
A 22

Dávkovací směšovače vody
DOX / DOMIX
Model DOX30M je určen pro malé provozy. Množství vody se nasta-
vuje digitálně a teplota vody manuálně na termostatické hlavici. Ide-
ální volba pokud potřebujete dávkovat např. pouze studenou vodu. 

Model DOMIX 45A udržuje konstatní teplotu během přesného dáv-
kování nastaveného množství vody. Do díže pustí automaticky pouze 
nastavenou teplotu a správné množství vody. Funkce by-pass  zajiš-
ťuje přesnou teplotu na výstupu již od začátku vypouštění. Vhodné 
např. tam, kde  je zdroj ohřevu nebo chlazení vody  více vzdálen od 
dávkovače. 

Model DOMIX 60/70 představuje to nejlepší co můžete na trhu se 
směšovači získat. Je vybaven velkým barevných dotykovým disple-
jem s velmi intuitivním a snadným ovládáním. Podle modelu umož-
ňuje dávkování 1 nebo 2 díží, může mít 2 nebo 3 vstupy na vodu 1/2“ 
nebo 3/4“. Lze napojit jak na teplou vodu, tak  zároveň na studenou 
nebo ledovou vodu z chladiče.  
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Dávkovací směšovače vody

Specifikace /Model DOX30M DOMIX 45A DOMIX 60 DOMIX 70

směšovač termostatický termostatický automatický automatický

max. dávka (l) 999,9 999,9 999,9 999,9

nerezová skříň ne ano ano ano

průměr vstupu (“) 1/2 1/2 1/2 3/4

souprava 3 vstupů volitelně volitelně volitelně volitelně

paměť na recepty 1 80 99 99

max. vstupní teplota (°C) 65 65 65 65

teplotní rozsah (°C) 5-55 2-60 1-60 1-60

displej digitální digitální 10“ TFT 10“ TFT

externí teplotní sonda ne ano ano ano

by-pass ne automatický automatický automatický

dálk. ovládání čerpadla ano ano ano ano

dálk. ovládání Start/Stop volitelně volitelně ano ano

komunikace volitelně volitelně Ethernet, USB Ethernet, USB

2. výdejní hadice ne volitelně volitelně volitelně

instal. souprava + výdejní 
hadice

ano ano ano ano

chromovaná hydraulika ano ano ano ano

teplotní přesnost (°C) ± 1,5 ± 1 ± 0,5 ± 0,5

přesnost dávkování (%) ± 1 ± 1 ± 1 ± 1

průtok  v tlaku 1 bar (l/min) 15 18 22 25

průtok  v tlaku 5 bar (l/min) 35 40 55 65

příkon (W) 25 25 120 120

napájení 230V/50Hz


