Stacje wody zmieszanej
Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej
Zblokowana stacja wody zmieszanej Rada 32 RMX
z orurowaniem ze stali szlachetnej
Opis:
Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej z orurowaniem ze stali szlachetnej do utrzymania sta ej
temperatury wody zmieszanej do dyspozycji w pomieszczeniach do mycia i k pieli oraz instalacjach przemys owych
jako system dozowania pod czony do przewodu powrotnego, a tak e do zastosowania jako urz dzenie zbiorowe,
sk adaj ca si z:
1 termostatu Elektronik 32 RMX, do monta u natynkowego, z trzema czeniami DN32, gwintem wewn trznym
11/4", korpusem z mosi dzu czerwonego, niklowanym, pokrycie obudowy z aluminium polakierowanego na
czerwono, elektryczne komory zabezpieczone zgodnie z IP66. Suwak ze stali szlachetnej, oddzielenie hydrauliki
od elektroniki poprzez elastyczn mieszkow uszczelk g ówn ze stali szlachetnej oraz trzy dodatkowe pier cienie
uszczelniaj ce O ring. Wska nik nieszczelno ci dla wczesnego zg oszenia ostrze enia w razie pogorszenia stanu
mieszków lub pier cieni uszczelniaj cych O ring. Czujnika temperatury dla wymienialnego podzespo u o bardzo
czu ym termistorze, zamkni tego w nieczu ej obudowie metalowej. Wska nika temperatury przez dwucyfrowy
wy wietlacz z czerwon dio LED. P czenia elektrycznego przy u yciu wtyczki zasilacza 230/12V, rodzaj
zabezpieczenia IP65. Z automatyk dla pr du szcz tkowego w celu zabezpieczenia przeciwko poparzeniu w
razie przerwy w zasilaniu pr du. Wej cia DN 32, G 11/4" ciep a prawa / zimna lewa, odprowadzenie do góry DN
32, G 11/4", z potencjometrem do r cznego ustawianie temperatury, cyfrowym sumatorem temperatury.
Przygotowany do pod czenia do techniki przewodowej budynku/centralnej techniki przewodowej w po czeniu z
interfejsem Pulse 840/12 lub programowalnym regulatorem temperatury Pulse 830/12, 5 zaworów zamykaj cych ze
stali szlachetnej do zamykania fazowego dopuszczone przez niemiecki zwi zek DVGW , 4 zawory
przeciwzwrotne ze stali szlachetnej, dopuszczone przez niemiecki zwi zek DVGW, w wej ciach i wylotach, cyrkulacji i
recyrkulacji zbiornika, 2 termometry ( 1 szt. w doprowadzaniu wody ciep ej, 1 szt. w cyrkulacji), 1 pompa wody
ytkowej z mo liwo ci regulacji, pr d przemienny z kondensatorem 220V/50 Hz, pr dko obrotowa max
2000 1/min., bez modu u czonego na wtyk, 2 zawory spustowe. Zmontowane na ocynkowanej konstrukcji
ramowej o profilu szczelinowym wraz z tarczami opisowymi oraz niezb dnymi zaciskami rurowymi.
Dane techniczne:
Materia termostat:

Korpus:
metal czerwony, niklowany
Cz
górna:
aluminium, czerwone lakierowane
Rodzaj zabezpieczenia:
IP65
Napi cie przy czeniowe:
230V AC
Napi cie sieciowe:
12V AC
Zu ycie pr du:
6W
Elektryczne zabezpieczenie w cznika: Ochrona przed roztopieniem 500mA
Temperatura otoczenia:
0 60°C
Wilgotno pomieszczenia:
0 100% wzgl. wilgotno
Strumie obj to ci:
6,75 l/sek. / 405l/min. przy 3 barach
czenia: Ciep a woda:
DN32
Zimna woda:
DN32
Woda zmieszana:
DN32
Obieg:
DN25
Recyrkulacja zbiornika: DN25
Wymiary monta owe:
Wysoko :
ok. 1150 mm
Szeroko :
ok. 1150 mm
Zakres ci nienia hydraulicznego:
0,5 10 bar
Maksymalne ci nienie robocze:
10 bar
Dok adno temperatury:
± 2°K ustawionej temperatury
Waga:
ok. 80 kg
Nr zamówienia:
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Stacje wody zmieszanej
Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej
Zblokowana stacja wody zmieszanej Rada 32 RMX
z orurowaniem ze stali szlachetnej

