią gwarancję na wszystkie wady fabryczne.

Precyzja regulacji temperatury
PREMIX'y są skalowane fabrycznie na 40°C ±1°. Są precyzyjne co do 1 stopnia w danym
zalecanym natężeniu przepływu. Pokrętło ze skalą umożliwia zmianę temperatury wody.
Pokrętło można również zablokować na określonej temperaturze.

Minimalna strata ciśnienia
Konstrukcja mechanizmu PREMIX'a (bez przekaźników hydraulicznych) umożliwia bezpośredni
przepływ wody między wejściami i wyjściem. Ogranicza to stratę ciśnienia i optymizuje
możliwości w zakresie przepustowości instalacji (doskonałe wyniki przy niskim, średnim i
wysokim ciśnieniu).

Ograniczona obsługa
• Bardzo prosta konstrukcja wewnętrzna z nieznaczną ilością części ruchomych.
• Mechanizm antyosadowy, odporny na korozję.
• Zalecana obsługa prewencyjna: należy sprawdzać przynajmniej raz do roku skalowanie i

ochronę antyoparzeniową.

Szybka i nieuciążliwa konserwacja
• Prosta głowica, wymienna od przodu, bez demontażu mieszacza.
• Filtry i zawory zwrotne dostępne od zewnątrz, bez wykręcania mechanizmu.

Rozstaw dopasowany do 90% instniejących instalacji
Zaletą PREMIX'a jest dopasowanie się do innych istniejących rozstawów modeli: istnieją 2 typy
rozstawów do standardowej wymiany.
UWAGA : ruchome złączki umożliwiają zasilanie z góry lub z dołu.

Kompletna gama
PREMIX występuje w 4 modelach (od 3/4” do 1”1/2) dla przepływów od 55 do 190 litrów/min.
Złączki z zaworami odcinającymi, filtrami i punktami opróżniającymi są również dostępne.
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Przykład 3: Brak obiegu, PREMIX Confort lub PREMIX Compact i automatyczne spłukiwanie instalacji

W instalacjach bez obiegu, woda, która jest w
stagnacji w temperaturze poniżej 50 °C może
powodować rozwój Legionelli,...

Rozwiązanie: 

- PREMIX Confort lub PREMIX Compact, aby
zmniejszyć i zabezpieczyć temperaturę
instalacji oraz zasilić punkty czerpalne w
maksymalnie 60°C (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

- Armatura elektroniczna DELABIE
z okresowym, automatycznym spłukiwaniem
do instalacji (przynajmniej) na końcu każdej
nitki zasilającej, aby zapobiec rozwojowi
bakterii: automatyczne spłukiwanie instalacji
podczas ~ 45 s co 24 h po ostatnim użyciu.

Przykład 1: Obieg z PREMIX Securit i punktami czerpalnymi Z OGRANICZENIEM temperatury maksymalnej

Aby uniknąć ryzyka dużych zmian temperatury
od 55 do 70°C lub więcej; straty ciepła,
przedwczesnego starzenia się instalacji... 
PREMIX Securit pozwala na wyregulowanie obiegu
CWU w stałej temperaturze ≥ 55°C (zalecane
55°C), co ogranicza straty ciepła (15% oszczędności
energii) i przedłuża okres eksploatacji instalacji.

> Punkty czerpalne zasilane w 55°C do 60°C   
= wysokie ryzyko oparzenia.

> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
narzuca maksymalną temperaturę CWU w
punktach czerpalnych między 55°C, a 60°C.

Bezpieczeństwo: Baterie DELABIE (termostatyczne,
elektroniczne lub czasowe) przeznaczone do
punktów czerpalnych są wyposażone w
ogranicznik temperatury maksymalnej,
regulowany przez instalatora.

