
Stacje wody zmieszanej

Zdecentralizowana instalacja regulacji wody zmieszanej

Zdecentralizowana jednostka regulacji wody zmieszanej Radamix N
na ramie monta owej
Opis:
Zdecentralizowana jednostka regulacji wody zmieszanej dla sta ych
temperatur wody zmieszanej w umywalniach, pomieszczeniach z
natryskami oraz instalacjach przemys owych, sk adaj ca si  z:
1 termostatu Thermoscopic®, mosi dz DZR, chromowany, do monta u
natynkowego, z elementem Thermoscopic® z polieutektycznym wypenieniemo
wysokim wspóczynniku rozszerzalno ci, uchwytem kulkowym mosi nym,
chromowanym, z ogranicznikiem temperatury do ograniczania i/lub
blokowania mo liwo ci ustale  temperatury, z cakowit  kontrol  termiczn
zmian stosunku ci nienia 10:1, w razie awarii zimnej lub ciep ej wody
doprowadzanie wody ciep ej zostanie zamkni te. Dok adno  temperatury
tak e przy najmniejszych pobranych ilo ciach w zakresie od ±1°K
2  reduktorów ci nienia dla sta ego ci nienia ko cowego, z gniazdem
rubowym i filtrem ze stali szlachetnej, obudow  z czerwonego metalu, dla

temperatur do 70°C, z manometrem. 2 bimetalowych termometrów
wskazówkowych Rada E52, DN15, szybkowska nikowych, klasa 1,
rednica obudowy 52mm, z trzonkiem zanurzeniowym ze stali szlachetnej o
ugo ci 60mm, zakres pomiarowy 0 100 °C, dok adno  pomiaru ±1%

dzia ki podzia ki. 2 filtrów siatkowych w przewodach doprowadzaj cych
wod , 3 zaworów k towych zamykaj cych oraz 1 w cznika przepywowego
do regulacji wietrzenia pomieszczenia. Gotowy do monta u na ocynkowanej
ramie monta owej o profilu szczelinowym.

Dane techniczne:
Radamix 222dk N 320 N 425 N
Materia : Ms DZR Ms DZR Ms DZR
Strumie  obj to ci l/sek   3bar: 1,0 1,5 3,08

czenie TKW / TWW: DN20 DN20 DN25
Odprowadzanie wody zmieszanej: DN20 DN20 DN25
Dok adno temperatury: ± 1°K ± 1°K ± 1°K
Orurowanie miedziane
Nr zamówienia: 08 2012 22 08 2013 20 08 2014 25
Orurowanie ze stali szlachetnej
Nr zamówienia: 08 3012 22 08 3013 20 08 3014 25

Zdecentralizowana jednostka regulacji wody zmieszanej Radamix N
z puszk  ochronn  ze stali szlachetnej

Wyposa enie i dane techniczne jak poprzednia, ale
gotowa do wbudowania, wmontowana w ochronn  puszk  ze stali
szlachetnej z wpuszczanymi drzwiami przeciww amaniowymi z zamkiem

benkowym.

Orurowanie miedziane
Nr zamówienia: 08 2002 22 08 2003 20 08 2024 25
Orurowanie ze stali szlachetnej
Nrzamówienia: 08 3002 22 08 3003 20 08 3024 25
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Stacje wody zmieszanej

Zdecentralizowana instalacja regulacji wody zmieszanej

Wskazówka:
Ta instalacja nie posiada wej cia dla przewodu obiegowego!
Ta instalacja dzia a na stroik torowy i nale y j  stosowa , bez zastosowania
ta my ogrzewczej do utrzymania sta ej temperatury wody zmieszanej,
przy monta u w bezpo redniej odleg ci od punktów czerpania.

A B C D
222dk N 730 500 190 190
320 N 730 500 190 190
425 N 900 560 220 220

Wymiary skrzynki 222dk N 320 N 425 N
zabezpieczaj cej mm
Wysoko : 830 830 1030
Szeroko : 620 620 820

boko : 250 250 300
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Stacje wody zmieszanej

Zdecentralizowana instalacja regulacji wody zmieszanej

Zdecentralizowana jednostka regulacji wody zmieszanej Radamix S
na ramie monta owej

