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MISTURADORA TERMOSTÁTICA  

Código: AS521936 

FUNÇÃO  

A válvula misturadora termostática é utilizada  em  sistemas  de  produção  água quente. 

A sua função é a de tornar a água misturada  com  o  utilizador quando a temperatura 

constante,  a pesar de mudanças nas condições de abastecimento de água quente ou frio.  

Além  disso,  ele  é  dotado  com  uma  função  de  selagem  a quente para evitar 

queimaduras, se acidentalmente cortar a entrada de água fria.  

Gama do produto 
Misturadora Termostática

 

1 " M/M/M 

. 
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 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSÕES 

 

preciso ±2 °C 

∆p = 1,5 bar 

Código  Ø Mínimo  
     (m³/h)        

  Máximo 
         (m³/h) 

As521036 1" 0,36 3,60 

Detalhes da construção  
Os materiais utilizados  na  construção  da  válvula  misturadora  foram 

selecionados para eliminar apreensão devido a depósitos de calcário. 

Todas  as  partes  funcionais,  tais como o obturador, sedes da válvula 

e guias, são feitas com um  material  especial  com  baixo  coeficiente 

de atrito, o que garante que o desempenho é mantida ao longo do 

tempo.  

* Corpo  construído  em  liga  de  latão  anti-dezinficação  estampado 

a quente e cromado. 

* Elemento de  regulação  construído  por  um termostato que funciona 

com a dilatação de cera, escolhido para ter a máxima precisão. 

* Desmontagem  sem  ferramentas  especíais  e  extrema  facilidade  de 

manutenção. 
* Molas em aço inoxidável. 

Princípio de Funcionamento 
A válvula misturadora tem por  função misturar a água quente e fria  na  

entrada,  de  modo  para manter  a  água misturada  a  uma temperatura 

constante no conjunto saída. 

Um elemento termostático (1) está completamente imerso  no fluxo  de  

água  misturada  (2).  Ele  se contrai  ou  se  expande,  movendo-se  um 

obturador (3) que controla a  passagem  de  água quente (4), ou fria (5)  

de  água  na  entrada.  Se  a  entrada  mudanças  de  temperatura  ou  de    

pressão, o  elemento  interno  reage  automaticamente  para  restaurar 

a temperatura ajustada na saída. 
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INSTALAÇÃO 

Antes de instalar a válvula misturadora, os tubos de ligação devem  ser 

liberados para remover  eventuais  impurezas  que possam prejudicar o 

desempenho.  
Recomenda-se sempre instalar filtros na  entrada  de  água  da  rede  de 

abastecimento.  
A  válvula  misturadora  termostática  pode  ser  instalado  em qualquer 

posição, horizontalmente ou verticalmente. As seguintes marcas são 

indicadas no corpo da válvula:  

* Entrada de água quente, indicado por uma cor vermelha  e  a  palavra  
"HOT"; 

* Entrada de água fria, indicado por uma cor azul ea palavra "FRIO";  
* Saída de água misturada, indicado pela palavra "MIX"; 

Válvulas de retenção  
Em   sistemas   com   válvulas   misturadoras  termostáticas, devem ser 

instaladas válvulas de retenção para evitar o refluxo indesejado.  

Ajuste de temperatura e bloqueio  
O botão de controlo é utilizado para ajustar a temperatura de uma volta 

completa (360°) entre min. e máx.  

Também para a proteção do sistema  podemos  bloquear  a temperatura 

no  valor   ajustado,   b asta  desapertar  o  parafuso  superior,  retirar  o 

manípulo e recolocá-lo   de  forma  que  a  fenda  interior  existente  no 

manípulo encaixe na marca respectiva do suporte. 

 

Tabela da regulação da temperatura 

      Posição  

Min 

      

1 
    2       3      4            

5 
   6      7 Máx 

 T (ºC)       35       38     41     45     50     53          
56 

  60     65 

Condições de referência: T       = 70 °C; T    = 15 °C; Pressão de entrada da fria e da 

quente = 3 barquente fria 

“Legionella” - Perigo de queimadura 

Nas  instalações  de  produção  de  água  quente para uso sanitário com 

armazenamento, para  evitar  a  perigosa  infecção  da ”Legionelose”, é 

necessário armazenar a água quente a uma temperatura nunca inferior a 

60 °C. A esta temperatura tem-se  a certeza  de  evitar completamente o 

crescimento da bactéria que  causa  esta  infecção.  A  esta temperatura, 

porém,  a  água   quente   não  pode  ser  utilizada  diretamente   já  que 

provoca queimaduras. Por exemplo, a 60°C,  o contato direto com água 

durante cerca de 7 segundos provoca uma queimadura parcial, mas se o 

contato durar 90 segundos já provocará uma queimadura total. Portanto é 

muito importante instalar uma misturadora termostática que: * reduza  a  

temperatura  na  utilização  para  um  valor  inferior  ao  de  

armazenamento; 

* mantenha  constante  aquele  valor  sejam quais  forem  as  variações 

ocorridas nos valores das pressões e temperaturas de entrada. 

Desinfecção térmica 
A  figura  abaixo  mostra o   comportamento  da  bactéria   “Legionella 

Pneumophila” com a variação das condições da  temperatura  da  água 

em que se encontra. 
Para  garantir   uma  correta  desinfecção  térmica  é  preciso  chegar  a 

temperaturas nunca inferiores a 60 °C. 
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OBS: Garantia de 1 ano após a data do faturamento contra defeito de fabricação. 

  


