ãtyﬁcestné

trojcestné

KOMEXTHERM

Názvem smû‰ovaãe oznaãujeme armatury urãené k regulaci systémÛ teplovodního ústﬁedního vytápûní, které regulují teplotu topné vody smû‰ováním. Smû‰ují vodu z topného zdroje s vratnou vodou.
Firma KOMEXTHERM Praha spol. s r. o. vyrábí a dodává smû‰ovaãe v trojcestném i ãtyﬁcestném provedení,
a to v celé ﬁadû typÛ a velikostí.
popis

oznaãení

hmotnost jmenovit˘ prÛto [kg]*
kov˘ souãinitel
Kvs [m3/h]

pﬁipojovací
závit

maximální
pracovní tlak
[kPa]**

maximální
pracovní teplota
[0C]

P¤EHLED VYRÁBùN¯CH T¤ÍCESTN¯CH SMù·OVAâÒ
mosazné
s vnitﬁním
závitem

ocelové
navaﬁovací

‰edá litina
s vnitﬁním
závitem
‰edá litina
s pﬁírubami

MIX
MIX
MIX
MIX
MIX
MIX
MIX
MIX
MIX
MIX
MIX
MIX
MIX

BP DN 15
BP DN 20
BP DN 25
AP DN 32
AP DN 40
AP DN 50
AP DN 65
AP DN 80
AP DN 100
C DN 32
C DN 40
C DN 50
P DN 50

1,68
1,52
1,43
2,4
3,25
4,08
7,1
8,4
9,53
2,57
4,57
5,4
8,3

4,9
8,2
12,4
19,6
28,0
45,0
72,0
110,0
160,0
19,6
28,0
45,0
45,0

G 3/4"
G 1"
G 1"
–
–
–
–
–
–
G 1 1/4"
G 1 1/2"
G 2"
–

600

110

P¤EHLED VYRÁBùN¯CH âTY¤CESTN¯CH SMù·OVAâÒ
mosazné
s vnitﬁním
závitem

ocelové
navaﬁovací

‰edá litina
s vnitﬁním
závitem
‰edá litina
s pﬁírubami

DUOMIX B DN 20
DUOMIX B DN 25
DUOMIX
DUOMIX
DUOMIX
DUOMIX
DUOMIX
DUOMIX
DUOMIX
DUOMIX
DUOMIX
DUOMIX
DUOMIX

AO DN 25
AO DN 32
AO DN 40
AO DN 50
AO DN 65
AO DN 80
AO DN 100
C DN 32
C DN 40
C DN 50
P DN 50

1,36
1,31

9,1
13,7

G 1"
G 1"

2,2
2,6
3,5
4,5
8,05
9,23
11,05
3,08
4,90
6,19
9,8

12,43
18,9
24,8
45,7
73,0
112,0
165,0
18,9
24,8
45,7
45,7

–
–
–
–
–
–
–
G 1 1/4"
G 1 1/2"
G 2"
–

600

110

*Pﬁi balení pﬁipoãítat k hmotnosti smû‰ovaãe je‰tû hmotnost obalu, a to následovnû:
Obal do velikosti DN 50 vãetnû . . . . . . . 0,2 kg
Obal pro velikosti DN 65 – 100 . . . . . . .0,3 kg
**Tlakovou ztrátu nutno odeãíst z obr. 38 a 39.

Regulace smû‰ováním je pﬁeváÏnû pouÏívanou metodou regulace, neboÈ nejlépe splÀuje podmínky vypl˘vající
z poÏadovan˘ch parametrÛ pro regulace topn˘ch systémÛ. Pﬁednosti tohoto zpÛsobu regulace jsou pﬁedev‰ím:
moÏnost plynule regulovat teplotu topné vody smû‰ováním,
konstantní objemov˘ prÛtok v celé soustavû,
z toho vypl˘vající rovnomûrné teplotní zatíÏení otopn˘ch tûles,
minimální ztráty pﬁi prÛtoku smû‰ovaãem,
v˘znamnou pﬁedností ãtyﬁcestn˘ch smû‰ovaãÛ je navíc ochrana zdroje tepla (kotle) pﬁed nízkoteplotní korozí zaji‰Èovaná
zv˘‰ením teploty vratné vody
vyrovnávání teplotních v˘kyvÛ v˘stupní vody z kotle,
zabezpeãení regulaãní schopnosti termostatick˘ch ventilÛ instalovan˘ch na topn˘ch tûlech.
pﬁedností trojcestn˘ch smû‰ovaãÛ MIX je moÏnost pouÏití jako rozdûlovací armatury
dal‰í pﬁedností ãtyﬁcestn˘ch smû‰ovaãÛ je úãinn˘ ohﬁev TUV zapojením zásobníku TUV do kotlového okruhu

2

1. URâENÍ A CHARAKTERISTIKA âINNOSTI
A) Trojcestné smû‰ovaãe MIX
Trojcestné smû‰ovaãe typu MIX AP, MIX BP, MIX C, MIX P, které splÀují uvedené pﬁednosti, je moÏno vyuÏít pro nejrÛznûj‰í regulaãní
úlohy, pﬁednostnû pak tam, kde lze vyuÏít jejich základní funkci, kterou je:

a) Funkce smû‰ovací
Trojcestné smû‰ovaãe MIX jsou armatury urãené pro regulaci
smû‰ováním. Jedná se o kvalitativní regulaci smû‰ováním kotlové
vody s vratnou. Smû‰ovací pomûr je plynule nastavován ﬁídícím prvkem (regulátorem) tak, aby v˘stupní voda mûla vÏdy poÏadovanou
teplotu odpovídající nastaven˘m parametrÛm. Smû‰ovaãe MIX jsou
pﬁedev‰ím urãeny pro regulaci jednotliv˘ch topn˘ch zón napojen˘ch
na rozdûlovaã, dále pro regulaci teplovodních akumulaãních systémÛ, regulaci topné vody z primárních systémÛ, ale i pro regulaci

jednoduch˘ch topn˘ch systémÛ. Jsou vhodné pro v‰echny teplovodní topné systémy mimo pﬁípadÛ, kdy je tﬁeba zaruãit úãinnou
ochranu kotle pﬁed nízkoteplotní korozí a nepﬁím˘ ohﬁev TUV. Podklady pro dimenzování uvedené ve stati 2 b) jsou urãeny pro systémy s nucen˘m obûhem. Schéma zapojení trojcestn˘ch smû‰ovaãÛ do
topn˘ch systémÛ je na obrázcích 7/P aÏ 7/V. Osazení trojcestného
smû‰ovaãe do topného systému s radiátory je uvedeno na obr. 1, do
systému s podlahov˘m vytápûním na obr. 2.

9

1 - Regulátor Komextherm
RVT 06
2 - âidlo teploty vody TV-J
3 - âidlo venkovní teploty TA
4 - Trojcestn˘ smû‰ovaã MIX

5 - Servopohon
Komextherm MK-CN
6 - Obûhové ãerpadlo
7 - Radiátor
8 - Pﬁídavn˘ termostat IMIT
9 - Kotel

Obr. 1 - Schéma základního zapojení trojcestného smû‰ovaãe do topného systému s radiátory vybaveného ekvitermní regulací.

1 - Kotel
2 - Regulátor Komextherm
RVT06
3 - âidlo teploty vody TV-J
4 - âidlo venkovní teploty TA
5 - Trojcestn˘ smû‰ovaã MIX

6 - Servopohon MK-CN
7 - Obûhové ãerpadlo
8 - Pﬁídavn˘ termostat IMIT
9 - Omezující termostat ãerpadla
10 - Regulaãní ventil
11 - Zásobník TUV

Obr. 2 - Pﬁíklad zapojení topného systému podlahového vytápûní ﬁízeného regulací KOMEXTHERM.

