
Materiały:  
- Korpus:  mosiądz EN 12165 CW617N
- Wkład:  mosiądz EN 12164 CW614N
- Element zamykający:  mosiądz EN 12164 CW614N
- Sprężyny: Stal nierdzewna
- Uszczelnienie:  EPDM
Zakres nastawy temperatury: -1/2”÷1 1/4”               30÷65 °C   
                                                 -1 1/2”-2”  36÷60 °C
Dokładność utrzymania temperatury:  ± 2 °C
Maks. ciśnienie pracy:  14 bar (statyczne); 5 bar (dynamiczne)
Maks. temperatura wody zasilającej:  85 °C
Maks. stosunek ciśnienia wlotowego (C/Z lub Z/C):  2:1
Przyłącza:  1/2” do 2” GZ ze złączką
 Ø 22 do Ø 28 dla rur miedzianych

Specyfikacja
techniczna

Termostatyczne zawory mieszające z wymiennym wkładem 
do instalacji scentralizowanych 

PL

Termostatyczny zawór mieszający jest stosowany w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Jego 
zadaniem jest utrzymanie stałej nastawionej temperatury zmieszanej wody przy zmiennych warunkach 
temperatury i ciśnienia wody ciepłej i zimnej na wejściu. Ta seria zaworów przeznaczona jest dla instalacji 
o dużych przepływach takich jak systemy scentralizowane lub grupy odbiorników. Układy tego rodzaju 
wymagają również precyzyjnej, stabilnej kontroli temperatury, zwłaszcza gdy występują wahania 
natężenia przepływu podczas pobierania wody.

Funkcja
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523040 1/2”
523050 3/4”
523060 1”
523070 1 1/4” 
523080 1 1/2”
523090 2”

523043 1/2”
523053 3/4”
523063 1”
523073 1 1/4” 

523005 do 1/2” i 3/4” 
523006 do 1” i 1 1/4”  
523008 do 1 1/2” i 2”

523052 Ø 22
523062 Ø 28

Zakres produktów 5230 5230 5230 5230

z zaworami zwrotnymi
z zaworami zwrotnymi 
i złączkami zaciskowymi wymienny wkład



Charakterystyka 
hydrauliczna
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Zalecane natężenie przepływu dla zapewnienia 
stabilnej pracy z dokładnością ± 2 °C
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Utilizzo
Use
Anwendung
Utilisation
Utilización
Utilização
Toepassing

I miscelatori termostatici Caleffi serie 5230, date le caratteristiche di portata,
possono essere installati in impianti centralizzati con molteplicità di utenza oppure
per il controllo di gruppi di utenze, quali gruppi docce, gruppi lavabi, ecc.

Caleffi Series 5230 thermostatic mixers, because of their flow characteristics,
can be installed in centralised systems with many different user fittings or
for controlling groups of fittings, such as shower units, washbasin units, etc.
Die Mischer Caleffi serie 5230, mit ihren Durchfluss eigenschaften, können
in Anlagen eingebaut werden die mehrere Verbrucher haben oder eingesetzt
werden für die kontrolle von Verbrauchergruppen, wie Gruppen von Duschen,
Gruppen von Waschbecken, ecc.
Le mitigeurs thermostatiques Caleffi série 5230, étant donné leurs
caractéristiques de débit, peuvent être installés dans des installations avec
une multiplicité d’utilisateurs ou pour le contrôle de groupe
d’utilisateur, comme des groupes de douches, de lavabo, etc.
La mezcladora termostática Caleffi serie 5230, dado por sus características
de carga, puede ser instalada en instalaciones centralizadas con multiples
puntos de utilizacion o para el control de grupos de usuarios, ya sea grupos
de duchas, grupos de lavabos, etc.
As misturadoras Caleffi série 5230, dado as suas características de caudal,
podem ser aplicadas em instalações com multiplicidade de utilizadores ou para
controlo de grupos utilizadores , ou seja grupos de chuveiros, lavatórios, etc...
Dankzij hun kenmerken kunnen Caleffi's thermostatische mengventielen
uit de serie 5230 worden geïnstalleerd in centrale warmwaterinstallaties
met meerdere verbruikers. Daarnaast kunnen ze worden toegepast bij
groepen verbruikers, zoals groepen douches, groepen wastafels enzovoorts.

Maximum*
(m3/h)

Minimum
(m3/h)

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”
*∆p = 1,5 bar
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1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”

4,0
4,5
6,9
9,1

14,5
19,0

Δp (bar)

1,5

Δp (m sł.w.)

10 20 50

0,
5

1 2 5

G
(l/

m
in

)  
(m

3 /h
)

1,0

0,5

0,3

0,2

0,1

15

10

5

3

2

1

1/2”

10
0

20
0

50
0

10 20 30

Ø 22 Ø 28 1 1/4” 1 1/2” 2”
3/4” 1”

0,05 0,5

4



3

Schematy zasosowania
Instalacja z identycznymi punktami poboru 

Termostatyczne zawory mieszające z serii 5230 ze względu na ich charakterystykę przepływu mogą 
być montowane w scentralizowanych instalacjach z różnym osprzętem, lub do kontrolowania grup 
odbiorników takich jak kabiny prysznicowe, umywalki itp.  

