
Korrekt flow og temperatur
Termix Blandekreds CS28 sikrer kor-
rekt flow og forsyningstemperatur i 
vandbårne anlæg.
Blandekredsen anvendes, hvor der er 
behov for en kontrolleret sænkning 
af fjernvarmens fremløbstempera-
tur til et lavere niveau end det, som 
fjernvarmeværket leverer. Typisk 
anvendes blandekredsen i forbin-
delse med Termix Compactstation 28, 
hvor der ønskes en lavere fremløbs-
temperatur.

Montering
Et særdeles kompakt design let-
ter installationen ved begrænsede 
pladsforhold. Desuden kan blande-
kredsen monteres både vertikalt og 
horisontalt, hvilket gør installationen 
yderst fleksibel.

Regulering
Termix Blandekreds CS28 reguleres 
af Danfoss AVTB selvvirkende termo-
statisk element med følerplacering 
direkte i vandet, hvilket giver optimal 
regulering af fremløbstemperaturen.

Den automatiske variable hastig-
hedspumpe regulerer sig selv i hen-
hold til termostatventilens behov og 
sikrer på denne måde korrekt tryk og 
vandmængde fra blandekredsen.
Den indbyggede kontraventil sikrer 
den rigtige flowretning. Fremløbs-
temperaturen vises på det monte-
rede termometer.
Termix Blandekreds CS 28 leveres 
komplet med termostatisk styring, 
cirkulationspumpe, kontraventil m.v. 
forberedt for montering med Termix 
Compactstation 28 VX, VVX og VMTD.

TERMIX COMPACTSTATION 28
til regulering af fremløbstemperatur

TERMIX Blandekreds

Sikrer korrekt flow og forsyningstemperatur
Termix Blandekreds anvendes, hvor der er behov for kontrolleret 
sænkning af fremløbstemperaturen til et lavere niveau.
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Data

1. Fjv. frem 1” RG udv.
2. Fjv. retur 1” RG udv.

OP NED

3. Anlæg frem 1” RG udv.
4. Anlæg retur 1” RG udv. 

Rørplaceringerne kan afvige fra det viste.

Arbejdstryk: 10 bar 
Ventiltype: Danfoss AVTB 30-100 °C 
Driftstemperatur: Max. 110 °C 
Vægt: 9 kg
Mål:  h 520 x b 275 x d 199 mm

GEMINA TERMIX A/S   •   Naver vej  15-17  •   7451 Sunds
T:  9714 1444  •   m a i l @ t e r m i x . d k   •   w w w.termix .dk

LD
K

 1
01

37
 0

3/
23

  
• 

 R
et

 t
il

 æ
n

d
ri

n
g

er
 f

o
rb

eh
o

ld
es