Mimo uvedené základní smû‰ovací funkce lze trojcestné smû‰ovaãe MIX pouÏít bez úprav i pro dal‰í funkci, kterou je:
b) Funkce rozdûlovací
Trojcestné smû‰ovaãe je moÏno pouÏít také jako rozdûlovací armaturu. Pﬁestavením dílÛ smû‰ovaãe dle
níÏe uvedeného popisu získáme armaturu s odli‰nou
funkcí. Takto upraven˘ smû‰ovaã rozdûluje celé
mnoÏství vstupujícího media stﬁídavû do jednoho ze
dvou v˘stupních hrdel, to znamená, Ïe teplota media
se nemûní, pouze je smûﬁováno do dvou míst spotﬁeby. Páka rozdûlovaãe se pﬁestavuje o 90°. ZpÛsoby
zapojení jsou uvedeny na obr. 8.
Pﬁíklad vyuÏití: Z jednoho místa ohﬁevu (sluneãní
kolektory) je moÏno smûrovat teplou vodu stﬁídavû
do dvou míst spotﬁeby, napﬁíklad do zásobníku TUV
a do bazénu (viz obr. 3)

1 - Kolektory
2 - Bojler TUV
3 - Bazén
4 - Regulátor Solaris
RRT 05
5 - âidla TV-J 1, 2, 3
6 - Smû‰ovaã MIX jako
rozdûlovací armatura
7 - Servopohon MK-CN
8 - Obûhové ãerpadlo
9 - Zpûtn˘ ventil

Obr. 3 - Pﬁíklad zapojení solárního systému se zásobníkem TUV a v˘mûníkem pro ohﬁev bazénu
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B) âtyﬁcestné smû‰ovaãe DUOMIX
âtyﬁcestné smû‰ovaãe spojují pﬁi své ãinnosti dvû funkce, kter˘mi jsou:

a) Funkce smû‰ovací
Je shodná s funkcí trojcestn˘ch smû‰ovaãÛ a spoãívá ve smû‰ování
teplé vody ze zdroje tepla a chladnûj‰í vratné vody z topného okruhu v pomûru daném nastavením regulaãního ‰oupátka smû‰ovaãe.

Tato funkce umoÏÀuje plynulé nastavení teploty topné vody podle
potﬁeb regulaãního systému. Plynulé nastavování smû‰ovaãe je ﬁízeno automatickou regulací.

b) Funkce ochrany kotle (dvojité smû‰ování)
PouÏitím ãtyﬁcestného smû‰ovaãe vytvoﬁíme mimo topného i kotlov˘
okruh. Urãité mnoÏství vody pﬁivádûné do smû‰ovaãe z kotle je tak
smû‰ováno s vratnou vodou, jejíÏ teplota je tím zvy‰ována tak, aby
teplota kotle neklesla napﬁíklad pod 60 0C. Nastavení regulaãního
‰oupátka urãuje pomûr smû‰ování. Pﬁi zv˘‰ení mnoÏství vody smûﬁující z kotle do topného okruhu se sniÏuje mnoÏství proudící vody zpût
do kotlového okruhu a naopak. Tím, Ïe pomûr smû‰ování v topném
i kotlovém okruhu je proporcionální, je v celém systému zaji‰tûn trvale konstantní prÛtok. PrÛtok a smû‰ování topného media v ãtyﬁcestném smû‰ovaãi je znázornûn na obr. 4. Pﬁíklad zapojení ãtyﬁcestného smû‰ovaãe do topného systému je uveden na obr. 5.
âtyﬁcestné smû‰ovaãe je vhodné pouÏívat v‰ude tam, kde je nutné
udrÏovat vy‰‰í teplotu vratné vody. Dosáhne se tím ochrany kotle
pﬁed nízkoteplotní korozí a umoÏní se efektivní ohﬁev TUV v zá-

sobníku, kter˘ je zapojen v kotlovém okruhu. âtyﬁcestné smû‰ovaãe doporuãujeme pouÏívat u v‰ech typÛ stacionárních kotlÛ s automatick˘m nebo ruãním provozem. MÛÏeme je pouÏít pro topné
systémy s radiátory, ale i pro systémy s podlahov˘m vytápûním nebo pro systémy kombinované. âtyﬁcestné smû‰ovaãe pracují spolehlivû v topn˘ch systémech s otevﬁen˘mi i tlakov˘mi expanzními
nádobami.
Firma KOMEXTHERM doporuãuje topné systémy (okruhy za
smû‰ovaãem) osazovat obûhov˘m ãerpadlem. U systémÛ s vût‰ím
v˘konem doporuãujeme osadit obûhov˘m ãerpadlem i kotlov˘
okruh. Zcela nezbytné je to u systémÛ se zplynovacím kotlem na
tuhá paliva, aby se zabránilo pﬁehﬁívání kotle (kotel má rychl˘ nábûh a cirkulace by nemusela staãit). Umístûní obûhového ãerpadla v kotlovém okruhu je na obr. 5.

2
1
3
4
1 - Vstup od zdroje tepla
2 - V˘stup do topného okruhu
3 - Vstup vratného potrubí topného okruhu

4 - V˘stup pro pﬁipojení vratného potrubí kotlového
okruhu

Obr. 4 - Zobrazení prÛtoku kapaliny ãtyﬁcestn˘m smû‰ovaãem

1 - Kotel
2 - Regulátor KOMEXTHERM
RVT
3 - âidlo venkovní teploty TA
4 - âidlo teploty nábûhové vody
TV-J

5 - âtyﬁcestn˘ smû‰ovaã
6 - Servopohon MK-CN
7 - Obûhové ãerpadlo
8 - Radiátor
9 - Obûhové ãerpadlo kotlového
okruhu

Obr. 5 - Pﬁíklad zapojení ãtyﬁcestného smû‰ovaãe do topného systému
s radiátory vybaveného ekvitermní regulací

2. VLASTNOSTI A FUNKCE SMù·OVAâÒ
A) MIX AP, MIX BP, MIX C, MIX P
Trojcestné smû‰ovaãe jsou z konstrukãního hlediska armatury vybavené otoãn˘m, vhodnû tvarovan˘m ‰oupátkem, uloÏen˘m ve válcovém funkãním prostoru tûla smû‰ovaãe. Z tohoto konstrukãního
provedení jasnû vypl˘vá, Ïe smû‰ovaãe nemají charakter ventilÛ
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a nemohou zaruãit úplnou tûsnost ani v krajních (zavﬁen˘ch) polohách. Posouzení míry tûsnosti jednotliv˘ch vyrábûn˘ch typÛ je uvedeno níÏe ve stati 2a.

Typ MIX AP (DN 65, 80, 100)
Tûlo smû‰ovaãÛ uveden˘ch DN je svaﬁeno z trubkov˘ch vstupÛ, závûrn˘ch hran a kuÏelového dna (materiál: konstrukãní ocel). Otoãné
‰oupátko je zhotoveno z mosazného odlitku a je upevnûno pﬁímo na

hﬁídeli. Z hlediska montáÏe se jedná o typicky varné provedení. ·oupátko je pevnû spojeno s hﬁídelí a mezi ‰oupátkem a tûlem smû‰ovaãe je nutná konstrukãní vÛle.

Typ MIX AP (DN 32, 40, 50), MIX P DN 50
Smû‰ovaãe tohoto provedení se li‰í od v˘‰e popsan˘ch jinou konstrukcí regulaãního ‰oupátka. ·oupátko je lisováno z plastu plnûného skeln˘m vláknem. Funkãní plocha v˘lisku je pﬁesnû obrobena tak, aby byla zaruãena co nejvût‰í tûsnost pﬁi uzavﬁení
smû‰ovaãe. ·oupátko je k tûlu smû‰ovaãe pﬁitlaãováno pruÏinou.
Konstrukãní zmûna byla provedena i na tûle smû‰ovaãe, které je
sestaveno z pﬁesnû obrobeného odlitku a ocelov˘ch beze‰v˘ch
trubek viz obr. 6. ZpÛsob montáÏe zÛstává stejn˘, jedná se
i v tomto pﬁípadû o varné provedení. U typu MIX P je svaﬁované tûlo nahrazeno odlitkem ze ‰edé litiny. Provedení i upevnûní
otoãného ‰oupátka je totoÏné. Z hlediska montáÏe se jedná o pﬁírubové provedení.

Obr. 6 - Konstrukãní ﬁe‰ení uloÏení ‰oupátka u smû‰ovaãÛ typu
MIX AP DN 32, 40, 50

Typ MIX BP
Má stejnou konstrukci otoãného regulaãního ‰oupátka a tudíÏ
i odpovídající tûsnost jako u typu MIX AP (DN 32, 40, 50). Rozdílné je provedení tûla, které tvoﬁí mosazn˘ v˘kovek. Rozdíln˘ je

i zpÛsob montáÏe, vstupy a v˘stupy jsou opatﬁeny vnitﬁními závity G1" (DN 20,25) nebo G3/4" (DN 15).