T 

40°C

40°C

40°C

Armatura elektroniczna do okresowego,
automatycznego spłukiwania

≥ 55°C

Przykład 2: Obieg z PREMIX Confort i punktami czerpalnymi BEZ OGRANICZENIA temperatury maksymalnej

- PREMIX Confort do zasilania w WM < 55°C. 
- Punkty czerpalne bez ogranicznika

temperatury. 
Uwaga: objętość wody pomiędzy PREMIX`em
Confort, a punktem czerpalnym nie może
przekroczyć 3 litrów (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

T 

T 

Produkcja
CWU 70°C

podnoszenie
temperatury  1

do 2 x / 24 h

≥ 50°C

80%

20%

!

≥ 70°C ≤ 15°C
≥ 55°C

WC: każde urządzenie powodujące wahania ciśnienia 
należy zasilać przed obiegiem

≥ 55°C

≥ 55°C

Ochrona punktów czerpalnych:
ochrona antyoprzeniowa lub
ogranicznik temperatury
maksymalnej

Bateria z ogranicznikiem temperatury
maksymalnej lub indywidualna bateria
termostatyczna

Bateria z ogranicznikiem temperatury
maksymalnej lub indywidualna bateria
termostatyczna

Premix
Securit

woda ciepła woda zimna woda zmieszana T termometr

filtr

zawór zwrotny zawór odcinającypompa cyrkulacyjna

zawór regulacyjny

LEGENDA: Powyższe schematy mają wyłącznie charakter poglądowy i pozakontraktowy. Każdy schemat instalacji musi być zatwierdzony przez Projektanta Instalacji Sanitarnej.

Produkcja
CWU  60°C-65°C

podnoszenie
temperatury  1

do 2 x / 24 h

> 55°C

T 

T 

≥ 50°C

> 55°C

Produkcja
CWU  60°C-

65°C

podnoszenie
temperatury  1

do 2 x / 24 h

≥ 55°C

Rozporządzenie z
12/04/2002: 
maksymalnie 3 litry
między obiegiem
CWU, a punktem
czerpalnym.

Premix Confort

!

≤ 15°C

40°C

37°C

PC

WC: każde urządzenie powodujące wahania ciśnienia 
należy zasilać przed obiegiem

WC: każde urządzenie powodujące wahania
ciśnienia należy zasilać przed obiegiem

≥ 55°C

Panele natryskowe Sporting
zasilane w wodę zmieszaną

Baterie zasilane w wodę
zmieszaną lub zimną

Premix
Confort Premix

Compact

Termostatyczny
panel

natryskowy 
PREMIX

elektroniczny

≤ 15°C

≥ 55°C

≤ 15°C

Panele natryskowe

Baterie umywalkowe

Bateria
elektroniczna
do umywalki

Rozporządzenie z
12/04/2002: 
maksymalnie 3 litry
między obiegiem
CWU, a punktem
czerpalnym.

Miedź 18x1

Stal cynkowana    DN 15

Plastik PEX 18 x2,5

Plastik PP 20 x1,9

15 m 

15 m

23 m

14 m

Zależność Pojemność / Długość instalacji
(Pojemność = średnica wewnętrzna x Długość)

Długość dla
objętości 3 litrów

Materiał / Wymiar
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Wykres STRATY CIŚNIEŃ : Strata ciśnienia dynamicznego w zależności od różnych wypływów.
UWAGA : należy sprawdzić stratę ciśnienia instalacji (piętra, długość kanalizacji,…).
W tym celu należy zapoznać się z rozdziałem „Technika sanitarna” (s.135 do 140).

Wybór modelu mieszacza PREMIX zależy od typu obiektu, współczynnka jednoczesności, ilości punktów czerpalnych
i ciśnienia dynamicznego na wejściach do PREMIX`a.
Aby wybrać odpowiedni model PREMIX`a, należy obliczyć prawdopodobne zapotrzebowanie w wodę zmieszaną.

1. Określić WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI
Zależy on od rodzaju obiektu (użyteczności publicznej, mieszkalny...) i ilości armatury do zasilania.

