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Termostatický směšovací ventil T15
(Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití)

Zanechte prosím tento návod i koncovému uživateli zařízení.

ÚVOD

Tato montážní příručka je platná pro ventily řady T15. Následující instrukce pro instalaci, provoz a údržbu 
termostatických směšovacích ventilů T15 jsou závazné a jejich případné nedodržení může mít za následek 
ztrátu záruky. Před instalací si proto následující pokyny důkladně prostudujte a postupujte podle nich 

INSTALACI TERMOSTATICKÝCH SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ T15 SMÍ PROVÁDĚT POUZE 
ODBORNÁ MONTÁŽNÍ FIRMA!

Vedle požadavků uvedených v tomto návodu musí být instalace a použití ventilů T15 v souladu s obecně
závaznými předpisy v zemi instalace a použití.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento výrobek není určen pro manipulaci dětmi a/nebo osobami se sníženými 
mentálními nebo motorickými schopnostmi.

Vždy respektujte maximální povolené hodnoty použitých materiálů udávaných 
výrobcem (konstrukční tlaky jednotlivých komponent, povolené teplotní rozsahy, minimální i 

maximální doporučené tlakové spády a pod).

Informace uvedené v tomto dokumentu nezbavují montážníka, provozovatele ani uživatele 
povinnosti postupovat při všech činnostech v souladu s obecně platnými zákony,

technickými normami a nařízeními, ať už jsou závazná a/nebo jen doporučená, stejně tak 
jako jej nezbavují povinnosti dodržovat obecně platné bezpečnostní zásady, nařízení a 

doporučení.

Vždy používejte předepsané i doporučené ochranné pomůcky. Mějte na paměti, že jednotlivé 
komponenty mohou mít ostré hrany (připojovací závity) a za provozu mohou být horké (např. ohřáté 

od ventilem protékající teplonosné látky).
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Základní technické parametry:

Nastavitelný teplotní rozsah
AJ 20~43 °C
GR 30~65 °C

Odchylka +/- 2 °C
Max. pracovní tlak statický 10 bar

dynamický 5 bar
Max. teplota vstupní vody +95 °C
Max. rozdíl tlaků na portech teplé / studené vody 2 : 1
Minimální rozdíl mezi vstupní a výstupní teplotou vody 10 °C
Médium voda nebo neutrální roztoky dH<20

NÁVOD K INSTALACI

Před instalací se ujistěte, že máte k dispozici veškeré příslušenství jako např. připojovací šroubení a 
potřebný montážní materiál. Stejně tak se prosím ujistěte, že provozní parametry dané soustavy odpovídají 
parametrům ventilu T15 zejména provozní teplota, provozní tlak a chemické složení vody. 
Před instalací musí být soustava řádně propláchnuta tak, aby byla zbavena mechanických nečistot. 
Případná přítomnost mechanických nečistot v průběhu provozu soustavy může mít za následek 
nefunkčnost ventilu popř. i jeho poškození. Výrobce ani dodavatel v této souvislosti nepřejímají jakoukoli 
záruku. Důrazně proto doporučujeme instalaci filtrů na oba vstupy (teplé i studené vody). 
Pro případy, kdy není dostatek místa pro instalaci samo-statných filtrů máme k dispozici připojovací 
šroubení s integrovaným filtrem a zpětnou klapkou. 
Ventily řady T15 musí být instalovány v souladu se schématem uvedeným v této příručce a současně
v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v zemi instalace. 
Termostatické směšovací ventily T15 mohou být instalovány v libovolné poloze v horizontálním i vertikálním 
potrubí. 
Na těle ventilu jsou uvedeny následující označení vstupů:

 přívod teplé vody - písmeno H
 přívod studené vody - písmeno C
 Výstupní voda - MIX

K ventilu T15 musí být po dobu provozu volný přístup pro jeho případné přenastavení, demontáž nebo 
servis. Instalace ventilu i potrubí a jeho kotvení musí být provedeno takovým způsobem, aby bylo 
vyloučeno pnutí v oblasti ventilu a jeho spojů. 