Typ MIX C
Má stejnou konstrukci otoãného regulaãního ‰oupátka a tudíÏ i odpovídající tûsnost jako u typu MIX BP, ale tûlo smû‰ovaãe je tvoﬁeno odlitkem ze ‰edé litiny. V‰echny v˘stupy jsou opatﬁeny vnitﬁními
závity.

Pﬁes uvedené úpravy otoãného ‰oupátka je tﬁeba pﬁi navrhování topného systému poãítat s tím, Ïe ani smû‰ovaãe typu MIX AP (DN 32, 40,
50), BP (DN 15, 20, 25) a C (DN 32, 40, 50) nejsou uzavíracími armaturami, a proto nelze pﬁi plnû uzavﬁeném smû‰ovaãi zaruãit jeho úplnou nepropustnost.

a) Tûsnost smû‰ovaãe
Smû‰ovaãe MIX AP (DN 65, 80, 100)
Vzhledem ke konstrukci regulaãního ‰oupátka tûchto typÛ smû‰ovaãe musí b˘t mezi tûlem a ‰oupátkem urãitá vÛle, která zaruãí
pohyblivost ‰oupátka pﬁi v‰ech zmûnách teploty. Proto u tohoto
provedení je netûsnost zavﬁeného smû‰ovaãe v rozsahu 2 aÏ 3%.

UpozorÀujeme, Ïe tyto hodnoty byly namûﬁeny pﬁi dosaÏení úplné
hydraulické stability topné soustavy. Netûsnost se zvy‰uje s narÛstajícími tlakov˘mi disproporcemi.

Smû‰ovaãe MIX AP (DN 32, 40, 50), MIX BP, MIX C, MIX P
Konstrukce a uloÏení regulaãního ‰oupátka tûchto typÛ smû‰ovaãÛ
zaruãují v zavﬁeném stavu netûsnost max. do 1% prÛtoku. Aby bylo moÏno tohoto stavu bezpeãnû docílit, je tﬁeba, aby topná sousta-

va byla hydraulicky vyváÏena.Ve stati "Pokyny pro projektanty" jsou
popsány pﬁíklady zaﬁízení, kter˘mi lze dosáhnout hydraulicky vyváÏené soustavy.

b) Dimenzování smû‰ovaãÛ
Pro dosaÏení optimální funkce smû‰ovaãe je tﬁeba správnû stanovit
jeho velikost (DN). PouÏití nesprávnû zvolené velikosti smû‰ovaãe
vede k tomu, Ïe není zaruãena regulaãní schopnost v celém rozsahu
stupnice smû‰ovaãe.Toto omezení je tím vût‰í, ãím vût‰í je odchylka
od správnû stanovené velikosti smû‰ovaãe. Pro v˘poãet, mimo vlast-

ních parametrÛ daného topného systému, slouÏí pﬁedev‰ím hodnoty
prÛtokov˘ch souãinitelÛ Kvs pro jednotlivé vyrábûné velikosti smû‰ovaãÛ. Tyto hodnoty byly u smû‰ovaãÛ MIX AP, MIX P, MIX BP
a MIX C mûﬁeny vesmûs pﬁi tlakovém spádu 1 kPa pro rychlost
proudûní v = 1 [m/sec]. Jsou uvedeny v tabulce na str. 2.
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∇

c) Tlakové ztráty

obr. 38, ze kterého lze pﬁímo odeãíst jak správnou velikost smû‰ovaãe,
tak i odpovídající tlakovou ztrátu. Urãujícími veliãinami jsou mnoÏství
(prÛtok) vody Q [m3/hod], mnoÏství tepla Q [kW], teplotní spád daného systému nnt2,3 [oC] a rychlost proudûní [m/sec] pﬁi plnû otevﬁeném
smû‰ovaãi. Diagram je urãen pro systémy s nucen˘m obûhem.
(t1=teplota kotlové vody, t2=teplota topné vody, t3=teplota vratné vody).

∇

Mûﬁení hydraulick˘ch vlastností smû‰ovaãÛ bylo provedeno v akreditované laboratoﬁi ã. 1007, Praha 10 - Hostivaﬁ. Tímto mûﬁením byly získány i dal‰í hydraulické parametry tûchto smû‰ovaãÛ (hodnoty prÛtokÛ,
pomûrné hodnoty pﬁímíchávání vody mezi jednotliv˘mi vûtvemi, prÛbûh
prÛtokÛ v grafickém vyjádﬁení). Pro usnadnûní stanovení správné velikosti trojcestného smû‰ovaãe MIX byl zpracován diagram uveden˘ na

p

Mimo hodnot prÛtokov˘ch souãinitelÛ je tﬁeba znát i tlakové
ztráty jednotliv˘ch smû‰ovaãÛ. Hodnoty tlakov˘ch ztrát p [kPa]
jednotliv˘ch velikostí (DN) smû‰ovaãÛ pﬁi urãitém prÛtoku
Q [m3/hod], tepelném toku W [kW] a tepelném spádu t2,3 [oC]

lze pﬁímo odeãíst v pravé dolní ãásti diagramu sestaveného pro
operativní urãování správné velikosti smû‰ovaãe. Diagram je uveden na obr. 38.

∇

∇

d) ZpÛsoby zapojení do systému potrubí
Z hlediska konstrukãního jsou smû‰ovaãe MIX AP, BP, C, P vyrobeny jako smû‰ovaãe s pﬁím˘m prÛtokem, coÏ znamená, Ïe osy vstupu od zdroje tepla a v˘stupu do topného systému jsou vÏdy v pﬁímce. Vstup vratného potrubí je v boãním hrdle (90o). Pﬁi instalaci je
moÏno smû‰ovaã umístit tak, Ïe zmínûná osa pﬁímého prÛchodu je
svislá nebo vodorovná, mÛÏe b˘t i ‰ikmá. V kaÏdém pﬁípadû v‰ak

V

R

P

U

T

S

1 - vstup od zdroje tepla
2 - v˘stup do topného okruhu
3 - vstup vratného potrubí
Obr. 7 - ZpÛsoby zapojení trojcestn˘ch smû‰ovaãÛ MIX AP,
MIX-BP, MIX C a MIX P do potrubí

musí b˘t smû‰ovaã instalován tak, aby hﬁídel otoãného ‰oupátka
byla ve vodorovné poloze. Pﬁi dodrÏení tûchto zásad je moÏno pouÏít 6 variant zapojení trojcestn˘ch smû‰ovaãÛ na‰í v˘roby do potrubního systému. S oznaãením P, R, S, T, U, V jsou uvedeny na obr.
7. ZpÛsoby zapojení smû‰ovaãe jako rozdûlovací armatury jsou uvedeny na obr. 8.

1 - vstup kapaliny
2 - v˘stup 1
3 - v˘stup 2
Obr. 8 - ZpÛsoby zapojení trojcestn˘ch smû‰ovaãÛ jako rozdûlovací armatury

B) DUOMIX AO , DUOMIX B, DUOMIX C, DUOMIX P
Hlavní funkãní souãástí ãtyﬁcestn˘ch smû‰ovaãÛ je otoãné ‰oupátko
s tvarovan˘mi clonami uloÏené ve válcovém prostoru tûla smû‰ovaãe, do kterého ústí jednotlivá hrdla. ·oupátko tvoﬁí s hﬁídelí jeden
celek. Z tohoto konstrukãního provedení vypl˘vá, Ïe ani ãtyﬁcestné

smû‰ovaãe nemají charakter uzavírací armatury a nemohou tedy
zaruãit nulov˘ prÛtok v zavﬁené poloze . Tam, kde bude nutné, aby
ãást systému byla zcela uzavírána, musí projektant systém doplnit
armaturou k tomu urãenou.

a) Tûsnost smû‰ovaãe
Potﬁebnou vÛlí v uloÏení otoãného ‰oupátka je dána urãitá prÛtoková netûsnost projevující se i v uzavﬁené poloze smû‰ovaãe. Mûﬁením bylo zji‰tûno, Ïe se tato netûsnost pohybuje v rozmezí 1,5 2,5% celkového prÛtoku, pﬁiãemÏ u typÛ B, C a P se pohybuje na
spodní hranici uvedeného rozmezí. Mûﬁení bylo provádûno pﬁi za-
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ji‰tûní úplné hydraulické stability na vstupech a v˘stupech smû‰ovaãÛ, pﬁiãemÏ bylo zji‰tûno, Ïe s narÛstajícími tlakov˘mi disproporcemi mezi vstupy a v˘stupy smû‰ovaãe narÛstá i procento netûsnosti.

