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Vană de amestec termostatică  
 
 

DESCRIERE, CARACTERISTICI:  

- Vana de amestec termostatică este destinat utilizării în sisteme de încălzire prin pardoseală;  

- Racordurile sunt cu filet interior;  

- Este prevăzut cu 10 poziţii de reglaj;  

- Corpul vanei este confecţionat din alamă cromată atât în interior 

cât şi în exterior. Partea interioară a vanei este protejată de un strat 

de teflon care reduce considerabil cantitatea de depuneri;  

- Racordurile de intrare apă rece şi apă caldă sunt prevăzute cu câte 

un filtru pentru a împiedica pătrunderea impurităţilor;  

- Domeniu de reglaj temperatură: 25°C - 50°C;  

- Presiune diferenţială maximă: 2 bar;  

-  Temperatura max. de lucru: 110°C;  

-    Fluid de lucru: apă.  

 

FUNCŢIONAREA VANEI:  
Funcţionarea vanei de amestec se bazează pe un senzor de temperatură situat în interiorul vanei care în 

funcţie de valoarea reglată (de la 1 la 10) pe vană face un amestec corespunzător din apa caldă produsă 

de cazan şi cel de pe retur (din sistemul de radiatoare).  

 

INSTALAREA ŞI REGLAREA VANEI:   

  

Poziţia de reglaj  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Temperatura reglată°C  25  27,8  30,5  33,3  36  38,9  41,7  44,4  47,2  50  
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DESCRIERE, CARACTERISTICI:  

- Vana de amestec termostatică este destinat utilizării în circuite ACM şi are rolul de a preveni 

ajungerea apei prea calde la consumatori prin amestecarea apei calde preparate (instantaneu sau 

de un boiler) cu apa rece din sistemul de alimentare.  

- Racordurile sunt cu filet interior sau exterior;  

- Este prevăzut cu patru poziţii de reglaj;  

- Corpul vanei este confecţionat din alamă nichelată atât în interior cât  

şi în exterior. Partea interioară a vanei este protejată de un strat  

de teflon cu rol de protecţie împotriva colmatării datorită apei cu 

duritate ridicată;  

- Racordurile de intrare apă rece şi apă caldă sunt prevăzute cu câte un 

filtru pentru a împiedica pătrunderea impurităţilor;  

- Domeniu de reglaj temperatură: 32°C - 50°C;  

- Presiune diferenţială maximă: 2 bar;  

- Temperatura max. în circuitul primar: 100°C; - Presiune maximă de lucru: 10 bar; -  Fluid 

de lucru: apă.  

 

FUNCŢIONAREA VANEI:  
Funcţionarea vanei de amestec se bazează pe un senzor de temperatură   

situat în interiorul vanei care ajungând în contact cu amestecul de apă rece – apă caldă se dilată sau se 

contractă reglând astfel debitul apei calde şi reci în funcţie de valoarea reglată. Vana este prevăzută cu 

un dispozitiv de siguranţă pentru prevenirea eventualelor accidente cauzate de defecţiuni în sistemul de 

alimentare cu apă rece (vana este închisă şi astfel nu poate ajunge apă fierbinte la punctele de consum).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziţia de reglaj/   

Temperatura reglată°C  

1  2  3  4  

61C  32  38  44  50  

62C  42  48  54  60  

Apă/ circuit 

primar  

Poziţie de reglaj    

°C  1  2  3  4  

50  30  36  42  48  

60  31  37  43  49  

70  32  38  44  50  

80  33  39  45  51  

90  34  40  46  52  