• Jednoczesna frekwencja normalna lub słaba:
Zaleca się następujący wzór do obliczania
współczynnika jednoczesności :
(x-ilość punktów czerpalnych)

• Jednoczesna duża frekwencja (sanitariaty
publiczne) :
Stosujemy wzór:

• Wyjątkowo duża frekwencja :
Stosujemy współczynnik 1 aż do 15 baterii.

2. Obliczyć TEORETYCZNY PRZEPŁYW do zasilenia jednego odgałęzienia instalacji
Zależy do wielkości wypływu z armatury na każdym stanowisku (sprawdzić w katalogach producentów).

3. Wybór rozmiaru PREMIX`a w zależności od PRZEPŁYWU TEORETYCZNEGO i jego straty ciśnienia:
 

Débit en l./min
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1. Wybór rozmiaru PREMIX`a
(3/4", 1",…) w zależności od 
teoretycznego wypływu wody 
zmieszanej.

2. Sprawdzić stratę ciśnienia PREMIX`a.
Znając ciśnienia dynamiczne na wejściach do
mieszacza i ciśnienie szczątkowe niezbędne
do zasilania instalacji, wybieramy
odpowiedni model w zależności od jego
straty ciśnienia.

Przykład: dla teoretycznego wypływu
50 l/min, strata ciśnienia PREMIX`a 3/4"
będzie 2,4 bar, a PREMIX`a 1" 0,9 bar.

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

Przepływ całkowity x Współczynnik jednoczesności = PRZEPŁYW TEORETYCZNY wody zmieszanej

x = 

W związku z wielością możliwych typów instalacji, podane zalecenia mają charakter pozakontraktowy i nie są wiążące.
Jedynie projektant instalacji sanitarnych jest odpowiedzialny za wybór współczynnika jednoczesności i modelu mieszacza.

Ilość baterii
do zasilenia

Stadiony, Szkoły, Internaty,
Campingi,…

Szpitale, Hotele, Biura,
Mieszkania,…

WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI

1 do 5

5 do 10

10 do 15

15 do 25

25 do 40

40 do 60

+  60

1

1

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

1

0,5

0,3

0,3

0,2

0,15

0,1

Rodzaj punktu czerpalnego Ilość punktówWypływ Przepływ całkowity

Umywalka czasowa DELABIE

Natrysk czasowy DELABIE

Umywalka, zlew, natrysk,

Wanna

3 l/min

6 l/min

12 l/min

20 l/min

x ....

x ....

x ....

x ....

=  ....

=  ....

=  ....

PRZEPŁYW CAŁKOWITY dla różnych stanowisk
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Wypływ w l/min
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PREMIX SECURIT 55 3/4” 55 118 60 18 10 - 45 731052
PREMIX SECURIT 90 1” 90 160 80 23 20 - 70 731053
PREMIX SECURIT 140 1”1/4 140 178 88 26 30 - 110 731054
PREMIX SECURIT 190 1”1/2 190 196 98 26 40 - 150 731055

L P

H

L P

H

PREMIX typ 55, 90, 140 i 190

PREMIX typ T2, T3, T4 i T5

> Dostępny w 2 wymiarach, aby zastąpić główne modele na rynku (standardowa wymiana).

Prosty i szybki wybór PREMIX (z armaturą DELABIE)

do 6
do 12
do 25
do 40

10 - 45
20 - 70

30 - 110
40 - 150

Ilość 
punktów

Zalecany
wypływPREMIX

55
90

140
190

3/4“
1”

1”1/4
1”1/2

Wypływ
przy 3 bar

Współczynnik
jednoczesności

1
1

0,5 do 0,7
0,4 do 0,6

Ilość 
baterii 

Współczynnik
jednoczesności

1
0,3

0,15
0,1

PREMIX Confort
Centralny mieszacz termostatyczny do zasilania w wodę zmieszaną, regulowany od 32 do 42°C
z wymienną głowicą na komórkę termoaktywną i regulowanym ogranicznikiem temperatury
maksymalnej.
- Zawory zwrotne i filtry dostępne są z zewnątrz, bez demontażu mechanizmu.
- Możliwość dezynfekcji termicznej bez demontażu mieszacza (przycisk na pokrętle).