czenie z interfejsem /
dezynfekcja termiczna
1
2
3
4
5

Obieg
Akumulacja zwrotna
Woda zmieszana TWM
Ciep a woda TWW
Woda pitna TW

DN25
DN25
DN32
DN32
DN32

Opis dzia ania przedstawionej tutaj instalacji
reguluj cej wod zmieszan znajduje si na
str. 2.18 2.19
Schemat instalacji zob. str. 2.45/2.47
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Stacje wody zmieszanej
Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej
Zblokowana stacja wody zmieszanej Rada 32 RMX
z miedzianym orurowaniem
Opis:
Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej z miedzianym orurowaniem do utrzymania sta ej temperatury
wody zmieszanej do dyspozycji w pomieszczeniach do mycia i k pieli oraz instalacjach przemys owych jako
system dozowania pod czony do przewodu powrotnego, a tak e do zastosowania w funkcji urz dzenia
zbiorowego, sk adaj ca si z:
1 termostatu Elektronik 32 RMX, do monta u natynkowego, z trzema czeniami DN32, gwintem wewn trznym
11/4", korpusem z metalu czerwonego, niklowanym, pokrycie obudowy z aluminium polakierowanego na czerwono,
elektryczne komory zabezpieczone zgodnie z IP66. Suwaka ze stali szlachetnej, oddzielenia hydrauliki od
elektroniki poprzez elastyczn mieszkow uszczelk g ówn ze stali szlachetnej oraz trzy dodatkowe pier cienie
uszczelniaj ce O ring. Wska nika nieszczelno ci dla wczesnego zg oszenia ostrze enia w razie pogorszenia si
stanu mieszków lub pier cieni uszczelniaj cych O ring. Czujnika temperatury dla wymienialnego podzespo u o
bardzo czu ym termistorze, zamkni tego w nieczu ej obudowie metalowej. Wska nika temperatury przez
dwucyfrowy wy wietlacz z czerwon dio LED. P czenia elektrycznego przy u yciu wtyczki zasilacza 230/12V,
rodzaj zabezpieczenia IP65. Z automatyk dla pr du szcz tkowego w celu zabezpieczenia przeciwko poparzeniu w
razie przerwy w zasilaniu pr du. Wej cia DN 32, G 11/4" ciep a prawa / zimna lewa, odprowadzenie do góry DN
32, G 11/4", z potencjometrem do r cznego ustawianie temperatury, cyfrowym sumatorem temperatury.
Przygotowany do pod czenia do techniki przewodowej budynku/centralnej techniki przewodowej w po czeniu z
interfejsem Pulse 840/12 lub programowalnym regulatorem temperatury Pulse 830/12, 5 zaworów zamykaj cych z
czerwonego mosi dzu do zamykania fazowego dopuszczone przez niemiecki zwi zek DVGW , 4 zawory
przeciwzwrotne z czerwonego metalu, dopuszczone przez niemieckie zwi zek DVGW, w wej ciach i wylotach,
cyrkulacji i akumulacji zwrotnej, 2 termometry ( 1 szt. w doprowadzaniu wody ciep ej, 1 szt. w obiegu),1 pompa
wody u ytkowej z mo liwo ci regulacji, pr d przemienny z kondensatorem 220V/50 Hz, pr dko obrotowa
max 2000 1/min., bez modu u czonego na wtyk, 2 zawory spustowe. Zmontowane na ocynkowanej konstrukcji
ramowej o profilu szczelinowym wraz z tarczami opisowymi oraz niezb dnymi zaciskami rurowymi.
Dane techniczne:
Materia termostat:

Korpus:
metal czerwony, niklowany
Cz
górna:
aluminium, czerwone lakierowane
Rodzaj zabezpieczenia:
IP65
Napi cie:
Wtyczka zasilacza 230V AC / 12 V AC
Zu ycie pr du:
6W
Elektryczne zabezpieczenie w cznika: Ochrona przed roztopieniem 500mA
Temperatura otoczenia:
0 60°C
Wilgotno pomieszczenia:
0 100% wzgl. wilgotno
Strumie obj to ci:
6,75 l/sek. / 405l/min. przy 3 barach
czenia: Ciep a woda:
DN32
Zimna woda:
DN32
Woda zmieszana:
DN32
Obieg:
DN25
Recyrkulacja zbiornika: DN25
Wymiary monta owe:
Wysoko :
ok. 1150 mm
Szeroko :
ok. 1150 mm
Zakres ci nienia hydraulicznego:
0,5 10 bar
Maksymalne ci nienie robocze:
10 bar
Dok adno temperatury:
± 2°K ustawionej temperatury
Waga:
ok. 80 kg
Nr zamówienia:
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Stacje wody zmieszanej
Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej
Zblokowana stacja wody zmieszanej Rada 32 RMX
z miedzianym orurowaniem

czenie z interfejsem/
dezynfekcja termiczna

1
2
3
4
5

Obieg
Akumulacja zwrotna
Woda zmieszana TWM
Ciep a woda TWW
Woda pitna TW

DN25
DN25
DN32
DN32
DN32

Opis dzia ania przedstawionej tutaj instalacji
reguluj cej wod zmieszan znajduje si na
str. 2.18 2.19
Schemat instalacji zob. str. 2.45/2.47
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Stacje wody zmieszanej
Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej
Zblokowana stacja wody zmieszanej Rada 32 RMX
z orurowaniem ze stali szlachetnej, z wymiennikiem ciep a
Opis:
Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej z orurowaniem ze stali szlachetnej do utrzymania sta ej
temperatury wody zmieszanej do dyspozycji w pomieszczeniach do mycia i k pieli oraz instalacjach przemys owych
jako system dozowania pod czony do przewodu powrotnego, a tak e do zastosowania jako urz dzenie zbiorowe,
sk adaj ca si z:
1 termostatu Elektronik 32 RMX, do monta u natynkowego, z trzema czeniami DN32, gwintem wewn trznym
11/4", korpusem z mosi dzu czerwonego, niklowanym, pokrycie obudowy z aluminium polakierowanego na
czerwono, elektryczne komory zabezpieczone zgodnie z IP66. Suwak ze stali szlachetnej, oddzielenie hydrauliki
od elektroniki poprzez elastyczn mieszkow uszczelk g ówn ze stali szlachetnej oraz trzy dodatkowe pier cienie
uszczelniaj ce O ring. Wska nik nieszczelno ci dla wczesnego zg oszenia ostrze enia w razie pogorszenia stanu
mieszków lub pier cieni uszczelniaj cych O ring. Czujnika temperatury dla wymienialnego podzespo u o bardzo
czu ym termistorze, zamkni tego w nieczu ej obudowie metalowej. Wska nika temperatury przez dwucyfrowy
wy wietlacz z czerwon dio LED. P czenia elektrycznego przy u yciu wtyczki zasilacza 230/12V, rodzaj
zabezpieczenia IP65. Z automatyk dla pr du szcz tkowego w celu zabezpieczenia przeciwko poparzeniu w
razie przerwy w zasilaniu pr du. Wej cia DN 32, G 11/4" ciep a prawa / zimna lewa, odprowadzenie do góry DN
32, G 11/4", z potencjometrem do r cznego ustawianie temperatury, cyfrowym sumatorem temperatury.
Przygotowany do pod czenia do techniki przewodowej budynku / centralnej techniki przewodowej w po czeniu z
interfejsem Pulse 840/12 lub programowalnym sterowaniem temperatury Pulse 830/12.
1 wymiennika ciep a ze stali szlachetnej z materia u 1.4301, o mocy cieplnej 40KW (90/70°C) / 28KW (60/40°C)
5 zaworów zamykaj cych ze stali szlachetnej do zamykania fazowego, dopuszczonych przez niemiecki zwi zek
DVGW , 4 zaworów przeciwzwrotnych ze stali szlachetnej, dopuszczonych przez niemiecki zwi zek DVGW w
wej ciach i wylotach, obiegu i akumulacji zwrotnej, 2 termometrów ( 1 szt. w doprowadzaniu wody ciep ej, 1 szt. w
obiegu), 1 pompy wody u ytkowej z mo liwo ci regulacji, pr du przemiennego z kondensatorem 220V/50
Hz, pr dko ci obrotowej max 2000 1/min., bez modu u czonego na wtyk, 2 zaworów spustowych. Zmontowane na
ocynkowanej konstrukcji ramowej o profilu szczelinowym wraz z tarczami opisowymi oraz niezb dnymi
zaciskami rurowymi.
Dane techniczne:
Materia termostat:

Korpus:
metal czerwony, niklowany
Cz
górna:
aluminium, czerwone lakierowane
Rodzaj zabezpieczenia:
IP65
Napi cie przy czeniowe:
230V AC
Napi cie sieciowe:
12V AC
Zu ycie pr du:
6W
Elektryczne zabezpieczenie w cznika: Ochrona przed roztopieniem 500mA
Temperatura otoczenia:
0 60°C
Wilgotno pomieszczenia:
0 100% wzgl. wilgotno
Strumie obj to ci:
6,75 l/sek. / 405l/min. przy 3 barach
czenia: Ciep a woda:
DN32
Zimna woda:
DN32
Woda zmieszana:
DN32
Obieg:
DN25
Przewód doprowadzaj cy no nika ciep a:
DN25
Przewód odprowadzaj cy no nika ciep a:
DN25
Wymiary monta owe:
Wysoko :
ok. 1700 mm
Szeroko :
ok. 1400 mm
Zakres ci nienia hydraulicznego:
0,5 10 bar
Maksymalne ci nienie robocze:
10 bar
Dok adno temperatury:
± 2°K ustawionej temperatury
Waga:
ok. 80kg
Nr zamówienia:

06 3200 19

Rada Armaturen GmbH, Daimlerstr. 6, 63303 Dreieich • tel.: +49 61 03/98 04 0, fax: +49 61 03/98 04 90, E Mail: info@rada armaturen.de • www.rada armaturen.de

2.6

Zmiany techniczne zastrze one

V / 04

Stacje wody zmieszanej
Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej
Zblokowana stacja wody zmieszanej Rada 32 RMX
z orurowaniem ze stali szlachetnej, z wymiennikiem ciep a

czenie z interfejsem /
dezynfekcja termiczna

1
2
3
4
5
6

Obieg
Zimna woda pitna
Woda zmieszana:
Ciep a woda pitna
Przewód doprowadzaj cy wymiennika ciep a
Przewód odprowadzaj cy wymiennika ciep a