b) Dimenzování smû‰ovaãÛ
Pro dosaÏení optimální funkce smû‰ovaãe je tﬁeba správnû stanovit jeho velikost (DN). DÛvody jsou stejné jako u smû‰ovaãÛ
typu MIX. JelikoÏ prÛbûh prÛtokÛ ãtyﬁcestn˘m smû‰ovaãem je
vzhledem k jeho dvojí funkci mnohem sloÏitûj‰í neÏ je tomu
u trojcestn˘ch smû‰ovaãÛ, a tím obtíÏnûj‰í je i mûﬁení jednotliv˘ch prÛtokÛ, byl vypracován mimo uvedení prÛtokov˘ch souãinitelÛ Kvs (viz. tabulka na str. 2) diagram, ze kterého pﬁi dosa-

∇

c) Tlakové ztráty

zení pﬁíslu‰n˘ch hodnot urãujících veliãin lze pﬁímo odeãíst jak
správnou velikost smû‰ovaãe, tak i odpovídající tlakovou ztrátu.
Podmínky jsou opût stejné jako u typu MIX. Diagram, kter˘ je
uveden na obr. 39 je zpracován pro systémy s nucen˘m obûhem,
které firma doporuãuje pro pﬁednostní pouÏití. Dimenzování
ãtyﬁcestn˘ch smû‰ovaãÛ pro samotíÏné systémy se pohybuje v jin˘ch úrovních.

p

Platí stejné údaje jako u typu MIX. Diagram je uveden na obr. 39.

d) ZpÛsoby zapojení do potrubí
Aby byla zachována co nejvût‰í variabilnost pﬁi instalaci smû‰ovaãe do systému potrubí, jsou ãtyﬁcestné smû‰ovaãe na‰í v˘roby
konstruovány tak, Ïe mohou b˘t zabudovány rÛzn˘mi zpÛsoby
uveden˘mi pod oznaãeními A, B, C, D, E, F, G, H na obr. 9.
UmoÏÀují tak mimo jiné zejména pﬁipojení od zdroje tepla umístûného na levé i pravé stranû. Zmûny pro odli‰né zapojení se dosáhne pouze pﬁestavûním ovládací páky a ‰títku se stupnicí,

kter˘ je oboustrann˘ se zrcadlovû obrácenou stupnicí. Uvedené
pﬁipojení vzhledem ke zdroji tepla platí beze zmûny i pro trojcestné smû‰ovaãe. Provedení ‰títku se stupnicí viz obr. 16b pro
typ MIX a obr. 16a pro typ DUOMIX na str. 20.
Pﬁi pouÏití jakéhokoliv z uveden˘ch zpÛsobÛ zapojení je v‰ak
tﬁeba dodrÏet zásadu, Ïe hﬁídel otoãného ‰oupátka musí b˘t ve
vodorovné poloze.

Obr. 9 - ZpÛsoby zapojení ãtyﬁcestn˘ch smû‰ovaãÛ do potrubí
1 - Vstup od zdroje tepla
2 - V˘stup do topného okruhu
3 - Vstup vratného potrubí topného okruhu
4 - V˘stup pro pﬁipojení vratného potrubí kotlového okruhu
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3. POKYNY PRO PROJEKTANTY
Chceme-li dosáhnout optimální a spolehlivé funkce daného smû‰ovaãe, je tﬁeba dodrÏet urãité podmínky, které je ovlivÀují. Mezi tyto podmínky patﬁí zejména:

a) Správn˘ zpÛsob instalace
Mimo správného zapojení smû‰ovaãe do potrubí, kter˘ byl uveden
ve stati 2d, je nutno dodrÏet i jeho správné umístûní. Optimálním ﬁe‰ením je umístûní smû‰ovaãe tak, jak je uvedeno ve stati 7 - MontáÏní podmínky. DodrÏet umístûní smû‰ovaãe podle tohoto doporu-

ãení je Ïádoucí u systémÛ s plynov˘m kotlem a nezbytné v systémech osazen˘ch kotlem na tuhá paliva (Zvlá‰tû je tﬁeba dbát na
správné umístûní smû‰ovaãe, pokud je pouÏit v plnû samotíÏném
systému).

b) Zachování hydraulické stability
Pﬁi provozu systémÛ vybaven˘ch smû‰ovaãem dochází v nûkter˘ch pﬁípadech k nárÛstu netûsnosti smû‰ovaãe zavinûné nejãastûji tlakov˘mi disproporcemi v topném okruhu. DÛsledkem takového stavu je pak pﬁetápûní systému hlavnû bûhem pﬁechodn˘ch
období. Pro správnou funkci smû‰ovaãÛ uveden˘ch typÛ je dÛleÏité zachovat nebo se maximálnû pﬁiblíÏit optimálním tlakov˘m

pomûrÛm v topném systému. Pro bezchybnou ãinnost smû‰ovaãe
je to stav, kdy je pokud moÏno nulov˘ rozdíl tlakÛ na jeho vstupech a v˘stupech. Pﬁi zvût‰ování tlakov˘ch rozdílÛ se zhor‰uje jeho tûsnost. Docílit pﬁijatelnou hydraulickou stabilitu je moÏné
zavedením nûkter˘ch opatﬁení, o kter˘ch jsou uvedeny podrobnûj‰í informace níÏe:

- u novû navrhovan˘ch a rekonstruovan˘ch systémÛ pouÏívání hydraulick˘ch vyrovnávaãÛ tlakÛ (anuloidÛ), které mimo své hlavní funkce
zaji‰Èují hydraulickou stabilitu, zaji‰Èují i odkalování neãistot obsaÏen˘ch v topné vodû a nahrazují tak do jisté míry i filtry. Pﬁíklad s trojcestn˘m smû‰ovaãem je uveden na obr. 10, se ãtyﬁcestn˘m smû‰ovaãem na obr. 11.

1 - Kotel
2 - Hydraulick˘ vyrovnávaã tlaku (anuloid)
3 - Trojcestn˘ smû‰ovaã kotlového okruhu
4 - Obûhové ãerpadlo kotlového okruhu
5 - Trojcestn˘ smû‰ovaã topn˘ch
okruhÛ
6 - Obûhové ãerpadlo topn˘ch
okruhÛ
7 - Servomotor MK-CN
8 - Rozdûlovaã
9 - Sbûraã

Obr. 10 - Schéma topného okruhu s trojcestn˘m smû‰ovaãem vybaveného hydraulick˘m vyrovnavaãem tlaku (anuloidem)

1 - Kotel
2 - Hydraulick˘ vyrovnávaã tlaku (anuloid)
3 - âtyﬁcestn˘ smû‰ovaã DUOMIX
4 - Obûhové ãerpadlo kotlového okruhu
5 - Obûhové ãerpadlo topného okruhu
6 - Radiátor
Obr. 11 - Schéma topného okruhu s ãtyﬁcestn˘m smû‰ovaãem vybaveného hydraulick˘m vyrovnavaãem tlakÛ (anuloidem)

- u men‰ích systémÛ nebo na jednotliv˘ch okruzích vût‰ích systémÛ pouÏívání vhodn˘ch regulátorÛ tlakového rozdílu, které dodává celá ﬁada v˘robcÛ (viz obr. 12 a 13)

1 - Trojcestn˘ smû‰ovaã MIX
2 - Obûhové ãerpadlo
3a) Regulátor tlakov˘ch rozdílÛ

b) Mûﬁící a uzavírací ventil
c) Impulsní spojovací potrubí
4 - Termostatick˘ ventil
5 - Radiátor

Obr. 12 - Schéma topného okruhu vybaveného regulátorem tlakového rozdílu

1 - âtyﬁcestn˘ smû‰ovaã DUOMIX
2 - Obûhové ãerpadlo
3a. Regulátor tlakov˘ch
rozdílÛ

3b. Mûﬁící a uzavírací ventil
3c. Impulsní spojovací potrubí
4 - Termostatick˘ ventil
5 - Radiátor

Obr. 13 - Schéma topného okruhu vybaveného regulátorem tlakového rozdílu v systémech osazen˘ch termostatick˘mi ventily

- u systémÛ vybaven˘ch rozdûlovaãem moÏno pouÏít otevﬁeného rozdûlovaãe nebo v pﬁípadû samostatného rozdûlovaãe a sbûraãe provést
jejich propojení nejlépe v regulovatelném provedení (viz obr. 14).
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1 - Kotel
2 - Rozdûlovaã
3 - Sbûraã
4 - Trojcestn˘ smû‰ovaã MIX

