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     TERMOSTAATTINEN SEKOITUSVENTTIILI 3845 

 
             Lämpötilat  
   Minimi kylmävesilämpötila:1°C.       

 Maksimi lämminvesilämpötila:85°C 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LV 
3/4" 

 
 
 
KV 
3/4" 

  Asennus 

1. Sekoitusventtiili tulee asentaa niin, että sitä on helppo käyttää ja huoltaa. Kaikki normaalit 
huoltotoimet voi suorittaa sekoittajan ollessa paikallaan. Lämpötilasäätimen edessä tulee olla 
100 mm alue, jotta termostaattiyksikön voi poistaa huoltotöissä. 

2. Toimivaan huoltoon sulkuventtiilien täytyy olla sopivasti sijoitettu. 

3. Siivilöiden käyttö veden sisääntulossa tai suodattimen käyttö järjestelmässä vähentää jokaisen 
yksittäisen sekoitusventtiilin puhdistustarvetta. Suositeltava maksimi tiheys niissä on 0,5 mm. 

4. Jotta sekoitusventtiilin ei joutuisi epäpuhtauksia, huuhtele tulevan veden putki 
ennen asennusta. 

5. Venttiilit täytyy avata huuhtelun aikana kokonaan. 

6. Älä asenna sekoitusventtiiliä niin, että se voi jäätyä 

Hoito- ja käyttöohjeet 
 

1. Maksimilämpötila, jonka käyttäjä voi säätää itse, tulee lukita, jotta kukaan ei vahingossa 
säädä lämpötilaa liian kuumaksi. 
Kaikki sekoitusventtiilit ovat testattuja ja maksimilämpötila on asetettu noin 43°C 
jo valmiikisi tehtaalla. 

 
2. Maksimilämpötilan asettaminen: 

Tarkista, että sekoitusventtiilin lämpimän veden sisään tulossa on käytettävissä riittävästi 
lämmintä vettä. Kuuman veden minimilämpötila pitää olla vähintään 12°C lämpimämpää 
kuin toivotun sekoitetun veden lämpötila. Säätäessä sekoitetun veden lämpötilaa, tulevan 
veden lämpötilan pitää olla mahdollisimman lähellä lämminvesivaraajan lämpötilaa, 
pienentääkseen vaihteluja sekoitetun veden lämpötilassa, jotka johtuvat eri 
sisääntulolämpötiloista. 

3. Lämpötilan säätö: 
Poista lämpötilan säädinpyörä mukaan tulevalla 3mm kuusioavaimella (katso seuraavan sivun 
kuva). 
 
Vedä pois suojahylsy. 
 
Kierrä säädintä kunnes haluttu maksimi sekoituslämpötila on saavutettu. 
(myötäpäivään= pienempi lämpötila, vastapäivään= suurempi lämpötila). 
 
Vastuksen tuntuessa lopeta kiertäminen, sillä sisäpuolella olevat osat voivat vahingoittua.  
 
Kun olet saavuttanut toivotun sekoitetun veden lämpötilan, laita hylsy takaisin koskematta 
säätimeen ja aseta se niin, että termostaattiosan tappi sopii hylsyn uraan, estääkseen 
kiertymistä jompaankumpaan suuntaan.  
Tarkista, että sekoituslämpötila ei ole muuttunut. 
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TERMOSTAATTINEN SEKOITUSVENTTIILI TUOTE 3845 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ylläpitohuolto joka kuudes kuukausi 

1. Tarkista sekoitus lämpötila ja/tai maksimi asetettu lämpötila on oikea. Säädä tarvittaessa. 

2. Tarkista sekoitetun veden lämpötilan tasaisuus mahdollisten paine- ja virtausmuutosten takia. 
Vaihda termostaatin osat jos on tarve. 

3. Tarkista lämpötila sisään tulevassa putkistossa nähdäksesi jos takaiskuventtiilit toimivat 
kunnolla ja huolla/vaihda tarvittaessa. Voitele tiivisteet tarvittaessa silikonirasvalla.  

4. Tärkeää: Käytä pelkästään silikonipohjaisia voiteluaineita tähän tuotteeseen. Älä käytä 
öljypohjaisia tai muun tyyppisiä voiteluaineita, sillä ne voivat nopeuttaa tiivisteiden 
huonontumista. 

 
5. Jos termostaattiosassa ilmenee ongelmia, se täytyy todennäköisesti vaihtaa. 

Sekoitustermostaatissa ja takaiskuventtiilissä ei ole korjattavia osia ja niitä ei saa purkaa. 

6. Älä poista kalkkia. Kalkinpoistoainetta ei saa käyttää mihinkään sekoitusventtiilin osaan. 
 
