
Combimix er en fordelershunt hvor dens 
funksjon er å redusere temperaturen på 
sekundærside. Dette kan være nødvendig 
i for eksempel anlegg som benytter både 
radiatorer og gulvvarme. Primærsiden vil 
da ha høy temperatur, mens sekundær-
siden må ha en redusert temperatur som 
kan kjøres gjennom gulvvarmerørene. 

Combimix er konstruert for montering i 
Variant rørfordeler med standard feste-
skinner. 

Combimix er meget kompakt i størrelse og 
kan installeres i isolerendekapslinger med 
en dybde på 120 mm. Man kan montere 
til enten en 130 mm eller 180 mm pumpe, 
uten at den høyden blir forandret. 

Combimix er en funksjonell og kompakt 
løsning med innebygget differansetrykk- 
ventil, justerbar Kv, automatiske lufte-
ventiler og termometre. Den er også utstyrt 
med avstengingsventiler på både trykk og 
sugeside av sirkulasjonspumpen. 
I systemløsninger med høytemperatur 
distribusjon på primærsiden, som f. eks. 
radiatorer, håndkletørkere etc, mates 
shuntgruppen av primærsystemets 
hovedpumpe. I anlegg der shuntgruppen 
monteres opp mot et system uten andre 
distribusjonssystem på primærsiden, kan 
den tilknyttes direkte til kjele uten egen 
distribusjonspumpe. 

Shunten leveres i to utførelser. Type 1 
leveres med regulator for konstant tur-
vannstemperatur på sekundærsiden, 
mens type 2 leveres med elektronisk 
regulator for utekompensering. For å gi 
regulatoren mest mulig autoritet, kreves 
minst 15°K høyere temperatur på tur-
ledning primærside enn ønsket turtemp- 
eratur på sekundærsiden.

Combimix kan kombineres med rør-
fordeler for radiator som tilknyttes tur og 
retur innløp til shunten. Det skal kun 
benyttes pumper uten trykkstyring på 
shuntgruppen, da den har integrert  
differansetrykkventil.

Oppbygging av Combimix:
1. Turventil primærside. Denne er i type  
    1 utstyrt med regulator for konstant

    turvannstemperatur, mens type 2 er
    utstyrt med 0-10 V termoelektrisk
    element for styring fra elektronisk,
   utekompensert regulator. Turvannsføler   
    for begge alternativer plasseres i
    følerlomme pkt 4.

2. I reguleringsventil (Kvs = 2,5), justeres
    vannmengden fra sekundærsidens
      retur. Denne blandes med vann fra
      primærsidens turventil (1), passerer
      pumpen og pumpes inn i sekundær-
      sidens turfordeler. 

3.   Sirkulasjonspumpe.

4.   Lomme for turvannsføler.

5.  Termometre skalert 0 -80 °C.

6.   Eventuell sikkerhetstermostat. Følger
      ikke med i standard leveranse.

7.   Differansetrykkventil. Denne er
      nødvendig for å sikre tilstrekkelig
      vannmengde over sekundærsidens
      rørfordeler, uavhengig av hvor
      mange rørsløyfer som er åpne. 
      Differansetrykkventilens åpningstrykk
      er justerbar fra 10 - 60 kPa.

8.   Innreguleringsventil for
      primærkretsensreturledning. 2.5 Kvs
      ved fullt åpen ventil.

9.   ½” automatisk lufteventil.

10. ½” fylle/tappeventil med ¾”
      slangenippel.

11. Kuleventil for avstegning på pumpens
      trykk- og sugeside.
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Slik fungerer Ivar Combimix 
shuntgruppe:
1. Kjelevann kommer inn via 
    shuntgruppens turventil.

2. Blandes med vann fra sekundærsidens
    returvann.

3. Temperert vann pumpes ut i 
    sekundærsidens turfordeler.

4. Returvann i samme mengde som
    passerer turventil, transporteres til
    primærsidens returfordeler.

5. Retur kjelevann.

6. I system med hovedpumpe monteres
    differansetrykkventil foran Combimixen.

Combimix kan arrangeres på ulike måter 
ved hjelp av komponenter i vårt system:

Combimix med fordeler til radiator over 
og under.