Wysoki współczynnik jednoczesności : Stadiony, Baseny, Szkoły, Internaty, Campingi,…
(Umywalki DELABIE 3 l/min - Natryski DELABIE 6 l/min - Średnio: 5 l/min)

Normalny współczynnik jednoczesności : Szpitale, Hotele, Biura, Mieszkania, Domy Pomocy
Społecznej,... (Umywalki DELABIE 3l/min - Natryski DELABIE 6 l/min - Zlewy 12 l/min -
Wanny 20 l/min - Średnio: 12 l/min)

do 3
do 16
do 50

do 100

PREMIX Securit

Przewidzieć zawory odcinające na wejściach WC i WZ (zobacz strona obok).

PREMIX Securit
Centralny mieszacz termostatyczny do obiegu ciepłej wody użytkowej, regulowany od 46°C do 60°C
z wymienną głowicą na komórkę termoaktywną. 
Zawory zwrotne i filtry dostępne są z zewnątrz, bez demontażu mechanizmu.
Dezynfekcja termiczna możliwa bez specjalnego pokrętła.
> 15 % oszczędności energii: zoptymalizowana strata ciepła (obieg 55°C / 70°C brak obiegu).
> Chroni i przedłuża życie instalacji (CWU > 65°C = czynnik przedwczesnego starzenia się instalacji).

PREMIX Confort * Wypływ przy 3 bar straty ciśnienia ** Ilość natrysków pozakontraktowa (zobacz współczynnik jednoczesności)

* Wypływ przy 3 bar straty ciśnienia    ** Zalecany przedział wypływu

Parametry techniczne
• Temperatura maksymalna Wody Ciepłej: 85°C. 
• Ogranicznik temperatury maksymalnej nastawiany przez instalatora na PREMIX Confort.
• Różnica Woda Ciepła/Woda Mieszana : minimum 15°C. Różnica Woda Ciepła/Woda

Zimna: minimum 40°C.
• Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar. (zalecane 0,5 bar).
• Ciśnienie mini/maxi : 1 do 10 bar (zalecane 1 do 5 bar).
• Wyjście WM w górę z wejściem WC z lewej strony i WZ z prawej strony (pierścień

czerwony dla WC i niebieski dla WZ).
• Możliwość wyjścia WM dołem : odkręcić/przestawić zaślepkę na górę, a wyjście WM w dół.
• Korpus mosiądz DZR chromowany o wysokiej odporności.
• Ochrona antyoprzeniowa: maksymalnie 42°C dla PREMIX Confort i 60°C dla PREMIX Securit.

Nazwa Rozmiar Wypływ* Wymiary Zakres Nr katalogowy
M l/mn L H P wypływu**

PREMIX CONFORT 55 3/4” 55 118 60 18 6 731002
PREMIX CONFORT 90 1” 90 160 80 23 12 731003
PREMIX CONFORT 140 1”1/4 140 178 88 26 25 731004
PREMIX CONFORT 190 1”1/2 190 196 98 26 40 731005

PREMIX CONFORT T2 3/4” 55 118 81 18 6 731200
PREMIX CONFORT T3 1” 90 144 95 23 12 731300
PREMIX CONFORT T4 1”1/4 140 178 107 26 25 731400
PREMIX CONFORT T5 1”1/2 190 218 129 26 40 731500

Nazwa Rozmiar Wypływ* Wymiary Ilość Nr katalogowy
M l/mn L H P natrysków**

PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów



PREMIX Compact
Regulator termostatyczny ciepłej wody użytkowej do dystrybucji
wody zmieszanej od 30 do 60°C.

- Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, z możliwością blokady.
- Ochrona antyoparzeniowa
- Automatyczne zamkniecie wody gorącej w razie zaniku wody zimnej.
- Wypływ minimalny, przy którym funkcjonuje mieszacz: 5l/min.
- Zintegrowane zawory zwrotne. Dezynfekcja termiczna bez

specjalnej dźwigni.