Zastosowanie

Instalacja Przed zamontowaniem zaworu mieszającego z serii 5230 należy upewnić się, że parametry instalacji 
mieszczą się w zakresie zaworu, np. temperatura zasilania i ciśnienie zasilania.

Instalacja w której ma zostać zamontowany zawór musi być wypłukana z 
wszelkich zanieczyszczeń, które mogły zgromadzić się podczas montażu. 
Nieusunięcie zanieczyszczeń może negatywnie wpłynąć na wydajność i 
unieważnić gwarancję producenta.
Zaleca się instalację filtrów o odpowiedniej wydajności na wlocie wody z sieci 
zewnętrznej.

W obszarach narażonych na działanie silnie agresywnej wody należy przygotować 
urządzenia do uzdatniania wody przed jej wejściem do zaworu.

Zawory z serii 5230 muszą być zamontowane zgodnie ze schematami zawartymi w instrukcji, 
trzymając się obowiązujących norm i przepisów.  
Zawór może być montowany pionowo i poziomo.  
Na korpusie zaworu pokazane jest:
- wlot wody ciepłej, kolor czerwony
- wlot wody zimnej, kolor niebieski.
W instalacjach z zaworem mieszającym, należy montować zawory zwrotne, aby uniknąć zjawiska 
przepływu zwrotnego. Są dostępne zawory mieszające z wbudowanymi zaworami zwrotnymi na 
wlocie wody zimnej i ciepłej.
Do zaworu musi być dobry dostęp w celu wykonywania konserwacji. Rury podłączone do zaworu nie 
mogą stanowić podtrzymywania jego ciążaru.
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Instalacja z dezynfekcją termiczną 
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CIEPŁA/CZERWONA ZIMNA/NIEBIESKA

Uruchomienie Po zainstalowaniu, zawór musi być przetestowany i uruchomiony zgodnie z tą instrukcją 
z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów.
1) Przed uruchomieniem zaworu upewnij się, że instalacja jest wolna od wszelkich zanieczyszczeń.
2) Zaleca się ustawienie temperatury za pomocą odpowiednio skalibrowanego termometru 

cyfrowego. Zawór należy uruchomić, mierząc temperaturę wody zmieszanej w punkcie poboru. 
3) Maksymalna temperatura wody na zaworze musi być ustawiona przy uwzględnieniu 

potencjalnych wahań temperatury spowodowanych jednoczesnym pobieraniem wody z więcej 
niż jednego punktu czerpalnego. Warunki te muszą zostać ustabilizowane przed uruchomieniem 
zaworu. 

4) Ustaw temperaturę za pomocą pokrętła regulacyjnego na zaworze.

Regulacji temperatury, do żądanej wartości, dokonuje się przy pomocy pokrętła ze skalą, w które 
jest wyposażony zawór.

Nastawa
temperatury

Regolazione della
temperatura

Setting the
temperature

Regelung der
Temperatur

Réglage de la
température

Regulación de
la temperatura

Regulação da
temperatura

Temperatuurinstelling

La regolazione della temperatura al valore desiderato viene effettuata
utilizzando la manopola di manovra con scala graduata di cui è dotata
la valvola.

The temperature is set to the required value by means of the adjusting
knob with the graduated scale on the top of the valve.

Die Regelung der Temperatur erfolgt durch Einstellen des Handrades
auf den gewünschten Wert.

Le réglage de la température désirée se fait en positionnant l’indicateur
de la manette sur l’échelle graduée du mitigeur.

La regulación de la temperatura al valor deseado viene dada utilizando
el mando de maniobra con la escala graduada de la cual está dotada
la válvula.

A regulação da temperatura ao valor desejado é feita no manípulo com
escala graduada existente na válvula.

Het mengventiel beschikt over een instelknop met schaalverdeling,
waarmee de gewenste temperatuurwaarde kan worden ingesteld.

Bloccaggio
taratura

Preset locking

Blockierung der
Einstellung

Blocage du
réglage

Blocaje
regulación

Bloqueio da
regulação

Borging van
instellingen

Min 1 2 3 4 5 6 7 Max

25 29 33 39 43 48 52 58 65

Nast.

1/2” - 3/4” -  Ø 22; T (°C)

with: THot = 68 °C
TCold = 13 °C
P = 3 bar

Posizionare la manopola sul numero
desiderato, svitare la vite superiore,
sfilare la manopola e riposizionarla in
modo che il riferimento interno si
incastri con la sporgenza sulla ghiera
portamanopola.

Position the handle to the number
required. Unscrew the head screw, pull
off the handle and reposition it so that
the handle fits into the internal slot of the
knob. Tighten the head screw.

