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Stort modelprogram - kapaciteter fra 8 - 400 liter/minut

Indbyggede kontraventiler og skoldningssikring

Stor temperaturnøjagtighed +- 1,0 °C

Enkel service og vedligeholdelse

Vand- og energibesparende

Udskiftelig termostatindsats

INDLYSENDE FORDELE



CMA termostatisk blandeventil
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Produkt:

Eurotherm Ultramix termostatisk blandeventil med ind-
byggede kontraventiler, filtre og skoldningssikring.
Udskiftelig termostatindsats. Anvendes til anlæg, hvor 
det er nødvendigt at holde blandingsvandets temperatur 
konstant og præcis med henblik på at sikre optimal bru-
gerkomfort og undgå risiko for skoldning.

Grebet giver mulighed for at indstille temperaturen frit i 
intervallet 10-50°C eller med en anden indsats type i inter-
vallet 30-70°C.

Eurotherm blanderen er yderst velegnet til industrielle pro-
cesformål, hvor stor temperaturnøjagtighed er et krav.

Anvendelsesformål:

Badeanlæg:
Skoler, sportshaller, svømmehaller, fitnesscentre, camping-
pladser, feriecentre, kasserner, hoteller m.v.

Håndvaske:
Hospitaler, klinikker, institutioner, fødevareindustri m.v.

Procesanlæg:
Fiskeindustri, slagterier, laboratorier, byggerier eller foran 
nødbruseudstyr m.v.

Temperaturområde:

Eurotherm Ultramix leveres normalt med en termostat-
indsats med temperaturområdet 10-50°C.

Eurotherm Ultramix kan på bestilling alternativt leveres 
med en termostatindsats i temperaturområdet 30-70°C.

Temperaturgrebet er forsynet med en gradskala 10-50°C 
og grebet kan fastlåses ved en bestemt temperatur eller i 
interval ved hjælp af låsepaler inde i grebet.

Teknisk data:

Maksimal indgangstemperatur for varmt vand: 80°C.

Minimumstryk:  2 bar
Anbefalet driftstryk: 2 - 4 bar
Maximal differenstryk: 1,25 bar

Forskelstemperaturen mellem varmt og blandet vand skal 
minimum være > 8°C.

Forskelstemperaturen mellem varmt og blandet vand skal 
minimum være 15°C ellers vil skoldningssikringen ikke 
kunne fungere.

Blanderens reguleringsevne er baseret på, at der er en 
permanent stabil varmt- og koldtvandsforsyning.

Udførelse og mål:
Standard-model = E model - dvs. pulverlakeret gråt hus 
med dækkappe i grå PVC og synligt blåt temperaturgreb.

Kan også leveres som C model - dvs. forkromet hus med 
dækkappe i grå PVC og synligt temperaturgreb.

Alternativt kan tilkøbes et High-protection dæksel - dvs. 
et specialdæksel med forkromet dækkappe og adapter, 
som erstatter temperaturgrebet.
Anvendes som vandalsikker låsning af indstillings-spindel.

Blandeventilens hus er i støbt bronze. Filtervæv i rustfrit 
stål, øvrige dele i specialmetal og kunststof.

Installation:
Montering af afspærringsventiler og snavsfiltre skal ske 
på tilgangssiderne med henblik på, at udføre service og 
vedligeholdelse på termostatindsatsen.

Eurotherm blandeventilen regulerer alene temperaturen, 
hvorfor der på afgangssiden altid skal monteres reguler-
ingsventiler og/eller armaturer.


