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Termostaty centralne

Konstrukcja termostatów RADA

Zakres zastosowa Termostaty RADA mo na stosowa  wsz dzie tam, gdzie ciep a i zimna woda maj  ulec
wymieszaniu w celu powstania wody u ytkowej przy pomocy temperatury regulowanej
termostatycznie. Zakres zastosowania rozci ga si od prywatnej azienki, poprzez
instalacje kuchenne, szkolne, sportowe  i publiczne  nie, a  do du ych instalacji w
pomieszczeniach do mycia i pieli w przemy le oraz w hotelach, szpitalach i
pomieszczeniach okr towych.

Dzia an ie thermoscopic® Termostaty z serii Rada 215, 222 i 320  posiadaj  element termoskopowy (opatentowany),
którego wype nienie, roztwór polieutektyczny, ma wysoki wspó czynnik rozszerzalno ci.
Termoskop porusza suwak w kszta cie rury pomi dzy wej ciem wody ciep ej i zimnej raz w
jedn , raz w drug  stron  przy pomocy spr yny zwrotnej.

thermostatic® Termostat 425 posiada opatentowane czujniki temperatury Radatherm®, które umo liwiaj
doskona  termostatyczn  kontrol  przy ró nym nat eniu przep ywu.

bimetall ic Termostaty serii R ada 566 i TS 202 reguluj temperatur za pomo spirali bimetalowej,
która zaz bia si  z pier cieniem regulacyjnym i obraca go na cylindrze wlotowym.

Elektronik Rada 32 RMX Elektronik (jedynie dla systemów dozowania pod czonych do przewodu
powrotnego) reguluje temperatur  z pomoc  elektronicznego prze cznika. Czujnik przy
wylocie mierzy ca y czas faktyczn  temperatur , podaje swoje warto ci do modu u
elektroniki porównawczej, któryporównuje temperatur rzeczywist z temperatur
ustawion  i koryguje odst pstwa przy pomocy si ownika i suwaka.

Regulacja nat enia przep ywu Mieszacze Rada z serii 9000 (z wyj tkiem termostatu podtynkowego) maj  wbudowany
podwójny zawór zamykaj cy i z tego powodu nie potrzebuj  zaworów przeciwzwrotnych.

 one przewidziane jedynie dla pojedynczych miejsc czerpania wody. Wszystkie pozosta e
termostaty Rada wymagaj  zaworów zamykaj cych w przewodzie wody zmieszanej i
zazwyczaj s  opatrzone zaworami przeciwzwrotnymi w przewodach doprowadzaj cych.

Ograniczenia w u yciu Pojedynczy termostat Rada nie powinien by  wykorzystywany do obs ugi ró nych miejsc
czerpania wody, które s  umieszczone na ki lku pi trach. W takim wypadku nale y
zaplanowa  jeden centralny termostat na pi tro lub instalacj  obiegow  wody zmieszanej
dla ca ego budynku.

Ustalenie zapotrzebowania na wod Niezb dne dla instalacji nat enie przep ywu zale y od ilo ci miejsc czerpania wody i
indywidualnej potrzeby nat enia przep ywu wody na miejsce czerpania.  Na bazie naszego
wieloletniego do wiadczenia szacujemy, e na enia wyp ywu wody przy normalnym
zu yciu b  nast puj ce:
armatura umywalkowa 0,12 0,15 I/s wanna w prywatnym domu 0,36 0,45 l/s

owica natryskowa Rada 0,08 0,17 l/s wanna w szpitalu 0,60 0,75 I/s
Wa ne jest uwzgl dnienie elementu jednoczesno ci. W domach prywatnych lub w
przemy le, w przypadku pracy na zmiany, nie nale y si  spodziewa , e wszystkie miejsca
czerpania wody b  u ywane w tym samym czasie. Za to w hotelu sportowym lub w
koszarach najcz ciej regu  jest, e w ci gu krótkiego czasu wszystkie miejsca
przeznaczone na k piele i prysznice s  zaj te.

Nat enie przep ywu wody Wydajno  termostatów Rada zale y z jednej strony od ci nienia hydraulicznego przy
wej ciach, z drugiej za  od przeciwci nienia dzia aj cego na mieszacz (przeciwci nienie
odpowiada oporowi [spadkowi ci nienia], który powstaje pomi dzy termostatem Rada a
wylotem wody do atmosfery). Tabele wydajno ci pokazuj  warto ci przy wolnym wylocie i
przy zaworach przeciwzwrotnych, je li s  one konieczne. Je li w zaplanowanej instalacji
przy najwi kszej mo liwej ilo ci czerpania nale y spodziewa  si  przeciwci nienia w
termostatach, nale y odliczy  to przeciwci nienie od ci nienia hydraulicznego i przy
odczytywaniu tabeli wydajno ci korzysta  z tej zredukowanej warto ci ci nienia.