Combimix med fordeler til radiator under. Combimix med fordeler til radiator over.
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Byggemål:

A
ca. 358

E
130/180

B
156

C
200

D
1R

Beskrivelse
Minimumstemperatur
Temperatur område (sekundærside)
Differansetrykk område
Kvs for innreg. -ventil
Påfylling avtappning
Anslutning kjele
Materiale
O-ring
Termometre 3stk.
Byggelengde pumpe
Maks fløyfelengde for 17mm rør
Ventilmotor (kun for type 2)
Pumpekapasitet

50 °C
20-60 °C 
10-60 kPa
0-5 m3/h
3/4 R utv. m/avstenging
1 R innv. gjenget
Mess. /AISI 303
EPDM 70SH
0-80 °C
130 eller 180 mm
120 mm
24,10 V
Etter behov

A

B

C

D

DD

D

E

TE*
73-78

TE = Termoelektrisk element
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Beskrivelse

1  Justerbar Kv

2 Automatisk lufteventil 

3  Differansetrykkventil 
     (ikke på alle modeller) 

4 Fylle-/tappeventil

5 Termomter 

6 Innreguleringsventil 

7 Avsteningsventil for pumpe

FDV - Forvalning, drift og vedlikehold

Ved behov tørkes enheten med en fuktig klut. 

Les av temperaturen jevnlig for å  
kontrollere om riktig funksjon er  
opprettholdt.  

1
2

3

4

5

4

5

5

2

7

6
Beregning av vannmengder.

Shuntgruppens ulike vannmengder beregnes 
etter følgende formler:

Hvor:

Q  
ms 
mk 
mr              

Tst   
           
Tsr 
              
Tpt   
Cv  

Cv for vanntemperatur 20 - 70 oC settes normalt til 4,185.

= Tilført effekt i kW 
= Vannmengde i sekundærkrets i l/t
= Vannmengde i primærkrets i l/t
= Vannmengde over 
   reguleringsventil (2) i l/t
= Turvannstemperatur 
   sekundærside i °C
= Returvannstemperatur               
   sekundærside i °C
= Turvannstemperatur primærside i °C
=  Vannets varmekapasitet i KJ/kgK

Q
Cv • (Tst – Tsr)

ms = • 3600 = l/t

ms - mkmr  = = l/t

Q
Cv • (Tpt – Tsr)

mk = • 3600 = l/t
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Trykkfall med regulator for konstant temperatur Combimix innreguleringsventil

Justering av differansetrykk

Innregulering av shuntgruppen:

For å oppnå balanse i shuntgruppen, må trykkfallet over 
reguleringsventil (2) være lik trykkfallet over primærsidens 
turventil (1). 

1. Gå inn i diagrammet for aktuell type Kombimix, diagram 1 
for Kombimiks med regulator for konstant turvannstemperatur, 
diagram 2 for Kombimiks med utekompensering og 0-10 
V termoelektrisk element. Les av trykkfallet for aktuell 
vannmengde for mk. (6 kPa ved 215 l/t)

2. Gå deretter inn i diagram for reguleringsventil og finn 
skjæringspunktet for ønsket trykkfall og aktuell vannmengde for 
mr. Les av hvilken kurve (1-8) i diagrammet skjæringspunktet 
treffer. (Eksempelet viser 645 l/t og 6 kPa = 5)

3. Gå deretter inn i tabellen under diagrammet og finn kv for 
aktuell kurve. (Eksempelet viser Kv = 3).

Eksempel:

Q  
Tst 
Tsr 
Tpt 

  

= 10 kW
= 45 °C
= 35 °C
= 75 °C

10
4,185 • (45-35)ms = • 3600 = 860 l/t

860 - 215mr  = = 645 l/t

10
4,185 • (75-35)mk = • 3600 = 215 l/t
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For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no
Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.
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