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Εφαρμογή: 
Αν το νερό ςτθν δεξαμενι του θλιακοφ είναι ιδθ πολφ ηεςτό (πάνω από τθν επικυμθτι τιμι ρφκμιςθσ 45 °C), αυτόματα κα  
αναμιγνφεται με κρφο νερό μζςω τθσ κερμομικτικισ βαλβίδασ ώςτε το νερό ςτθν ζξοδο να ζχει αςφαλι ςτακερι κερμοκραςία. 
 
Όταν θ κερμοκραςία ςτθν δεξαμενι είναι πολφ χαμθλι (κάτω από 45 °C), γίνεται μεταγωγι ςε μια πθγι κερμότθτασ (λζβθτασ 
αερίου) θ οποία κα ηεςτάνει το νερό και ςτθ ςυνζχεια κα αναμιχκεί για να φτάςει ςτα επίπεδα κερμοκραςίασ ρφκμιςθσ για τισ 
διάφορεσ ανάγκεσ ηεςτοφ νεροφ ςτο κτιριο. 
 
 

                                                           

Χαρακτηριςτικά και πλεονεκτήματα:  
-Εξολοκλιρου αυτόνομο: εξοικονόμθςθ  ενζργειασ. 
-Χωρίσ ςφρματα και καλώδια αιςκθτιρων:  εξοικονόμθςθ χρόνου. 
-Εφκολθ εγκατάςταςθ για νζεσ ι παλαιζσ εγκαταςτάςεισ. 
-Διανομι ηεςτοφ νεροφ ςτο υπάρχον δίκτυο ςε  ιδανικι  
  ρυκμιηόμενθ κερμοκραςία. 
-Ολοκλθρωμζνθ προςταςία με χριςθ  κερμομικτικισ βαλβίδασ,  
  και βαλβίδασ αυτόματθσ μεταγωγισ. 
- Συνδυαςμόσ βαλβίδων ςε ΚΙΤ για εφκολθ   εγκατάςταςθ. 
 

Τεχνικά ςτοιχεία: 
Μζςον : πόςιμο νερό.   
Θερμοκραςία ανοίγματοσ βαλβίδασ μεταγωγισ : 45 °C-  
(εργοςταςιακι ρφκμιςθ). 
Εφροσ κερμοκραςίασ ρφκμιςθσ κερμομικτικισ βαλβίδασ: 
από 30 ζωσ 65 °C. 
 

Εφροσ πίεςθσ λειτουργίασ: 
• Μζγιςτθ ςτατικι πίεςθ : 10 bar. 
• Πίεςθ ροισ ηεςτοφ και κρφου νεροφ: 0,2 ζωσ 5,0 bar. 

• Θερμοκραςία τροφοδοςίασ ηεςτοφ νεροφ: 52* ζωσ 110 °C. 

• Θερμοκραςία τροφοδοςίασ κρφου νεροφ: 5 ζωσ 20 °C. 

  *θ διαφορά κερμοκραςίασ μεταξφ καυτοφ νεροφ και νεροφ  

      πρόςμιξθσ πρζπει να είναι 10°C το ελάχιςτο.  
 
 

 

Υλικά και βάροσ: 

      ονομαςία                     υλικό 

Σώμα     ορείχαλκοσ DZR αντιδιαβρωτικόσ CW602N  

Φινίριςμα                                        ορείχαλκοσ αμμοβολήσ  

Στεγανοποίηςη                                               ελαςτομερζσ EPDM 

Κεφαλζσ                                                      PA με fiberglass 

Έμβολα                                                                           PSU 

Άλλα εξαρτήματα                                             ορείχαλκοσ CW614N 

Ακρίβεια μίκτη   ± 2 °C  (με δυναμική πίεςη εξιςορρόπηςησ) 

Καθαρό βάροσ                                                                    1,140 Kg 
 
Πριν εγκαταςτιςετε το ΚΙΤ θλιακοφ, κακαρίςτε και ςτεγνώςτε προςεκτικά τθν ειςαγωγι 
των ςωλινων ηεςτοφ και κρφου νεροφ,  ώςτε να αφαιρεκεί το όποιο αντικείμενο που  
μπορεί δθμιουργιςει βλάβθ αν ειςχωριςει ςτο ςφςτθμα.       
 
 
                                             Οι φωτογραφίεσ, τα ςκίτςα και οι περιγραφζσ ςε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο ενημερωτικζσ. Η εταιρία Watts Industries    
                                                               διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών και ςχεδιαςτικών τροποποιήςεων χωρίσ προηγοφμενη ειδοποίηςη.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   διάμετροσ        τφποσ    κωδικόσ 

Μ 1’’ (26x34)      KIT - SOL      97590 