 
 

 
 
 

Käynnistäminen: 
Tarkista tulevan veden lämpötila sekoitusventtiilin moitteettoman toiminnan kannalta. Käytä 
ulos menon virtaussäädintä ja tarkista että: 

• Virtaus on tarpeeksi suuri tarpeesen. 
• Veden lämpötila on hyväksytty. 
•  Kaikki liitännät ja sekoitusventtiili ovat tiiviitä 

 
Huom! Sisään tulevan kylmän veden äkillinen sulkeminen estää termostaatin toiminnan. 
Toistetut sen kaltaiset toimenpiteet vaikuttavat tuotteen elinikään. 

 
Käyttäjän ei ole tarkoitus säätää lämpötilaa malleissa joissa on valmiiksi asetetut lämpötilat. 
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Käyttöparametrit 
 
Paineet/Virtausnopeudet 
 
 Optimaalisen toiminnon saavuttamiseksi, dynaamisten tulopaineiden olisi oltava  
 nimellisesti samoja.  
 
Suositeltu minimi virtaus:   6 l/min keskisekoituksella samanlaisilla dynaamisilla 

 tulopaineilla. 
 
Suositeltu maksimi virtaus:  120 l/min 
 
Suositeltu maksimi painehäviö*:  ei pitäisi ylittää 10:1 kummankaan tuloputken   
   puolella,virtauksen aikana. 
 
Maksimi staattinen paine 10 bar 
 
 
Minimi painehäviö:  0,1 bar 
 
*Painehäviö määritellään vähentämällä ulostuloputkesta ja siinä olevista liittimistä  aiheutuva vastus 

kuuman ja kylmän veden dynaamisista paineista, jotka mitataan sekoittajassa olevista ulostuloista 

kummastakin. Tämä on äärimmillään kun sekoittajaa käytetään pienimmällä virtauksella tai kun 

kylmän ja kuuman veden tuonnissa on suurimmat erilaiset paineet.  

 
    
                   Virtausnopeus/Painehäviö 
 
 
 
 
Virtausnopeus 
litraa/minuutissa 
 
 
 
 
 
 
   Painehäviö bar’eissa 
   

Lämpötilat  
 
Termostaatin optimi lämpötilan säätö alue 30 – 50 ºC. 
Kylmän veden minimi lämpötila 1 ºC 
Lämpimän veden maksimi lämpötila 85 ºC 
 

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valmiiksi säädetty lämpötila  
 
1. Irrota termostaatin nuppi.  
2. Irrota keskiö  
3. Käännä karaa kunnes haluttu sekoituslämpötila on saavutettu  
 (myötäpäivään = lämpötila alenee,  vastapäivään = lämpötila nousee) 
 
 Kun käännettäessä tuntuu vastustusta, älä käännä pidemmälle, jotteivät sisäosat  
 vaurioidu.  
 
4. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, aseta keskiö takaisin paikoilleen karaa kääntämättä: 

aseta keskiö siten, että sen lukitustappi tulee säätönupin lukitinta vasten (kts. Kuva 2), 
jolloin vastapäivään kierto estyy.  Tarkista, ettei sekoitetun veden lämpötila ole muuttunut. 

 
5. Aseta termostaatin nuppi takaisin paikoilleen.  Varmistu että lämpötilan osoitin näyttää 
 ”klo 6:tta”. 
 

 
 
 
 

Lukitus 

Lämpötila 
nousee 

Kara 

                      Keskiön rajoittimet Keskiön rajoittimet 

termostaatin nuppi 

Rajoitin keskellä Rajoittimen 
keskiasento 

3mm 
kuusiokoloavain 

Ruuvi 

Lämpötilan  
osoitin 

Käyttöönotto 

Ulkopuoli 

Lämpötila alenee 

Sisäpuoli 



  

VIAN ETSINTÄ  
    
Vika Syy/Korjaus 
1.Sekottajasta tulee 
ainoastaan kylmää tai 
kuumaa vettä. 

a. Syöttöpuolen putket vaihtaneet paikkaa (esim. kuuma tulee 
kylmään). 

Tarkista. 
a. Kuumaa vettä ei tule sekottajaan asti.  Tarkista.  
b. Tarkista ettei putkissa tai sihdeissä ole tukkeumia. 
c. Kts. kohta 5. alempana. 
d. Asennus tehty käyttöparametrien vastaisesti. Kts.kohta Erittelyt 

sekä 2e alla.  
2. Vaihteleva tai 
pienentynyt virtaus 

Sekottimen normaali toiminta, kun käyttöolosuhteet ovat huonot. 
a. Tarkista sihdit sekä tulo- ja menopuolen liitokset.  Katso, että 

tulopuolen hanat ovat täysin auki.  
b. Varmistu, että tulopuolen minimivirtaus on riittävä käyttöä varten. 
c. Varmista, että tulopuolen dynaamiset paineet ovat tasapainossa. 
d. Varmista, että tulopuolet lämpötilaerot ovat tarpeeksi isot. 
e. (tarpeen, jos syöttöpuolella tehty muutoksia) Tarkista termostaatin 

toiminta: tee säädöt uudestaan jos tarpeen.  
3. Sekottajan hanasta ei 
tule vettä. 