5 - Obûhové ãerpadlo topn˘ch
okruhÛ
6 - Radiátor
7 - Propojení s reg. ventilem

Obr. 14 - Schéma pﬁipojení topn˘ch okruhÛ osazen˘ch trojcestn˘mi smû‰ovaãi na spoleãn˘ rozdûlovaã

1 - Kotel
7 - Radiátor
2 - âtyﬁcestn˘ smû‰ovaã DUOMIX 8 - Propojení s regulaãním
3 - Rozdûlovaã
ventilem
4 - Sbûraã
9 - Obûhové ãerpadlo kotlové5 - Trojcestn˘ smû‰ovaã MIX
ho okruhu
6 - Obûhové ãerpadlo top.okruhÛ
Obr. 15 - Schéma zapojení topn˘ch okruhÛ na spoleãn˘ rozdûlovaã
s pﬁedﬁadn˘m ãtyﬁcestn˘m smû‰ovaãem

c) Regulace teploty v rozdûlovaãi
U rozsáhlej‰ích topn˘ch systémÛ, kde je na rozdûlovaã napojena celá ﬁada topn˘ch okruhÛ a zvlá‰tû tam, kde je tento rozdûlovaã více
vzdálen od zdroje tepla, je velmi v˘hodné pouÏít pﬁedﬁazen˘ spoleã-

n˘ smû‰ovaã. Pﬁíklad takového uspoﬁádání s pouÏitím ãtyﬁcestného
smû‰ovaãe je uveden na obr. 15.

4. TECHNICKÉ PARAMETRY
Max. pracovní tlak
: 600 kPa
Max. pracovní teplota
: 110 °C
Pracovní rozsah ‰oupátka : 90° (stupnice 0-10, oboustranná)

Rozmûry
Hmotnost

: Dle vyobrazení a tabulek pro pﬁíslu‰né typy
(viz staÈ 6 - Pﬁehled v˘robního programu)
: Viz tabulka str. 2

5. TECHNICKÉ ÚDAJE
V‰echny smû‰ovaãe vyrábûné firmou KOMEXTHERM Praha spol.
s r.o. jsou z v˘roby smontovány pro pﬁívod od zdroje z levé strany.
V‰echny typy a velikosti smû‰ovaãÛ vyrábûn˘ch na‰í firmou mají jiÏ
provedeno tûsnûní hﬁídele dvûma tûsnícími "O" krouÏky, coÏ zaruãuje dokonalé tûsnûní hﬁídele a umoÏÀuje i v˘mûnu vnûj‰ího tûsnícího
krouÏku za provozu. U v‰ech smû‰ovaãÛ typÛ MIX AP a DUOMIX
AO je tûsnûní víka provedeno ploch˘m tûsnûním z klingeritu, u v‰ech

ostatních typÛ je tûsnûní provedeno tûsnícím "O" krouÏkem. Zji‰tûní
polohy otoãného ‰oupátka umoÏÀuje u v‰ech typÛ smû‰ovaãÛ dráÏka na ãele hﬁídele, která je vybarvena ãervenû. Ta umoÏÀuje ovûﬁit,
zda je ‰oupátko ve správné poloze, aniÏ by bylo nutno smû‰ovaã rozebírat (Umístûní dráÏky pﬁi základním nastavení smû‰ovaãe provedeném z v˘roby je na obr. 7/P pro smû‰ovaãe MIX a obr. 9/A pro
DUOMIX).

Pro smû‰ovaãe MIX platí: Pﬁi nastavení hrotu páky na stupnici do
pozice "Zavﬁeno" (Z) musí ryska smûﬁovat proti pﬁívodu od zdroje
tepla. Pro smû‰ovaãe DUOMIX platí: Pﬁi postavení páky proti stﬁedu stupnice (ãíslo 5) musí opût smûﬁovat ryska proti pﬁívodu od
zdroje tepla. Graficky je to u v‰ech zpÛsobÛ zapojení znázornûno na

obr. 7 (MIX) a obr. 9 (DUOMIX). Smû‰ovaãe MIX i DUOMIX jsou
opatﬁeny oboustrann˘m ‰títkem se stupnicí (druhá strana je zrcadlov˘m obrazem prvé), kter˘ umoÏÀuje správné nastavení pﬁi pﬁipojování od zdroje tepla (z levé i pravé strany). Zobrazení ‰títku MIX
- viz obr. 16b, ‰títku DUOMIX - viz obr. 16a na str 20.

Konstrukãní ﬁe‰ení smû‰ovaãÛ zaruãuje jednotnou montáÏ servopohonÛ typu KOMEXTHERM MK-CN nebo MK-CS na v‰echny
typy i velikosti. ZpÛsob upevnûní je znázornûn na obr. 17.

V˘roba v‰ech uveden˘ch typÛ a velikostí smû‰ovaãÛ je ukonãe na tlakovou zkou‰kou na ovûﬁení max. pracovního tlaku a tûs nosti celého smû‰ovaãe.

1 - Smû‰ovaã (MIX nebo DUOMIX)
2 - Servopohon MK-CN
3 - Aretaãní ‰roub
4 - UpevÀovací díly (‰roub M6x12, podloÏka 6,4)

Obr. 17 - Pﬁipojení servopohonu MK-CN na smû‰ovaã MIX nebo DUOMIX
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6. P¤EHLED V¯ROBNÍHO PROGRAMU
A) Trojcestné smû‰ovaãe
Typ MIX AP, ¤ada DN 32, DN 40, DN 50

MIX-AP
DN32 DN40 DN50

A
B
D

202
190
32

232
207
40

256
219
50

Obr. 18.- Smû‰ovaã MIX AP (DN 32, 40, 50) rozmûrov˘ náãrt + tabulka

Obr. 19.- Smû‰ovaã MIX AP (DN 32, 40, 50) - sloÏení souãástí

!POZOR!
Náhradní díly v‰ech smû‰ovaãÛ mají objednací ãísla shodná s ãísly firemního ãíselného pﬁehledu souãástí v PC
1 - Tûlo, 1ks
2 - Hﬁídel úplná, 1ks, DN32 obj. ã. 6000 01813,
DN40 obj. ã. 6000 01814, DN50 obj. ã. 6000 01821
3 - "O" KrouÏek 12x2 1ks, obj. ã. OM04 O01202
4 - Tûsnûní klingeritové, 1ks , DN32 obj. ã. OM04 K03,
DN40 a DN50 obj. ã. OM04 K04
5 - Víko, 1ks, DN40 a DN50 obj. ã. 6000 0143
5A - Víko, 1ks, DN32 obj. ã. 6000 0142
6 - "O" KrouÏek 15,3x4,1, 1ks, obj. ã. OM04 O02416
7 - ·títek, 1ks, obj. ã. OM01 A05
8 - Pﬁíruba, 1ks, obj. ã. 6000 0148
9 - Ovládací páka, 1ks, obj. ã. 6000 0149
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10 - ·roub, 4ks, DN32 M6x20 obj. ã. SMO1 0620S
DN40 a DN50 M8x25 obj. ã. SM01 0825S
11 - Svorník M6, 2ks, obj. ã. 6000 0150
12 - PodloÏka páky, 1ks, obj. ã. 6000 0128
13 - Matice M10, 1ks, obj. ã. SMO2 10OS
14 - Otoãné ‰oupátko, 1ks, DN32 obj. ã. OM99 UHJS332,
DN40 obj. ã. OM99 UHJS 340, DN50 obj. ã. OM99 UHJS350
15 - PruÏina, 1ks, DN32 23x6,1 obj. ã. OM02 MIX32,
DN40 a DN50 32x8,1 obj. ã. OM02 MIX40
2a - Hﬁídel s ‰oupátkem, 1ks, DN32 obj. ã. 6000 0136,
DN40 obj. ã. 6000 0137, DN40 obj. ã. 6000 0138
Pozice 2a pouze jako náhradní díl do smû‰ovaãÛ vyroben˘ch do roku 99

