
ACESSÓRIOS DO ACUMULADOR 
VÁLVULA MISTURADORA DE ÁGUA DE SERVIÇO

BMV
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Dados técnicos

Tipos BMV 34 BMV 1

N.° de artigo 1510565 1510566
Conexão Rosca exterior 1" com união roscada redução 3/4" Rosca exterior 5/4" com união roscada 1"
Chassis/caixa De latão, resistente à dezincificação (com revestimento anticalcário)
Partes interiores Plástico de elevada qualidade
Vedações EPDM
Líquido de circulação Água potável, água de aquecimento (VDI 2035; Directiva SIA 384/1; ÖNORM H 5195-1)
Temperatura máx. de serviço TS máx. 100°C
Pressão máxima de serviço 10 bar
Pressão mín. de serviço 0,5 bar
Pressão máx. de serviço dinâmica 5 bar
Pressão diferencial de entrada máx. 
constante 2 bar

Faixa de temperatura regulável 45-65°C (segundo a norma EN15092)
Estabilidade de temperatura – Mistura Máx. 3K (no caso de alteração da temperatura de água quente 15K)
Classe de ruídos 2
Posição de montagem Opcional
Isolamento (acessório – encomendar à parte) EPP
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Descrição do produto
A válvula misturadora de água de serviço, termostática 
e automática, garante, enquanto órgão misturador cen-
tral, uma temperatura constante da água de mistura na 
tomada de água. Deste modo, são evitadas escaldaduras 
na tomada de água, mesmo com temperaturas muito ele-
vadas no acumulador. Vedações de válvula específicas 
no pistão de regulação reduzem misturas indesejáveis a 
um mínimo*, o que resulta no aproveitamento máximo da 
temperatura do acumulador. Vida útil prolongada através 
da utilização de plásticos de elevada qualidade e revesti-
mentos antiaderentes contra a acumulação de calcário. 
Regulação progressiva do valor nominal da temperatura. 
Os inibidores do fluxo de retorno não estão incluídos, 
mas podem ser solicitados separadamente.

*  Se a água quente for 3K inferior à temperatura de mistura ajustada, a taxa de 
fuga de água fria é = 0. Caso contrário, a adição pode ser, no máximo, de 3K.

Vantagens
•Temperatura constante da água na tomada de água
•Função de mistura automática sem alimentação auxiliar
•Regulação progressiva da temperatura da água de mistura
•Elevada precisão de regulação
•Protecção contra escaldaduras
•Valores kVS elevados
•Taxa de fuga de água fria muito baixa
•Revestimento antiaderente da caixa da válvula contra depósitos calcários
•Possibilidade de bloqueio do ajuste do valor nominal
•Possibilidade de utilização como válvula divergente
•No caso de utilização dos retentores de refluxo, não são necessárias vedações adicionais

Modo de funcionamento
A válvula misturadora é alimentada com água quente por 
um acumulador e com água fria pela rede. A temperatura 
da água misturada é captada pelo elemento de expansão 
termostático. Se a temperatura da água de mistura di-
vergir do valor nominal, o elemento de expansão move o 
pistão de regulação, regulando assim a adição de água 
quente e água fria em conformidade, até a temperatura 
da água de mistura corresponder ao valor nominal.
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