• Z1/2" do zasilanie 2-7 zaworów* (KW 19l/min)

korpus surowy i niebieskie pokrętło 733015
korpus i pokrętło polerowany/chrom 733016

• Z3/4" do zasilanie 2-10 zaworów* (KW 23l/min)

korpus surowy i niebieskie pokrętło 733020
korpus i pokrętło polerowany/chrom 733021

*w zależności od wielkości wypływu zaworu (Tempomatic, Tempostop... 3 l/min).

PREMIX Nano
Regulator termostatyczny ciepłej wody użytkowej do
dystrybucji wody zmieszanej.

- Możliwość dezynfekcji termicznej.
- Blokada antyoparzeniowa.
- Automatyczne zamknięcie wypływu wody gorącej w

przypadku zaniku wody zimnej.
- Regulacja temperatury, nastawiona na 38°C.
- Zintegrowane zawory zwrotne.

• Wejście W3/8" i wyjście Z3/8" na WM do zasilania 1-2
zaworów (5l/min przy 1 barze – 10l/min przy 3 barach)

korpus surowy 732012
korpus chromowany 732016
Korpus chromowany, wejście WC W3/8’’, 732216
wejście WZ Z3/8’’ i wyjście WM Z3/8’’
Zestaw podłączeniowy do 732216 732515

PREMIX Confort podtynkowy 792220
Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody mieszanej,
podtynkowy pod błyszczącą płytą z inoxu 160x220,
z wodoszczelną skrzynką podtynkową.

• Wypływ 35 litrów/min przy 3 bar.
• Regulacja temperatury od 32°C do 40°C, nastawiony fabrycznie na 38°C.
• Stabilność temperatury: ±1,5°C między 34, a 40°C.
• Automatyczna blokada antyoparzeniowa do 42°C.
• Zintegrowane zawory zwrotne.
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PREMIX

Parametry techniczne:
• Temperatura zasilania w Wodę Ciepłą: 55-85°C.
• Temperatura zasilania w Wodę Zimną: 5-20°C.
• Różnica Woda Ciepła/Woda Mieszana : minimum 15°C.
• Zalecane ciśnienie 1 do 5 barów.
• Maksymalna różnica ciśnienia na wejściach: 1 bar.

PREMIX Compact
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PRODUKTY TE SĄ ODPORNE NA DEZYNFEKCJĘ TERMICZNĄ I CHEMICZNĄ, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących protokołów.

733016

733021

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa:

> Zapobiega przenikaniu wody z zewnątrz (ściekanie...).
> Odprowadza wodę z wycieków i z kondensacji (dołem uszczelki);
> Szybka instalacja i głębokość osadzenia regulowana od 10 do 30 mm 

ze złączkami i zintegrowanymi zaworami odcinającymi.
> Wysoka odporność na wandalizm: 

niewidoczne mocowania i mechanizm anty-szok.

Zawory odcinające kątowe

Zawory odcinające kątowe
Zamknięcie kulowe, chromowane, z filtrem i zaworem
odwadniającym (pobieranie ciśnienia i temperatury).

• FF3/4" do PREMIX`a 3/4" 730802.2P
• F3/4" F1"   do PREMIX`a 1" 730803.2P
• F1"F1"1/4  do PREMIX`a 1"1/4 730804.2P

PREMIX Confort podtynkowy

PREMIX Nano

NOWOŚĆ: 2 połowa 2013
O dostępność pytać Dział handlowy

732216
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Konserwacja i uruchamianie

Aby uzyskać najkorzystniejszy poziom precyzji i skuteczność PREMIX`ów, instalacja musi być zgodna z prawem i przestrzegać normalnych
warunków funkcjonowania (patrz strona 82):
- Najważniejszy jest wybór średnicy i długości rur, rozmiaru mieszacza i pompy do cyrkulacji.
- Rozstrzygające jest założenie w odpowiednie miejsce zaworów zwrotnych, zaworów regulujących i odcinających.
- Przepłukanie instalacji silnym strumieniem ułatwia czyszczenie konieczne przed uruchomieniem mieszacza.
Zalecamy instalację złączek wejścia wody wyposażonych w filtry, zawory odcinające, punkty poboru ciśnienia lub temperatury (nasze zawory
odcinające z filtrem i otworem pozwalającym na opróżnienie PREMIX‘a, strona 85).

