
с цел реализиране на икономия на енергия, голямо удобство 

или бойлери за топла вода, 

гореща санитарна вода, в непосредствена  близост  до стенни  котли 

ТЕРМОСТАТИЧЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ ����	�� � ISO 9001

0006/6

Описание
Термостатичния смесител R156 се монтира в санитарни системи

при ползване на гореща вода, като отстранява опасността за

попарване от прекалено висока температура на използваната топла

вода.Може да се монтира към ел. топлоизточници, към системи за

а и така също в разпределителни 

кутии. Горещо се препоръчва монтирането му в слънчеви системи

където температурата в бойлера за топла вода, особенно в летния

период , достига особенно високи стойности, значително

превишаващи нормалната температура. Восъчният елемент за

 потока на смесване, с помоща на балансиращата пружинна

 система, бързият ход от няколко десетки милиметра възоснова

 вариране температурата на горещата и студената вода, обезпечава

 поддържане температурата на смесената вода в зададената стойност.

Технически характеристики
Максимално работно налягане:  1,6 МПа (16 бар) 

Макс. работна температура:   100 ° C 

Диапазон на регулиране:   38 ° C до 60 ° C 

Минимално деление на скалата:  1 ° C 

Точност на регулиране:   ± 1 ° C 

Восъчен термостатичен елемент

Ръкохватка с механично позициониране

Съответствие със стандарта� A.S.S.E. 1017

Материали 
Корпус от щампован месинг

  Вътрешни стебла от неръждаема стомана 

Уплътнителни О-пръстени от етилен пропилен

Пластмасова ръкохватка с повишена якост

Размери

Регулировка
Термостатичния смесител R156 благодарение на петте позиции

дава възможност да се зададе желаната температура на водата в 

 диапазона от 38 ° C до 60 ° C. Както е посочено в таблицата на всяка цифра

Монтаж

Извода обозначен със знака " + " , трябва да бъде подвързан

трябва да бъде подвързан към линията на студената вода. 

по-ниска и по-висока от зададената  температура. 

разглобяемо свързване.

A B C D G KV
min max

3/4" 73 118 63 32 1,65 2

1" 73 118 63 32 1,75 2,2

Позиция Смесителна температура

1 38°C

2 43,5°C

3 49°C

4 54,5°C

5 60°C

КОД                                       ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 

R156X004 3/4"

R156X005 1"

R156
B

Шестоъгълник G

C

D

A

съответства определена температура. Междинните позиции променят 

температурата с 1 С. Настройката на смесителя се осъществява като

се изтегли ръкохватката и след това се завърта на желаната степен.

След това ръкохватката трябва да влезне в жлебовете, намиращи се

в горната част на корпуса.

За нормалната работа на смесителя, значение има правилното

свързване в съответствие с обозначенията отбелязани върху корпуса.

към линията на горещата вода, а извода обозначен със знака "  -  " , 

Третият извод, отбелязан със знака MIX се явява изход за смесената

вода подавана към вътрешната инсталация. Нормалната работа

на термостатичния смесител R156 е възможна само тогава, когато

температурата на горещата и студената вода на входа е съответно

За да бъде избягнато блокиране на механизмите или загуба на точност,

трябва да бъдат монтирани филтри за отстраняване на замърсявания

и частици намиращи се във водата. За провеждане на ремонти или

почистване, е необходимо да се монтират холендри между смесителя

и тръбите за подвързване, или в краен случай да се реализира
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Макс. работна температура - 100 ° C,  макс.работно налягане - 16 бара.

 ISO 9001

0006/6

Заключение
Термостатичен смесител  R156 на 3/4" 

Стенни котли и скоростни топлообменници

Резервоари, слънчеви инсталации, електрически бойлери

Системи с рециркулация на горещата вода

Термостатичен смесител

Термостатичен смесител с присъединяване на 3/4". Диапазон на

регулиране от 38 С до 60 С, със стъпка на регулиране 1 С. Корпус от

щампован месинг, пластмасова ръкохватка с висока якост с механична

настройка на позициите. Вътрешни метални пружини, восъчен 

термостатичен елемент, уплътнителни О-пръстени от етилен пропилен.

Габаритни размери - 73 х 118 х 63 мм. В съответствие с норматива

A.S.S.E. 1017. Код  R156X004

Макс. работна температура - 100 ° C,  макс.работно налягане - 16 бара.

Термостатичен смесител с присъединяване на 1". Диапазон на

регулиране от 38 С до 60 С, със стъпка на регулиране 1 С. Корпус от

щампован месинг, пластмасова ръкохватка с висока якост с механична

настройка на позициите. Вътрешни метални пружини, восъчен 

термостатичен елемент, уплътнителни О-пръстени от етилен пропилен.

Габаритни размери - 73 х 118 х 63 мм. В съответствие с норматива

A.S.S.E. 1017. Код  R156X005

Термостатичен смесител  R156 на 1" 
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GIACOMINI SPA
Via per Alzo,39

28017 San Maurizio d’Opaglio (NO)  ITALY 
tel. 0322 923111 - fax 0322 96256

e-mail: info@giacomini.com
internet: www.giacomini.com
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1618 София                                        

кв. „Павлово”, Витоша

бул. “Цар Борис ІІІ” №253           

тел./факс: 02 / 85 69 174

моб. тел.: +359 878 20 55 33 

sales@terratherm-bg.com

www.terratherm-bg.com


