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TM 200 
Termostatyczny zawór mieszający 

dla ciepłej wody użytkowej 
 

 

 
 
 

 
 

KB 191 
Zawór zwrotny zimnej wody 

 
 
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 
Tak jak w przypadku innych elementów sterujących zawór mieszający wodę TM 200 potrzebuje 
trochę czasu na dostosowanie się do nagłych zmian warunków pracy. Zmiany te występują 
najczęściej, gdy nie ma systemu cyrkulacyjnego i instalacja ochładza się do temperatury 
pokojowej. Przy spuszczaniu wody czujnik zaworu styka się nagle z gorącą wodą i w wyniku 
tego temperatura może przez krótki okres czasu przekraczać ustawioną wartość. 

 

 Zastosowanie 
Termostatyczne zawory mieszające TM 200 zapewniają 
regulację temperatury wody: 
• Dla centralnego zasilania ciepłej wody użytkowej (rys. 

2) lub bezpośrednio przy odbiornikach (rys. 3), albo dla 
podgrzewania wody z wykorzystaniem energii 
słonecznej  (rys. 6). 

• W systemach grzewczych z ogrzewaniem 
podłogowym (rys. 4) lub do ograniczania temperatury 
powrotu do kotła (rys. 5). 

W przypadku zastosowania obiegu cyrkulacji w układzie 
zasilania ciepłej wody użytkowej należy zainstalować 
zawór KB 191 (rys. 2 i 3). Pozwala to uniknąć cofania się 
zimnej wody i chłodzenia wymieszanej wody na wyjściu. 
Instalacja 
Jako zawór mieszający: 
Podczas podłączania wlotów zimnej i gorącej wody 
należy zwrócić uwagę na strzałki kierunku przepływu.  
Jako zawór rozdzielający: 

Przy takim zastosowaniu kierunek przepływu 
zostanie odwrócony i dlatego strzałki na obudowie 
powinny być skierowane w przeciwnych kierunkach 

Zmiana nastawy (rys. 7) 
Zawór mieszający może zostać ustawiony w zakresie od 
30°C do 60°C. By zmienić nastawę, należy zdjąć 
ochronną osłonkę i obracać pokrętłem aż do momentu, 
gdy wybrana wartość znajdzie się przy wskaźniku  8  
znajdującym się na korpusie. 
Dane techniczne 
Ciśnienie robocze Maksymalnie 10 bar 
Pozycja montażowa Dowolna 
Temperatura gorącej wody  
na wejściu: Maksymalnie 90°C 
Zakres ustawień: 30°C do 60°C 
Przepływ przy spadku ciśnienia  
1.0 bar na zaworze: 27litrów/min 
Maksymalny spadek ciśnienia  
na zaworze  2.5 bar 
Zawór zwrotny KB 191-3/4 
Należy montować w instalacji cwu z 
cyrkulacją. Zabezpiecza przed cofaniem się 
zimnej wody i chłodzeniem wymieszanej wody 
na wyjściu (rys. 2 i 3) 
Ciśnienie robocze Maksymalnie 10 bar 
Temperatura pracy: Maksymalnie 90°C 
Pozycja montażowa Pionowa, strzałka 

wskazująca kierunek 
przepływu skierowana w dół. 

H = Gorąca  
      woda

C H

C = Zimna  
       woda 

MIX =  
Zmieszana 
woda 

 
 
 

 

 

PLH3G001RP9710  