Instalacja i uruchamianie PREMIX‘ów musi być wykonana przez osoby wykwalifikowane i doświadczone.

Skalowanie i ograniczenie temperatury maksymalnej
PREMIX jest testowany fabrycznie i nastawiony na około 38° (ciśnienie WC=WZ=3bar). Gdy instalacja jest już skończona i przepłukana należy
ponownie nastawić mieszacz.

4. PREMIX jest dostarczony z ogranicznikiem temperatury ustawionym na 40°C (A
na pierścieniu naprzeciw kropki na korpusie). Aby ograniczyć temperaturę do
42°C, ściągnąć czerwony pierścień i ustawić ostatnią literę E naprzeciw
kropki na korpusie. Ograniczenie do 39°C, ustawić odpowiednio literę D.

DEZYNFEKCJA termiczna bez demontażu głowicy, ani specjalnego pokrętła
Aby przeprowadzić dezynfekcję termiczną należy: 
• Nacisnąć małym śrubokrętem na czerwony przycisk.
• Przekręcić śrubokrętem w lewo o 3/4 obrotu.
• Aby powrócić do temperatury wyjściowej należy przekręcić pokrętło w prawo.
• Czerwony przycisk automatycznie powraca do pozycji wyjściowej.

Nacisnąć

Przekręcić

Czerwony
przycisk

A na wysokości
odwzornika

Śruba

Blokada
na ok. 40

Pierścień z
blokadą T°

3. Następnie ustawić ponownie pokrętło 38°C naprzeciw kropki znajdującej
się na korpusie. Mieszacz może być regulowany między 32, a 40°C. 

1. Uruchomić mieszacz na około 25 % maksymalnego wypływu i zmierzyć
temperaturę wody zmieszanej w jednym z punktów czerpalnych.  

2. Aby zmienić temperaturę wody należy : zdjąć pokrętło po odkręceniu śruby,
przekręcić trzpień w prawo, aby zmniejszyć temperaturę i w lewo, aby
zwiększyć (obrót o 30° jest równy jednemu stopniu temperatury).

Konserwacja prewencyjna
Uproszczona konstrukcja PREMIX`a ułatwia późniejszą konserwację:
1. Prosta głowica, dostępna od przodu bez demontażu mieszacza.
2. Zawory zwrotne dostępne z zewnątrz.

Aby zapewnić niezawodność PREMIX`ów i PREMIX`a Compact w
czasie i przestrzegać zapisów dotyczących zapobieganiu ryzyka
związanego z Legionellą, zalecamy coroczną kontrolę następujących
elementów:
1. Zaworów zwrotnych i filtrów : oczyszczenie z osadu oraz

wymiana części zużytych lub uszkodzonych.
2. Wymienna głowica termostatyczna:  oczyszczenie z osadu

wewnętrznych elementów oraz wymiana części i uszczelek zużytych
lub uszkodzonych.

3. Skalowanie temperatury (zobacz niżej).
4. Test funkcjonowania :

- kontrola stabilności temperatury wody mieszanej;
- kontrola ochrony antyoparzeniowej w przypadku przerwania

zasilania w wodę zimną.
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PREMIX typ 3/4” i 1” 

PREMIX typ 1”1/4 i 1”1/2 

PREMIX Compact 1/2” i 3/4” 

�
� �

� Sprężyna wyrównująca
� Komórka termostatyczna
� Tłok

�
�
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