Typ MIX AP
¤ada DN 65, DN 80, DN 100

MIX-AP
DN65 DN80 DN100

A
B
D

290
135
63

290
154
76

304
175
96

Obr. 20.- Smû‰ovaã MIX AP (DN 65, 80, 100) rozmûrov˘ náãrt + tabulka

Obr. 21.- Smû‰ovaã MIX AP (DN 65, 80, 100) - sloÏení souãástí
1 - Tûlo, 1ks
2 - PruÏina bronzová, 1 ks, obj. ã. OM03 002
3 - Pojistn˘ krouÏek 16, 1ks, obj. ã. SM 99 002
4 - LoÏisko, 1ks, obj. ã. 6000 0147
5 - Hﬁídel s ‰oupátkem, 1ks, DN65 obj. ã. 6000 0139,
DN80 obj. ã. 6000 0140, DN100 obj. ã. 6000 0141
6 - "O" KrouÏek 12x2, 1ks, obj. ã. OM04 O01202
7 - Tûsnûní klingeritové, 1ks, obj. ã. OM04 K05
8 - Víko, 1ks, obj. ã. 6000 0144

9 - "O" KrouÏek 15,3x4,1, 1ks, obj. ã. OM04 O01410
10 - ·títek, 1ks, obj. ã. OM01 A05
11 - Pﬁíruba, 1ks, obj. ã. 6000 0148
12 - Ovládací páka, 1ks, obj. ã. 6000 0149
13 - ·roub M10x30, 4ks, obj. ã. SM01 0612I
14 - Svorník M6, 2ks, obj. ã. 6000 0150
15 - PodloÏka páky, 1ks, obj. ã. 6000 0128
16 - Matice M10, 1ks, obj. ã. SM02 10OS
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Typ MIX BP
¤ada DN 15, DN 20, DN 25

MIX BP DN 15
DN 20
DN 25

A
G3/4“
G1“
G1“

D
15
20
25

HMOTNOST

1,68
1,52
1,43

Obr. 22.- Smû‰ovaã MIX BP rozmûrov˘ náãrt + tabulka

Obr. 23.- Smû‰ovaã MIX BP (DN 15, 20, 25) - sloÏení souãástí
1 - Tûlo, 1ks
2 - Hﬁídel (∅ 10), 1ks, obj. ã. 6000 01781
3 - Nosiã ‰oupátka (pro ∅ 10), 1ks, DN15 obj. ã. 6000 0163,
DN20 a DN25 obj. ã. 6000 0164
4 - PruÏina, 2ks, DN15 a DN20 7x17 obj. ã. OMO2 BP20-17,
DN25 7x22 obj. ã. OMO2 BP 25-22
5 - ·oupátko UHBP, 1ks, DN15 obj. ã. 6000 01641,
DN20 obj. ã. 6000 0165, DN25 obj. ã. 6000 0166
6 - "O" KrouÏek 9x2, 1ks, obj. ã. OM04OO0902
7 - "O" KrouÏek, 1ks, DN15 26x2 obj. ã. OM04002602, DN20 30x2
obj. ã. OM04003002, DN25 38x2 obj. ã. OM04003802
8 - Víko, 1ks, DN15 obj. ã. 6000 01583, DN20 obj. ã. 6000
01584, DN25 obj. ã. 6000 01585
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9 - "O" KrouÏek 9,6x2,3, 1ks, obj. ã. OM04001410
10 - ·títek, 1ks, obj. ã. OM01 A04
11 - Pﬁíruba, 1ks, obj. ã. 6000 01481
12 - Ovládací páka, 1ks, obj. ã. 6000 01491
13 - ·roub M6x12, 4ks, obj. ã. SM01 0612I
14 - Svorník M6, 2ks, obj. ã. 6000 0150
15 - PodloÏka páky, 1ks, obj. ã. 6000 01281
16 - Matice M8, 1ks, obj. ã. SM 02 080S
2a - Hﬁídel (∅ 16), 1ks, DN15 obj. ã. 6000 0178,
DN20 a DN25 obj. ã. 6000 0179
3a - Nosiã ‰oupátka (pro ∅ 16), 1ks, DN15 obj. ã. 6000 01631,
DN20 a DN25 obj. ã. 6000 0164
Pozice 2a, 3a pouze jako náhradní díly do smû‰ovaãÛ MIX BP vyroben˘ch do roku ‘99

MIX C

Typ MIX C
¤ada DN 32, DN 40, DN 50

DN32 DN40 DN50

A
B
C
D

101
122
118
G11/4“

132
158
120
G11/2“

137
168
128
G2“

C
Obr. 24.- Smû‰ovaã MIX C rozmûrov˘ náãrt + tabulka

Obr. 25.- Smû‰ovaã MIX C (DN 32, 40, 50) - sloÏení souãástí
1 - Tûlo, 1ks
2 - Hﬁídel úplná, 1ks, obj. ã. DN32 6000 01812,
DN40 obj. ã. 6000 01815, DN50 obj. ã. 6000 01822
3 - "O" KrouÏek (hﬁídel), 1ks, DN32 9x2 obj. ã. OM O4000902,
DN40 a DN50 12x2 obj. ã. OM 04 001202
4 - "O" KrouÏek (víka), 1ks, DN32 55x2 obj. ã. OM04 O05502,
DN40 a DN50 75x2 obj. ã. OM04 007502
5 - Víko, 1ks, DN32 obj. ã. 6000 01422,
DN40 a DN50 obj. ã. 6000 01431
6 - "O" KrouÏek (hﬁídel), 1ks, DN32 9,6x2,3 obj. ã. OM04
O01410, DN40 a DN50 15,3x4,1 obj. ã. OM04 002416
7 - ·títek, 1ks, DN32 (∅ 72) obj. ã. OM01 A04,
DN40 a DN50 (∅ 94) obj. ã. OM01 A05
8 - Pﬁíruba, 1ks, DN32 obj. ã. 6000 01481,
DN40 a DN50 obj. ã. 6000 0148

9 - Ovládací páka, 1ks, DN32 obj. ã. 6000 01491,
DN40 a DN50 obj. ã. 6000 0149
10 - ·roub, 4ks, DN32 M6x20 obj. ã. SM01 0620S,
DN40 a DN50 M8x20 obj. ã. SM01 0820S
11 - Svorník M6, 2ks, obj. ã. 6000 0150
12 - PodloÏka páky, 1ks, DN32 obj. ã. 6000 01281,
DN40 a DN50 obj. ã. 6000 0128
13 - Matice, 1ks, DN32 (M8) obj. ã. SM02 080S,
DN40 a DN50 (M10) obj. ã. SM02 100S
14 - Otoãné ‰oupátko, 1ks, DN32 obj. ã. OM99 UHJS 332
DN40 obj. ã. OM99 UHJS 340, DN50 obj. ã. OM99 UHJS350
15 - PruÏina, 1ks, DN32 23x6,1 obj. ã. OM02 MIX32,
DN40 a DN50 32x8,1 obj. ã. OM02 MIX40
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Typ MIX P
Pﬁírubové provedení smû‰ovaãe- dodáván pouze ve velikosti DN 50.

Obr. 26.- Smû‰ovaã MIX P

B) âtyﬁcestné smû‰ovaãe
Typ DUOMIX AO
¤ada DN 25, DN 32, DN 40, DN 50,
DN 65, DN 80, DN 100

A
B
C
D

DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100
174
194
224
244
290 290
304
208
218
233
243
266 266
273
∼104 ∼109 ∼109 ∼126 ∼135 ∼154 ∼175
∅25 ∅32 ∅40 ∅50 ∅63 ∅76
∅96

C

Obr. 27.- Smû‰ovaã DUOMIX AO - rozmûrov˘ náãrt + tabulka
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Obr. 28. - Smû‰ovaã DUOMIX-AO - sloÏení souãástí
1 - Tûlo, 1ks
2 - PruÏina bronzová, 1ks, DN25, 32, 40, 50 obj. ã. OM03 O01
(∅ 27x2), DN65, DN80 DN100 obj. ã. OM03 002 (∅ 29x3)
3 - Pojistn˘ krouÏek 16, 1 ks, obj. ã. SM99 002
4 - LoÏisko, 1ks, DN25 a DN32 obj. ã. 6000 0145, DN40 a DN50
obj. ã. 6000 0146, DN65, DN80 a DN100 obj. ã. 6000 0147
5 - Tûsnûní klingeritové, 1ks, DN25 a DN32 obj. ã. OM04 K03, DN40 a
DN50 obj. ã. OM04 K04, DN65, DN80 a DN100 obj. ã. OM04 K05
6 - Víko, 1ks, DN25 a DN32 obj. ã. 6000 0142, DN40 a DN50
obj. ã. 6000 0143, DN65, DN80 a DN100 obj. ã. 6000 0144
7 - "O" KrouÏek 12x2, 1ks, obj. ã. OM04 O01202
8 - ·títek, 1ks, obj. ã. OM01 A03
9 - Pﬁíruba, 1ks, obj. ã. 6000 0148