DN25
DN32
DN32
DN32
DN25
DN25

Opis dzia ania przedstawionej tutaj instalacji
reguluj cej wod zmieszan znajduje si na
str. 2.20 2,21
Schemat instalacji zob. str. 2.45/2.47
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Stacje wody zmieszanej
Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej
Zblokowana stacja wody zmieszanej Rada 32 RMX
z orurowaniem ze stali szlachetnej, z mieszaczem
Opis:
Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej z mieszaczem, orurowanie ze stali szlachetnej do utrzymania
sta ej temperatury wody zmieszanej do dyspozycji w pomieszczeniach do mycia i k pieli oraz instalacjach
przemys owych jako system dozowania pod czony do przewodu powrotnego, sk adaj ca si z:
1 termostatu Elektronik 32 RMX, do monta u natynkowego, z trzema czeniami DN32, gwintem wewn trznym
11/4", korpusem z mosi dzu czerwonego, niklowanym, pokrycie obudowy z aluminium polakierowanego na
czerwono, elektryczne komory zabezpieczone zgodnie z IP66. Suwak ze stali szlachetnej, oddzielenie hydrauliki
od elektroniki poprzez elastyczn mieszkow uszczelk g ówn ze stali szlachetnej oraz trzy dodatkowe pier cienie
uszczelniaj ce O ring. Wska nik nieszczelno ci dla wczesnego zg oszenia ostrze enia w razie pogorszenia stanu
mieszków lub pier cieni uszczelniaj cych O ring. Czujnika temperatury dla wymienialnego podzespo u o bardzo
czu ym termistorze, zamkni tego w nieczu ej obudowie metalowej. Wska nika temperatury przez dwucyfrowy
wy wietlacz z czerwon dio LED. P czenia elektrycznego przy u yciu wtyczki zasilacza 230/12V, rodzaj
zabezpieczenia IP65. Z automatyk dla pr du szcz tkowego w celu zabezpieczenia przeciwko poparzeniu w
razie przerwy w zasilaniu pr du. Wej cia DN 32, G 11/4" ciep a prawa / zimna lewa, odprowadzenie do góry DN
32, G 11/4", z potencjometrem do r cznego ustawianie temperatury, cyfrowym sumatorem temperatury.
Przygotowany do pod czenia do techniki przewodowej budynku/centralnej techniki przewodowej w po czeniu z
interfejsem Pulse 840/12 lub programowalnym sterownikiem temperatury Pulse 830/12,
1 mieszaczem ze stali szlachetnej do zawirowania wody zmieszanej, materia 1.4301
5 zaworów zamykaj cych ze stali szlachetnej do zamykania fazowego dopuszczone przez niemiecki zwi zek
DVGW , 4 zaworów przeciwzwrotnych ze stali szlachetnej dopuszczonych przez niemiecki szwi zek DVGW w
wej ciach i wylotach, obiegu i akumulacji zwrotnej, 2 termometrów ( 1 szt. w doprowadzaniu wody ciep ej, 1 szt. w
obiegu), 1 pompy wody u ytkowej z mo liwo ci regulacji, pr du przemiennego z kondensatorem 220V/50
Hz, pr dko obrotowa max 2000 1/min., bez modu u czonego na wtyk, 2 zaworów spustowych. Zmontowane
na ocynkowanej konstrukcji ramowej o profilu szczelinowym wraz z tarczami opisowymi oraz niezb dnymi
zaciskami rurowymi.
Dane techniczne:
Materia termostat:

Korpus:
metal czerwony, niklowany
Cz
górna:
aluminium, czerwone lakierowane
Rodzaj zabezpieczenia:
IP65
Napi cie:
Wtyczka zasilacza 230V AC / 12 V AC / IP65
Zu ycie pr du:
6W
Elektryczne zabezpieczenie w cznika: Ochrona przed roztopieniem 500mA
Temperatura otoczenia:
0 60°C
Wilgotno otoczenia:
0 100% wzgl. wilgotno
Strumie obj to ci:
6,75 l/sek. / 405l/min. przy 3 barach
czenia:
Ciep a woda:
DN32
Zimna woda:
DN32
Woda zmieszana:
DN32
Obieg:
DN25
Recyrkulacja zbiornika: DN25
Wymiary monta owe:
Wysoko :
ok. 1300 mm
Szeroko :
ok. 1150 mm
Zakres ci nienia hydraulicznego:
0,5 10 bar
Maksymalne ci nienie robocze:
10 bar
Dok adno temperatury:
± 2°K ustawionej temperatury
Waga:
ok. 80kg
Nr zamówienia:
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