Tarkista, että tulohanat ovat täysin auki.  
a. Tarkista siivilät sekä putket ettei niissä ole tukkeumia. 
b. Kuuman tai kylmän veden tulo estynyt kokonaan; termostaatti 

toimii oikein ja katkaisee veden tulo: korjaa tilanne ja katso kohta 
2e ylhäällä. 

4. Lämpötila vaihtelee. Tarkista, että tulohanat ovat kokonaan auki.  
a. Tarkista sihdit sekä putket ettei niisä ole tukkeumia. 
b. Kuuman tuloveden lämpötila vaihtelee (korjaa ja katso 

Käyttöönotto). 
c. Tuloveden paine vaihtelee (kts. Asennus; Yleistä) 

5. Kuumaa vettä kylmästä 
tai päinvaston 
 

Osoittaa, että takaiskut tarvitsevat huoltoa: katso Huolto. 
 
Huom! Mallissa 320 cf ei ole takaiskuventtiileitä.  Tämän vuoksi 
putkistossa olevat takaiskut voivat tarvita huoltoa.  

6. Asetettu maksimi 
lämpötila on joko liian 
kuuma tai liian kylmä 

a. Osoittaa väärintehtyä lämpötilan säätöä: katso käyttöönotto.  
b. Katso oire 4 ylhäällä. 
c. Katso oire 5 ylhäällä      
 

7. Sekottajasta vuotaa 
vettä 

Tiivisteet joko kuluneita tai rikkoutuneita.  
a. Hanki uudet tiivisteet ja vaihda ne vanhojen tilalle. 
b. Jos vuoto selvästi termostaatin nupin ympäriltä, avaa ja kasaa se 

uudelleen.  Tarkista tiivisteet.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
Puhdistus ja osien uusiminen 
 

6. Sekoittimen sisäpintojen on oltava puhtaat ennen termostaattiosan uudelleen 
asennusta.  Huuhtele se huolellisesti puhtaalla vedellä, jotta kaikki lika irtoaa.  
Älä käytä mitään hiovia aineita. 

 
7. Puhdistuksen saa tehdä ainoastaan puhtaan, juoksevan veden alla.  

  
 Älä käytä kalkin tai kattilakiven poistoon tarkoitettuja aineita 
 mihinkään 320 sekoittimen osiin.  Termostaattiosan sisäosia ei voi huoltaa 
 erikseen eikä purkaa osiin. 
 
 Sisäosia ei voi testata erikseen, huollon tarve tulisi arvioida osana yleistä 

 käyttötarkistusta; katso Käyttöönotto tarkistukset. 
 
 8. Tarkista kaikki näkyvät tiivisteet ja uusi tarpeen vaatiessa.  Varo  
  vahingoittamasta tiivisteiden uria.  
  

runko 

ohjaimet 

lämpötilan säätönupin kara 

lämpötilojen osoitinrengas 

termostaatin 
nuppi 

ruuvi 

3 mm 
kuusiokoloavain 

ruuvi 

keskiörengas 

Syvennykset 
helpottavat ulosvetoa 

termostaattiosan 
sisäosat 

”H” ja ”C” merkinnät.  
Varmista, että ”H” on liitetty 
kuuman veden tulopuolelle ja 
vastaavasti ”C” kylmälle 
puolelle.  

Termostaattiosan  
irrottaminen 



  

Uudelleen kasaus 
 

9.  Paikanna sekoittimen kuuman veden tulo ja aseta termostaattiosa paikoilleen  
   
Huom! Aseta merkki ”H” kuuman veden tulon mukaisesti samoin ”C” kylmälle 

  vedelle. (kts. kuva 3). 

 
  Aseta termostaattiosan ohjaimet syvennyksiin ja työnnä varovasti takaisin. 
  Varmista, että  sisääntuloaukkojen tiivisteet pysyvät paikoillaan.  
 
10.  Kierrä 6 ruuvia paikoilleen ja kiristä.  
 
11.  Aseta lämpötilan osoitinrengas paikoilleen.  

 

 12. Käännä sulkuruuvia ja sulkulevyjä 90 ˚C (vain Rada 320cx) tuloveden   

  aukaisemiseksi ja tarkista samalla etteivät tiivisteet vuoda.  
 

13.  Ennen termostaatin nupin asettamista, lämpötila on asetettava uudelleen: 
  (kts. Käyttöönotto). 
  
14. Aseta termostaatin nuppi paikoilleen ja kiristä ruuvilla. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

  

 

 
 
 



  

 
 
 
 
320 cf Varaosalista  
 
 414 14 Runko 
 414 43 Lämpötilan osoitinrengas 
 414 51 Termostaattiosa 
 414 80 Keskiörengas 
 414 81 Adapteri, naaras 
 414 84 Tiivistepakkaus – osat merkattu A:lla 
 414 85 Ruuvipakkaus – osat merkattu B:llä 
 414 86 Seinälevy –pakkaus, osat merkattu C:llä 
  414 92 Termostaatin nuppi 
 414 93 Kansi 
 575 09  3mm kuusiokoloavain 
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