UVEDENÍ DO PROVOZU

Po instalaci musí být ventil uveden do provozu a jeho funkce ověřena dle níže uvedených pokynů a dle 
obecně závazných předpisů platných v zemi instalace 

1. Před uvedením ventilu do provozu se ujistěte, že je systém zbaven jakýchkoli mechanických 
nečistot 

2. Teplotu výstupní vody doporučujeme nastavit měřením pomocí kalibrovaného teploměru. 
Pro přesné nastavení výstupní teploty je nezbytné výstupní teplotu směšované vody fyzicky měřit. 
Jakýkoli jiný způsob je pouze přibližný.

3. Při nastavení maximální teploty výstupní vody berte prosím v úvahu i možné kolísání natavené 
teploty v důsledku regulační odchylky, tepelné setrvačnosti a reakční doby na změny teploty / tlaku 
na vstupních portech.

4. Nastavení výstupní teploty se provádí pomocí nastavovací hlavice.
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NASTAVENÍ

ÚDRŽBA

V průběhu provozu je nutné správnou funkci směšovacího ventilu pravidelně kontrolovat. Ověřovat je nutné 
zejména průtok ventilem a jeho schopnost udržovat konstantní výstupní teplotu. Pokud dochází postupem 
času ke snížení průtoku ventilem nebo ventil nereaguje správně na měnící se parametry vstupní vody, 
může to znamenat nutnost jeho údržby. Pravidelně minimálně jednou za 6 měsíců je nutné provést 
následující kontrolu:

1. Zkontrolujte čistotu filtrů na vstupu do ventilu a vyčistěte je.
2. Zkontrolujte funkčnost zpětných klapek na vstupních portech teplé vody, studené vody a cirkulace.
3. Pokud dochází na vnitřních částech ventilu k hromadění vodního kamene, odstraňte jej pomocí 

vhodného roztoku
4. Následně proveďte zpětné uvedení ventilu do provozu dle pokynů uvedených v sekci 

"Návod k instalaci"
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HYDRAULICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY

Všechny rozměry jsou v mm

Minimální doporučené průtoky pro zajištění schopnosti ventilu regulovat
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Aktualizované vydání najdete na internetové stránce www.hydronic.cz Ref.: N-T15

Bližší informace získáte na adresách:
Jesenická 513 Šámalova 78
252 44 Psáry – Dolní Jirčany 615 00 Brno
Tel: +420 - 244 466 792~3 Tel: +420 - 545 247 246
Fax: +420 - 244 461 381 Fax: +420 - 545 247 519

* Připojení s integrovanou zpětnou klapkou a filtrem ve šroubení
Všechny rozměry jsou v mm

OMEZENÁ ZÁRUKA

Nerespektování doporučení uvedených v návodu na instalaci, uvedení do provozu a použití bude mít 
za následek při případném poškození či úplném zničení ventilu či jejich příslušenství ztrátu záruky.

Zejména se jedná o případy poškození či zničení částí ventilu, těla ventilu nebo příslušenství ventilu vlivem 
zanesení mechanickými či jinými nečistotami z potrubí (voda tedy nemá zaručenu kvalitu a čistotu v souladu s obecně 

závaznými předpisy a platnými ČSN i když nejsou obecně závazné, a není tedy ani vodou pitnou ani vodou užitkovou pro TUV), 
nebo došlo-li k poškození ventilu díky působení nepřípustných rázů v potrubí, nebo působením 
nedostatečného či příliš velkého přetlaku nebo rozdílu tlaku, nebo když k poškození nebo zničení ventilu 
nebo jeho příslušenství došlo použitím nepřiměřené síly nebo působením vnějších mechanických sil či
poškození způsobených použitím nevhodných či jinak agresivních čistících prostředků.

www.hydronic.cz