Das Handrad auf den gewünschten Wert
stellen, obere Schraube lösen, Handrad
senkrecht nach oben ziehen und wieder
so einrasten lassen, dass die innere
Schiene in die Erhöhung des Handradhalters
eingefügt werden kann.

27 32 38 44 49 53 58 63 671” - 1 1/4” - Ø 28; T (°C)

36 39 42 45 48 51 54 57 601 1/2” - 2”; T (°C)
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Min 1 2 3 4 5 6 7 MaxNast.

warunki odniesienia:  TCiepła = 68 °C     •     TZimna = 13 °C     •     P = 3 bar

35 40 43 47 50 54 58 61 65DN 15÷DN 50;  T (°C)
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Konserwacja

Wymiana  
wkladu

Przy użyciu pokrętła możliwe jest zablokowanie temperatury na 
uprzednio ustawionej wartości.
W tym celu należy odkręcić śrubę mocującą, która znajduje się w górnej 
części pokrętła, odkręcić pokrętło i umiejscowić je w ten sposób, by 
wewnętrzna część zablokowała się w występie korpusu.

Blokada nastawy

MI N MA X
7

1
2
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Podczas testów serwisowych należy przeprowadzać regularne kontrole w celu sprawdzania 
wydajności zaworu mieszającego, gdyż pogorszenie wydajności może oznaczać, że zawór lub 
instalacja mogą wymagać konserwacji. Jeżeli podczas tych testów temperatura zmieszanej wody 
zmieniła się znacząco w porównaniu z poprzednim testem należy uciec się do rozdziałów dotyczących 
instalacji i uruchomienia, oraz wykonać konserwację. Testy kontrolne należy wykonywać regularnie 
aby zapewnić optymalną pracę zaworu, tj. przynajmniej raz w roku lub wtedy kiedy to konieczne. 
Sprawdzenie zaworu należy przeprowadzać co najmniej raz w roku.
1) Sprawdź i wyczyść filtry w instalacji.
2) Sprawdź czy zawory zwrotne umieszczone przed zaworem mieszającym działają poprawnie i nie 

są zanieczyszczone. 
3) Nie należy rozkręcać zaworu. Kamień z wewnętrznych elementów zaworu można usunąć 

poprzezzanurzenie go w płynie do odkamieniania.
4) Po sprawdzeniu komponentów konserwowanych, należy ponownie wykonać uruchomienie.  

Wkład wewnętrzny, zawierający elementy regulacyjne, może być sprawdzany i wymieniany bez 
konieczności demontażu korpusu zaworu z instalacji. 
1) Zamknij zawory odcinające na wlocie wody ciepłej i zimnej. Ustaw pokrętło w pozycji maksymalnie 

otwartej.
2) Usuń pokrętło regulacji temperatury odkręcając śrubę blokującą na górze zaworu. Zdemontuj 

plastikową ramkę pokrętła. Odkręć chromowaną osłonę ochronną (1’’ - 1 1/4’’).  
3) Wyjmij wewnętrzny wkład, w celu sprawdzenia lub wymiany, za pomocą klucza o odpowiednim 

rozmiarze.
4) Zamontuj chromowaną osłonę ochronną. Zamontuj ramkę pokrętła w taki sposób aby widoczny 

był wskaźnik pozycji.
5) Zapasowy wkład dostarczany jest ze wstępnie ustawioną, maksymalną wartością. Ustaw 

pokrętło regulacyjne w taki sposób, aby słowo MAX było w jednej lini ze wskaźnikiem pozycji.  
Obracając pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, powinno być możliwe ustawienie, 
w zakresie od wartości maksymlnej do minimalnej. Zamocuj pokrętło za pomocą śruby blokującej.

6) Ustaw zawór na żądaną temperaturę, postępując zgodnie z procedurą uruchomienia.       
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· Termostatyczny zawór mieszający musi być instalowany przez wykwalifikowanego hydraulika 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i/lub lokalnymi wymaganiami. 

· Jeżeli termostatyczny zawór mieszający nie zostanie zainstalowany, uruchomiony i konserwowany 
zgodnie z tą instrukcją może nie działać poprawnie i stanowić zagrożenie dla użytkownika. 

· Upewnij się, że podłączenia rur są szczelne.
· Upewnij się, że podłączenia rur do zaworu nie są przeciążone mechanicznie, gdyż  z czasem może 

to spowodować pęknięcia i wyciek wody powodując szkody dla mienia i osób.
· Temperatura wody wyższa niż 50 °C może powodować poważne oparzenia.
· Podczas instalacji, użytkowania i konserwacji zaworu należy powziąć wszystkie niezbędne środki 

ostrożności aby temperatura wody nie stanowiła zagrożenia dla ludzi.  
· W przypadku silnie agresywnej wody należy zastosować odpowiednie środki do uzdatniania wody 

przed jej przedostaniem się do zaworu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przeciwnym razie 
zawór mieszający może nie działać prawidłowo.       

Zachować instrukcję dla użytkownika

Bezpieczeństwo
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