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Termostatyczny zawór mieszający
TVM-W

Arkusz informacyjny

Opis -  Szybka reakcja elementów termostatycznych 
powoduje dokładną regulację temperatury.

-  Zawór przeznaczony jest dla pojedynczych lub 
kilku punktów czerpalnych (w łazienkach, nad 
umywalkami, w natryskach, bidetach itp.).

-  Podczas ewentualnych zakłóceń w dopływie 
któregokolwiek ze strumieni zamykany jest 
wypływ. Takie rozwiązanie gwarantuje wysokie 
bezpieczeństwo użytkowania.

-  Zawór TVM-W zabezpiecza przed ewentu-
alnym poparzeniem, szczególnie w szpitalach, 
hotelach, czy też podczas koniecznej termo-
dezynfekcji przeciwko bakterii Legionella 
pneumofilia.

Podstawowe dane:
• Nastawa temperatury zmieszania w zakresie

 35 … 70 °C
• Nastawa fabryczna 50 °C
• Blokada wykonanej nastawy
• DN 20 oraz DN 25
• Zamknięcie strumienia wypływającego, podczas 

zaniku jednego ze strumieni dopływających
• Wbudowane zawory zwrotne

TVM-W jest mieszającym zaworem bezpośrednie- 
go działania, umożliwiający dostawę wody o wy- 
maganej, stałej i bezpiecznej temperaturze. Jest 
przeznaczony do stosowania w instalacjach cie- 
płej wody użytkowej.

Zamawianie
Typ DN Połączenie

Zakres temp. E
kVS 1) Nr kat.

(°C) (l/min)

TVM-W
20 G 1 35 … 70 35 2.1 003Z3145

25 G 11/4 35 … 70 55 3.3 003Z3146

E = wyjściowy wydatek objętościowy przy  ∆p = 1.0 bar
1)  z zaworem zwrotnym

Akcesoria i części zamienne

Typ
Maks. ciśnienie Maks. temperatura

Nr kat.
(bar) (°C)

Zawory zwrotne DN 20 10 90 003Z3137

Zawory zwrotne DN 25 10 90 003Z3138
Element termostatyczny 003Z3139

Komplet złączek montażowych (3szt.) DN 20 003Z3134

Komplet złączek montażowych (3szt.)  DN 25 003Z3135
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CCR2 - CONTROLLER
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Dane techniczne Nastawa fabryczna

°C

50

Zimna woda - temperatura zasilania 10

Ciepła woda - temperatura zasilania 70

Stabilność temperatury (zależy od ciśnienia i temperatury) ± 3

Maksymalna temperatura ciepłej wody 90 1)

Maksymalne ciśnienie robocze 

bar

10

Minimalne ciśnienie robocze 0.5

Ciśnienie różnicowe 5

Ciśnienie zasilania dynamiczne 5

Materiał
Korpus Mosiądz DZR z powłoką zabezpieczającą 

przed osadzaniem się kamienia

Pokrętło Polistyren

Sprężyna Stal nierdzewna  1.4301 

Uszczelnienie EPDM
1) 100 °C  bez zaworów zwrotnych

Zastosowanie

Zalecany schemat instalacji ciepłej wody użytkowej 
z zaworem TVM-W

Zalecane kompletne rozwiązanie układu ciepłej wody i cyrkulacji
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Charakterystyka

Montaż

CENTRALNE OGRZEWANIE

Zalecane kompletne rozwiązanie układu ciepłej 

wody i cyrkulacji

Wymaganą temperaturę uzyskuje się przez zmie-
szanie strumieni wody zimnej i ciepłej. 
W efekcie źródło ciepłej wody użytkowej o pod 
wyższonej temperaturze uzyskuje zwiększoną 
wydajność, a podwyższona temperatura jej 
magazynowania zabezpiecza przed rozwojem 
bakterii Legionella.

Zawór może być montowany w dowolnej 
pozycji:
• W sytuacjach kiedy ciśnienie wody gorącej 

przewyższa ciśnienie wody zimnej oraz w ins-
talacjach hydroforowych zawory zwrotne mu-
szą być zamontowane zarówno na zasilaniu 
wody gorącej, jak i zimnej.

• Praca zaworu TVM-W jest najefektywniejsza, 
jeśli ciśnienia na dopływach są równe.

• Zaleca się aby temperatura gorącej wody była 
o co najmniej 10 °C wyższa od temperatury 
wody wypływającej.

Złączki montażowe
DN G

20 1 3/4

25 11/4 1

Części zamienne

1. Zwory zwrotne
2. Złączki montażowe
3. Element termostatyczny

Spadek ciśnienia (kPa)
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20 77 1

25 77 11/4
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Nastawa i blokowanie

Wymiary

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez 
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są 
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
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