10 - Ovládací páka, 1ks, obj. ã. 6000 0149
11 - ·roub, 4ks, DN25 a DN32 obj. ã. SM01 0620S (M6x20),
DN40 a DN50 obj. ã. SM01 0825S (M8x25),
DN65, DN80 a DN100 obj. ã. SM01 1030S (M10x30)
12 - Svorník, 2ks, obj. ã. 6000 0150
13 - PodloÏka páky, 1ks, obj. ã. 6000 0128
14 - Matice M10, 1ks, obj. ã. SM02 100S
15 - Hﬁídel s ‰oupátkem, 1ks, DN25 obj. ã. 6000 0129, DN32 obj. ã.
6000 0130, DN40 obj. ã. 6000 0131, DN50 obj. ã. 6000 0132,
DN65 obj. ã. 6000 0133, DN80 obj. ã. 6000 0134,
DN100 obj. ã. 6000 0135
16 - "O" KrouÏek 15,3x4,1, 1ks, obj. ã. OM04 002416

Typ DUOMIX B, ¤ada DN 20, DN 25
DUOMIX B
Typ DN20 DN25
A
D

G1“

G1“

25x14,5

∅25

Obr. 29.- Smû‰ovaã DUOMIX B - rozmûrov˘ náãrt (DN 20, 25)
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Obr. 30.- Smû‰ovaã DUOMIX B- sloÏení souãástí
1 - Tûlo, 1ks
2 - Hﬁídelka DUOMIXU B, 1ks, obj. ã. 6000 01291
3 - "O" KrouÏek 9x2 (hﬁídel) , 1ks,
DN20 a DN25 obj. ã. OM04 O00902
4 - "O" KrouÏek 38x2 (víko) , 1ks,
DN20 a DN25 obj. ã. OM04 O03802
5 - Víko, 1ks, DN20 a DN25 obj. ã. 6000 01585
6 - "O" KrouÏek 9,6x2,3 (hﬁídel), 1ks,
DN20 a DN25 obj. ã. OM04 001410

7 - ·títek (∅ 72), 1ks, DN20 a DN25 obj. ã. OM01 A041
8 - Pﬁíruba, 1ks, DN20 a DN25 obj. ã. 6000 01481
9 - Ovládací páka, 1ks, DN20 a DN25 obj. ã. 6000 01491
10 - ·roub M6x12, 4ks, DN20 a DN25 obj. ã. SM01 0612I
11 - Svorník M6, 2ks, DN20 a DN25 obj. ã. 6000 0150
12 - PodloÏka páky, 1ks, DN20 a DN25 obj. ã. 6000 01281
13 - Matice M8, 1ks, DN20 a DN25 obj. ã. SM02 08OS

DUOMIX C
DN32 DN40 DN50

Typ DUOMIX C
¤ada DN 32, DN 40, DN 50

Obr. 31.- Smû‰ovaã DUOMIX C - rozmûrov˘ náãrt + tabulka

16

A
B
D

122 158 168
118 120 128
G11/4“ G11/2“ G2“

Obr. 32.- Smû‰ovaã DUOMIX C - sloÏení souãástí

1 - Tûlo, 1ks
2 - Hﬁídel s ‰oupátkem, 1ks, DN32 obj. ã. 6000 01351,
DN40 obj. ã. 6000 01352, DN50 obj. ã. 6000 01353
3 - "O" KrouÏek (hﬁídel), 1ks, DN32 9x2 obj. ã. OM04
000902, DN40 a DN50 12x2 obj. ã. OM04 001202
4 - "O" KrouÏek (víko), 1ks, DN32 55x2 obj. ã. OM 04
005502, DN40 a DN50 75x2 obj. ã. OM04 O07502
5 - Víko, 1ks, DN32 obj. ã. 6000 01422,
DN40 a DN50 obj. ã. 6000 01431
6 - "O" KrouÏek (hﬁídel), 1ks, DN32 9,6x2,3 obj. ã. OM04
002410, DN40 a DN50 15,3x4,1 obj. ã. OM04 O02416
7 - ·títek, 1ks, DN32 (∅ 72) obj. ã. OM01 A041,
DN40 a DN50 (∅ 94) obj. ã. OM01 A03

8 - Pﬁíruba, 1ks, DN32 obj. ã. 6000 01481,
DN40 a DN50 obj. ã. 6000 0148
9 - Ovládací páka, 1ks, DN32 obj. ã. 6000 01491,
DN40 a DN50 obj. ã. 6000 0149
10 - ·roub, 4ks, DN32 M6x20 obj. ã. SM01 0620S,
DN40 a DN50 M8x20 obj. ã. SM01 0820S
11 - Svorník M6, 2ks, obj. ã. 6000 0150
12 - PodloÏka páky, 1ks, DN32 obj. ã. 6000 01281,
DN40 a DN50 obj. ã. 6000 0128
13 - Matice, 1ks, DN32 (M8) obj. ã. SM02 08OS,
DN40 a DN50 (M10) obj. ã. SM02 10OS

Typ DUOMIX P
Pﬁírubové provedení smû‰ovaãe - dodáván pouze ve velikosti DN 50.

Obr. 33.- Smû‰ovaã DUOMIX P - rozmûrov˘ náãrt (DN 50)
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7. MONTÁÎNÍ PODMÍNKY
A) OBECNù PLATNÉ PODMÍNKY
1. P ﬁ i i n s t a l a c i s m û ‰ o v a ã e j e t ﬁ e b a d o d r Ï e t p o d m í n k u ,
aby byl umístûn alespoÀ 300 - 400 mm nad v˘stupem
z kotle, pﬁípadnû i více pokud to umoÏní v˘‰ka míst nosti.
2. Pokud je smû‰ovaã umístûn stranou od kotle, mûla by b˘t jeho
vzdálenost od nûj (v horizontální rovinû) co nejmen‰í.

3. Poloha hrdel smû‰ovaãe mÛÏe b˘t libovolná, ale axiální osa hﬁídele musí b˘t vÏdy ve vodorovné poloze.
4. Po montáÏi do potrubí je tﬁeba pﬁed uvedením do provozu (instalováním servopohonu) pﬁezkou‰et pomocí páky voln˘ chod v rámci
pracovního rozsahu (90°), pﬁípadnû provést pﬁestavení dle umístûní
zdroje tepla.

B) ZVLÁ·TNÍ PODMÍNKY
P r o n a v a ﬁ o v a c í s m û ‰ o v a ã e M I X - A P a DUOMIX AO
1. Pﬁed svaﬁováním tûla smû‰ovaãe s potrubím musejí b˘t z tûla
smû‰ovaãe vyjmuty v‰echny souãásti a navaﬁování potrubí vyﬁe‰eno tak, aby jeho hmotností nemohlo dojít k deformaci tûla smû‰ovaãe. I po ukonãení instalace musí b˘t potrubí upevnûno tak, aby jeho hmotnost nepÛsobila na tûlo smû‰ovaãe.

(Doporuãujeme, aby bylo bûhem svaﬁování tûlo smû‰ovaãe
ochlazováno).
2. Pﬁi zpûtné montáÏi funkãních ãástí do tûla je tﬁeba nastavit
správnou polohu otoãného ‰oupátka tak, jak bylo uvedeno ve
stati "Technické údaje" (upravit podle umístûní zdroje tepla).