Opis:
Zdecentralizowana jednostka regulacji wody zmieszanej dla sta ych
temperatur wody zmieszanej w umywalniach, pomieszczeniach z
natryskami oraz instalacjach przemys owych, sk adaj ca si  z:
1 termostatu Thermoscopic®, mosi dz DZR, chromowany, do monta u
natynko wego, z elementem Thermoscopic® z polieutektycznym
wype nieniem o wysokim wspó czynniku rozszerzalno ci, uchwytem
kulkowym mosi nym, chromowanym, z ogranicznikiem temperatury do
ograniczania i/lub blokowania mo liwo ci ustale  temperatury, z
cakowit  kontrol  termiczn  zmian stosunku ci nienia 10:1, w razie awarii
zimnej lub ciep ej wody doprowadzanie wody ciep ej zostanie zamkni te.
Dok adno  temperatury tak e przy najmniejszych pobranych ilo ciach
w zakresie od ±1°K
2 bimetalowych termometrów wskazówkowych Rada E52, DN15,
szybkowska nikowych, klasa 1, rednica obudowy 52mm, z trzonkiem
zanurzeniowym ze stali szlachetnej o d ugo ci 60mm, zakres pomiarowy
0 100 °C, dok adno  pomiaru ±1% dzia ki podzia ki. 2 filtrów siatkowych w
dop ywach wody, 3 zaworów k towych zamykaj cych. Gotowy do
monta u na ocynkowanej ramie monta owej o profilu szczelinowym.
Dane techniczne:

Radamix 215 S 222 S 320 S 425 S
Materia : Ms DZR Ms DZR Ms DZR Ms DZR
Strumie
obj to ci/3 bar: 0,8 l/sek 1,0 l/sek 1,5 l/sek 3,08 l/sek

czenie TKW / TWW: DN15 DN20 DN20 DN25
Odpyw wody
zmieszanej: DN 15 DN20 DN20 DN25
Dok adno
temperatury: ± 1°K ± 1°K ± 1°K ± 1°K
Orurowanie/ Nr zamówienia:
Mied 08 2012 15S 08 2012 22S 08 2013 20S 08 2014 25S
Stal szlachetna 08 3012 15S 08 3012 22S 08 3013 20S 08 3014 25S

Zdecentralizowana jednostka regulacji wody zmieszanej Radamix S
z puszk  ochronn  ze stali szlachetnej

Wyposa enie i dane techniczne jak poprzednia, ale
gotowa do wbudowania, wmontowana w zabezpieczaj  puszk  ze stali
szlachetnej z wpuszczanymi drzwiami przeciww amaniowymi z zamkiem

benkowym.

Orurowanie/
Nr zamówienia: 215 S 222 S 320 S 425 S
Mied 08 2112 15S 08 2002 22S 08 2003 20S 08 2024 25S
Stal szlachetna 08 3112 15S 08 3002 22S 08 3003 20S 08 3024 25S
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Stacje wody zmieszanej

Zdecentralizowana instalacja regulacji wody zmieszanej

 Wskazówka:
Ta instalacja nie posiada wej cia dla przewodu obiegowego!
Ta instalacja dzia a na stroik torowy i nale y j  stosowa , bez zastosowania
ta my ogrzewczej do utrzymania sta ej temperatury wody zmieszanej,
przy monta u w bezpo redniej odleg ci od punktów czerpania.

A B C D
222S 730 500 190 190
320S 730 500 190 190
425S 900 560 220 220

Obudowa
zabezpieczaj ca 215 S 222 S 320 S 425 S
Wysoko : 730 830 830 1030
Szeroko : 520 620 620 820

boko : 250 300 300 300

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

V / 04 Zmiany techniczne zastrze one 2.41



Stacje wody zmieszanej

Zdecentralizowana instalacja regulacji wody zmieszanej

Zdecentralizowana jednostka regulacji wody zmieszanej Radamix TD
na ramach monta owych, z przewodem obej ciowym do dezynfekcji
termicznej a  do punktu czerpania

Opis:
Zdecentralizowana jednostka regulacji wody zmieszanej Radamix dla
sta ych temperatur wody zmieszanej w umywalniach i pomieszczeniach z
prysznicami z trzydrogowym zaworem przewodu obej ciowego do
dezynfekcji termicznej a  do punktu czerpania, sk adj ca si  z:

1 termostatu Thermoscopic®, mosi dz DZR, chromowany, do monta u
natynkowego, z elementem Thermoscopic® z polieutektycznym wypenieniem o
wysokim wspóczynniku rozszerzalno ci, uchwytu kulkowego mosi nego,
chromowanego,  z  ogranicznikiem temperatury do ograniczania i/lub
blokowania mo liwo ci ustale  temperatury, z cakowit  kontrol  termiczn
zmian stosunku ci nienia 10:1, w razie awarii zimnej lub ciep ej wody
doprowadzanie wody ciepej zostanie zamkni te. Dok adno  temperatury
tak e przy najmniejszych pobranych ilo ciach w zakresie od ±1°K
2  reduktorów ci nienia dla sta ego ci nienia ko cowego, z gniazdem
rubowym i filtrem ze stali szlachetnej, obudow  z czerwonego metalu, dla

temperatur do 70°C, z manometrem. 2 bimetalowych termometrów
wskazówkowych Rada E52, DN15, szybkowska nikowych, klasa 1,
rednica obudowy 52mm, z trzonkiem zanurzeniowym ze stali szlachetnej o
ugo ci 60mm, zakres pomiarowy 0 100 °C, dok adno  pomiaru ±1%

dzia ki podzia ki. 2 filtrów siatkowych w przewodach doprowadzaj cych
wod , 3 zaworów towych zamykaj cych oraz dodatkowych
trójdrogowych zaworów silnikowych 24V do zamykania dop ywu zimnej
wody podczas fazy dezynfekcyjnej i jednoczesnej dezynfekcji termostatu,
do w czenia przez czasomierz lub w cznik kluczowy. Gotowy do monta u
na ocynkowanej ramie monta owej o profilu szczelinowym.

Dane techniczne:

Radamix 222dk TD 320 TD 425 TD
Materia : Ms DZR Ms DZR Ms DZR
Strumie  obj to ci l/sek   3bar: 1,0 1,5 3,08

czenie TKW / TWW: DN20 DN20 DN25
Odprowadzanie wody zmieszanej: DN20 DN20 DN25
Dok adno temperatury: ± 1°K ± 1°K ± 1°K
Orurowanie miedziane
Nrzamówienia: 08 2002 23 08 2003 21 08 2004 25
Orurowanie ze stali szlachetnej
Nrzamówienia: 08 3002 23 08 3003 21 08 3004 25

Zdecentralizowana jednostka regulacji wody zmieszanej Radamix TD
z puszk  ochronn  ze stali szlachetnej

Wyposa enie i dane techniczne jak poprzednia, ale
gotowa do wbudowania, wmontowana w zabezpieczaj  puszk  ze stali
szlachetnej z wpuszczanymi drzwiami przeciww amaniowymi z zamkiem

benkowym.

Orurowanie miedziane
Nrzamówienia: 08 2002 24 08 2003 22 08 2034 25
Orurowanie ze stali szlachetnej
Nrzamówienia: 08 3002 24 08 3003 22 08 3034 25
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Stacje wody zmieszanej

Zdecentralizowana instalacja regulacji wody zmieszanej

A B C D
222dk TD 800 610 140 350
320 TD 800 610 140 350
425 TD 1080 750 230 400

Wymiary skrzynki
zabezpieczaj cej mm 222dk TD 320 TD 425 TD
Wysoko : 830 830 1200
Szeroko : 620 620 800

boko : 250 250 300

Wskazówka:
Ta instalacja nie posiada wej cia dla przewodu obiegowego!
Ta instalacja dzia a na stroik torowy i nale y j  stosowa , bez zastosowania
ta my ogrzewczej do utrzymania sta ej temperatury wody zmieszanej,
przy monta u w bezpo redniej odleg ci od punktów czerpania. Zaleta
tej instalacji wynika z bezpo redniej mo liwo ci kontroli
pomieszczenia z prysznicami przed i podczas fazydezynfekcji. W celu
gwarancji dezynfekcji termicznej konieczne jest zapewnienie sta ej
temperatury poprzedzaj cej o wysoko ci  70°C.
NIE gwarantuje si  zabezpieczenia przed poparzeniem przez
zdecentralizowan  jednostk  mieszacza podczas dezynfekcji
termicznej.

Rysunek schematyczny 8
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Stacje wody zmieszanej

Wyposa enie stacji wody zmieszanej

Szafka zabezpieczaj ce ze stali szlachetnej Rada
dla stacji wody zmieszanej typu  Elektronik lub Thermoscopic®

bez pojemników wody zmieszanej / wymiennika ciep a, z drzwiami i
zamkiem zabezpieczaj cym

Materia : Stal szlachetna 1.4301
Wysoko : 1350 mm
Szeroko : 1350 mm

boko : 350 mm

Nr zamówienia: 06 3200 04

Szafka zabezpieczaj ce ze stali szlachetnej dla instalacji z
wymiennikiem ciep a lub mieszaczami, na zamówienie
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