Ilo  miejsc czerpania wody do Ilo  miejsc czerpania wody do monta u jest ograniczona jedynie wydajno c termostatu,
monta u przy uwzgl dnieniu ci nie   hydraulicznych i przeciwci nienia zimnej i ciep ej wody.  W

przeciwie stwie do tego, pobór w pojedynczym miejscu czerpania wody, nie mo e by
dowolnie ma y. Mniejsze ilo ci pobranej wody mog  prowadzi  do niedok adnej regulacji
temperatury.

Wymierzanie Wybór ciwego termostatu jest decyduj cy dla bezb dnego funkcjonowania instalacji.
Regu  jest: Mieszacz wymierzony „na styk“ reguluje precyzyjniej ni  zbyt du a armatura.
Wyboru odpowiedniej wielko ci powinno si  dokonywa  wg nast puj cych punktów (por.
DIN1988 cz. 3)
1. Obliczenie niezb dnej mocy ca kowitej
2. Oznaczenie przeciwci nienia na termostacie Rada
3. Ustalenie ci nie  hydraulicznych przy wej ciu termostatu Rada

Je li ci nienia w przewodach doprowadzaj cych s  nierówne, przy odczytywaniu tabeli
mocy nale y wzi  pod uwag :
a) war to redni ci nie w przewodach doprowadzaj cych dla temperatur, które

znajduj  si  mniej wi cej w po owie mi dzy temperatur  wody ciep ej i zimnej,
b) ci nienie zimnej wody dla niskich temperatur, c)
ci nienie ciep ej wody dla wysokich temperatur

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

1.2 V / 04



Zasada termoskopowa

Termostaty centralne

Najnowocze niejsza technika
w dziedzinie regulacji wody u ytkowej

Termostaty Rada thermoscopic® odpowiadaj  bardzo
wysokiemu poziomowi technicznemu.
Sercem ka dego termostatu Rada Thermoscopic® jest
element termoskopo wy, którego tempera tura
automatycznie pozostaje sta a zgodnie z  ustawion
warto ci . Element ten reaguje na wszystkie wahania,
poprzez wyrównywanie zmian ci nie  i temperatur w
przewodzie doprowadzaj cym oraz kompensacj
zmiennego przeciwci nienia przewodu wody
zmieszanej.
Du a powierzchnia elementu termoskopowego, która
styka si  z wod  zmieszan , gwarantuje szybk  reakcj
na wszelkie zmiany. Szczególnie wra liwe wype nienie
wyrównuje odst pstwa od ustawionej warto ci,
poprzez rozszerzanie lub kurczenie si  oraz, przy
pomocy suwaka o du ej sile, poprzez otwieranie lub
zamykanie wej cia.
Termostaty Rada thermoscopic® mog  bez problemu
wyrównywa  zmiany przeciwci nienia.  Przeciwci nienie
po stronie wody zmieszanej cz sto nie jest brane pod
uwag  i wynika z oporów przewodu wody zmieszanej i
ró nych spadków ci nienia przy zmieniaj cych si
ilo ciach poboru.
Szczególnie w przypadku ma ych ilo ci poboru i ró nych
ci nieniach doprowadzaj cych widoczny jest du y
wp yw na zachowanie przy regulacji termostatu.

Zasada termoskopowa

* Stosunek spadku ci nienia okre la si  poprzez  odj cie
przeciwci nienia po stronie wody zmieszanej
ka dorazowo od ci nienia wody zimnej i ciep ej przed
termostatem . Z dzielenia otrzymanej warto ci  wyniknie
stosunek :1

Termostaty Rada thermoscopic® pracuj  nawet przy
stosunku spadku ci nienia* 10:1, podczas gdy
tradycyjne termostaty najwy ej przy stosunku 5:1.
Du a si a elementu termoskopowego utrudnia
równie  osadzanie si  kamienia  lub zanieczyszcze .
W po czeniu z wmontowanymi filtrami siatkowymi
prowadzi to do redukcji zabiegów konserwacyjnych
do minimum.

Osiem powodów przemawiaj cych za u yciem termostatów Rada thermoscopic®

Temperatura pozostaje sta a w obr bie 1°C, nawet je li jedno z
ci nie  dop ywu zmienia si  o 50%.

Temperatura równie przy
ma ych ilo ciach czerpania
pozostaje sta a.

Temperatura pozostaje sta a w obr bie 1°C,
nawet je li jedna z temperatur dop ywu
zmienia si  do 10%.

Szybka reakcja przy
zmianach przeciwci nienia.

Daj cy si  zablokowa  uchwyt reguluj cy
zapobiega niechcianemu przestawieniu
temperatur w instalacjach krytycznych.

Termostaty s  warsztatowo ustawiane

Proste ustawianie wybranej temperatury
dzi ki wygodnemu elementowi
obrotowemu uchwytu regulacyjnego.

na maksymaln  temperatur  wody
zmieszanej o warto ci 45°C.

Przy zak óceniach w dostawie ciepej wody termostat natychmiast zamyka
dopyw ciep ej wody   tak e w przypadku, gdy ró nica temperatur mi dzy
wo  zmieszan  a ciep  wynosi tylko 10°C.
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