PRO DOSAÎENÍ SPRÁVNÉ FUNKCE CELÉHO TOPNÉHO SYSTÉMU JE NUTNÉ DODRÎET TYTO ZÁSADY
PRO INSTALACI DAL·ÍCH PRVKÒ:
a) Obûhové ãerpadlo
Mûlo by b˘t pﬁednostnû umístûno poblíÏ smû‰ovaãe do v˘stupního potrubí, takto umístûné ãerpadlo zaruãuje správnou funkci regulace

smû‰ováním. Na základû zku‰eností doporuãujeme montovat obûhové
ãerpadlo ve vzdálenosti asi 500 mm za smû‰ovaãem (obr. 1 nebo 4).

b) Servopohon MK-CN nebo MK-CS
Na‰e firma dodává pro pohon smû‰ovaãÛ MIX i DUOMIX servopohony, které vyhovují pro v‰echny typy a velikosti námi vyrábûn˘ch smû‰ovaãÛ. Servopohon se upevÀuje na smû‰ovaã pomocí dvou ‰roubÛ. Páka
smû‰ovaãe a páka servopohonu se spojí aretaãním ‰roubem.V‰echny ty-

to díly jsou dodávány jako pﬁíslu‰enství na‰ich v˘robkÛ. Servopohon
s oznaãením MK-CN je napájen napûtím 24 V a je urãen pﬁedev‰ím pro
spojení s regulátory vyrábûn˘mi na‰í firmou. Pro regulátory od jin˘ch
v˘robcÛ jsou urãeny servopohony s napájením 230 V (MK-CS).

c) Zásobník pro ohﬁev TUV
Instalace smû‰ovaãe do topného systému umoÏÀuje mimo jiné
i úãinn˘ ohﬁev teplé uÏitkové vody (TUV). Zásobník TUV se napojí
do kotlového okruhu a je moÏno ho podle potﬁeby nabíjet teplotou,
která je na kotli nastavena. Pokud to konstrukce kotle dovoluje, pﬁipojí se potrubí pro zásobník pﬁímo z kotle nebo na v˘stupní potrubí tûsnû za kotlem - viz obr. 34 nebo 35. Podle umístûní zásobníku
ve vztahu ke kotli je tﬁeba rozhodnout, jestli je moÏné, aby zásobník
byl pﬁipojen samotíÏnû nebo jestli je nutné do okruhu zásobníku in-

1 - Regulátor RVT 06
2 - âidlo venkovní teploty TA
3 - âidlo teploty nábûhové vody
TV-J
4 - âtyﬁcestn˘ smû‰ovaã DUOMIX
5 - Servopohon MK-CN

6 - Obûhové ãerpadlo
7 - Dálkové ovládání
(pﬁídavn˘ termostat IMIT)
8 - Kotel
9 - Radiátor
10 - Zásobník TUV

Obr. 34 -Schéma pﬁipojení zásobníku TUV jako samotíÏného okruhu
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stalovat obûhové ãerpadlo.Toto bude nutné vÏdy, pokud bude nabíjení ﬁízeno automatickou regulací. U zásobníkÛ TUV, které budou
pﬁipojeny samotíÏnû, doporuãujeme, aby vratné potrubí od zásobníku bylo do hlavního vratného potrubí pﬁipojeno pod ostr˘m úhlem
(detail zaústûní je na obr. 34). Bez této úpravy potrubí hrozí, Ïe zde
nastane obrácená cirkulace a nedojde k nabíjení zásobníku. Zásobník TUV lze obdobn˘m zpÛsobem pﬁipojit i v systémech osazen˘ch
trojcestn˘m smû‰ovaãem.

1 - Regulátor KOMEXTHERM RVT
2 - âidlo venkovní teploty TA
3 - âidlo teploty nábûhové vody TV-J
4 - âtyﬁcestn˘ smû‰ovaã DUOMIX
5 - Servopohon MK-CN
6 - Obûhové ãerpadlo
7 - Dálkové ovládání
(pﬁídavn˘ termostat IMIT)

8 - Kotel
9 - Radiátor
10 - Zásobník TUV
11 - Termostat pro spou‰tûní
ãerpadla TUV
12 - Zpûtn˘ ventil
13 - Obûhové ãerpadlo
okruhu TUV

Obr. 35 -Schéma pﬁipojení zásobníku TUV jako okruhu s nucen˘m obûhem

d) Zabezpeãovací zaﬁízení - expanzní nádoba
Topné systémy vybavené smû‰ovaãem musejí mít pﬁipojenu expanzní nádobu, aÈ otevﬁenou ãi tlakovou, mezi zdrojem tepla a smû‰ovaãem. TotéÏ platí i pro pojistn˘ ventil (zabezpeãovací zaﬁízení pro
ústﬁední vytápûní musí odpovídat âSN 06 0830). Na pﬁipojovacím
potrubí expanzní nádoby nesmí b˘t Ïádná uzavírací armatura.

Tyto zásady musejí b˘t z bezpeãnostních dÛvodÛ vÏdy dodrÏeny.
Pokud by byla expanzní nádoba pﬁipojena jinak, hrozí nebezpeãí
destrukce topného systému. Schematick˘ pﬁíklad zapojení pro
systémy s trojcestn˘m smû‰ovaãem je uveden na obr. 36 a se ãtyﬁcestn˘m smû‰ovaãem na obr. 37.

a

1 - Kotel (zdroj tepla)
2 - Zásobník TUV
3 - Trojcestn˘ smû‰ovaã MIX
4a - Tlaková expanzní
nádoba

4b - Otevﬁená expanzní nádoba (alternativní ﬁe‰ení)
5 - Pojistn˘ ventil
6 - Obûhové ãerpadlo

Obr. 36 - Schematick˘ pﬁíklad pﬁipojení expanzní nádoby v topném systému s trojcestn˘m smû‰ovaãem

4b - Otevﬁená expanzní nádoba
1 - Kotel (zdroj tepla)
(alternativní ﬁe‰ení)
2 - Zásobník TUV
3 - âtyﬁcestn˘ smû‰. DUOMIX 5 - Pojistn˘ ventil
4a - Tlaková expanzní
6 - Obûhové ãerpadlo
nádoba
(6a - Obûh. ãerp. kotl. okruhu)
Obr. 37 - Pﬁíklad schéma pﬁipojení expanzní nádoby v topném
systému s ãtyﬁcestn˘m smû‰ovaãem

8. P¤ÍKLADY VYUÎITÍ SMù·OVAâÒ V REGULAâNÍCH SYSTÉMECH
Smû‰ovaãe MIX AP, MIX BP, MIX C, MIX P, DUOMIX AO, DUOMIX
B, DUOMIX C a DUOMIX P, jsou základním prvkem regulací dodávan˘ch firmou KOMEXTHERM Praha, které pracují na základû smû‰ování. Jsou to pﬁedev‰ím ekvitermní regulace vybavené analogov˘mi regulátory RVT 06, RVT 06.2, RVT 052 (regulace jednoho topného okruhu),
dvouzónov˘m regulátorem RVT 07 DUO a vícezónov˘m mikroproceso-

rov˘m regulátorem INTEGRAL 2000. Kromû toho lze tyto smû‰ovaãe
vyuÏít pro regulace ﬁízené regulátorem RIT (reguluje podle interní teploty) a pro dal‰í speciální regulace. PouÏití smû‰ovaãÛ uveden˘ch typÛ je
velmi ‰iroké, protoÏe pﬁeváÏná ãást regulací ústﬁedního vytápûní pracuje
na základû smû‰ování.Tohoto zpÛsobu lze vyuÏít i ve spojitosti s regulátory STABIL a SOLARIS.

9. ZÁRUKA
Na v‰echny typy smû‰ovaãÛ je poskytována záruka 2 roky od data
prodeje. Na ‰kody zpÛsobené nesprávn˘m pouÏitím, nesprávnou

montáÏí a nepﬁimûﬁen˘m zacházením se záruka nevztahuje.

10. MONTÁÎ A SERVIS
MontáÏ a servis provádí síÈ smluvních firem na území celé republiky.

Informace podá obchodní oddûlení firmy KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o.

11. V¯HRADA ZMùNY
Firma KOMEXTHERM Praha spol. s r.o. si vyhrazuje moÏnost
technick˘ch zmûn v prÛbûhu v˘voje. V˘robky se proto mohou v nû-

kter˘ch detailech li‰it od v˘‰e popsan˘ch provedení.

12. LIKVIDACE OBALÒ
Firma KOMEXTHERM má uzavﬁenou smlouvu o sdruÏeném plnûní povinosti zpûtného odbûru a vyuÏití odpadu z obalÛ.
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Obr. 38 - Diagram pro stanovení správné velikosti smû‰ovaãÛ MIX a jejich tlakov˘ch ztrát
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Obr. 39 - Diagram pro stanovení správné velikosti smû‰ovaãe DUOMIX a jeho tlakov˘ch ztrát

Obr. 16a - Provedení ‰títku se stupnicí typ DUOMIX

Obr. 16b - Provedení ‰títku se stupnicí typ MIX

KOMEXTHERM Praha spol. s r. o.
Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 - ¤epy
tel.: 235 31 32 84, 235 31 52 72, Obchodní odd. tel.: 235 32 17 48, fax.: 235 31 32 86
e-mail: info@komextherm.cz, http://www.komextherm.cz
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tel.: 235 32 17 48
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