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Eigenschappen
Het thermostatisch mengventiel R156 wordt gemonteerd in 
huishoudelijke sanitaire installaties tussen het toestel voor de 
produktie van warm water (wandketel, boiler, …) en de sanitaire 
tappunten voor warm water.
Op deze manier regelt en begrenst het thermostatisch mengventiel 
R156 de temperatuur van het sanitair warm water zodat enerzijds een 
belangrijke energiebesparing wordt gerealiseerd en anderzijds de 
temperatuur van het water niet verandert ten gevolge van eventuele 
schommelingen in de produktie van het warm water.  
Een instelling van een lagere warm water temperatuur voor de 
tappunten verlaagt bovendien het risico op brandwonden wanneer de 
aanmaaktemperatuur van het warm water te hoog is ingesteld of 
wanneer het regelmechanisme op het toestel voor de produktie van 
het warm water defekt is.

Versies en artikelnummers

TECHNISCHE GEGEVENS
•  Max. watertemparatuur : 85°C
•  Max. werkdruk : 1.6 MPa  - 16 Bar
•  Regelbereik : 38°C - 60°C
•  Aansluiting : 3 x ¾” of 3 x 4/4” inwendige schroefdraad
•  Regelnauwkeurigheid : ca. 1°C
•  Lichaam vervaardigd uit messing, achteraf vernikkeld en verchroomd.
•  Thermostaatbalg met wasvulling
•

  Conform met de norm A.S.S.E. 1017•

  Veer in INOX
•  O-ring in Ethyleen Propyleen
• Handwiel in synthetisch materiaal met hoge mechanische weerstand
 en mechanische blokkering van de instelpositie.

Regulatie
 Het thermostatisch mengventiel R156 laat toe een warm water 
temperatuur in te stellen tussen 38°C en 60°C (de regelnauwkeurigheid 
bedraagt ca. 1°C).  
 De inregeling of instelling van de gewenste temperatuur op het 
mengventiel gebeurt door opheffen van het kunststof handwiel en 
door dit handwiel te draaien tot de gewenste positie.  Nadien het 
kunststof handwiel terug plaatsen in de nokken op de bovenzijde van 
het lichaam van het mengventiel.

Positie T° warm water 

1 38 °C

2 43,5 °C

3 49 °C

4 54,5 °C

5 60 °C

Artikelnummer Aansluiting Versie

R156X004 3/4" F R156

R156X024 3/4" M R156-1

R156X005 1" F R156

R156X025 1" M R156-1

R151
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Installatie
Om de juiste werking van het mengventiel te kunnen garanderen dient de aansluitrichting die aangeduid is op het lichaam te worden gerespecteerd.  
Het warm water dient aangesloten te worden aan de aansluiting met markering “+”, terwijl het koud water verbonden wordt met de aansluiting met 
markering “-“. De derde aansluiting met aanduiding “MIX” is de uitgang van het gemengd warm water en zorgt voor de voeding van de sanitaire 
tappunten.
De juiste werking van het mengventiel is slechts mogelijk indien de temperatuur van het koud en het water water aan de ingang van het 
thermostatisch mengventiel respektievelijk kleiner en groter is dan de gewenste warm water temperatuur aan de uitgang van het mengventiel.
Teneinde blokkeren van het mechanisme of verlies van nauwkeurigheid te voorkomen, wordt aanbevolen om filters in de sanitaire installaties te 
monteren zodat onzuiverheden en zandkorrels die meegevoerd worden door het water kunnen opgevangen worden.

Instant wall boilers and exchangers

Storage boilers, for application with solar panels, electric water heaters

Sanitary installations with hot water recycling
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Dimensions
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Product code G H [mm] H1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] Kv

R156X004 3/4" F 118 63 73 36,5 36,5 2

R156X005 1" F 118 63 73 36,5 36,5 2,2

R156X024 3/4" M 138 83 120 60 60 1,8

R156X025 1" M 143 88 128 64 64 2

Additional information
For additional information please check the Giacomini website at the 
following address: www.giacomini.com 

'  +39 0322 923372
6   +39 0322 923255

* consulenza.prodotti@giacomini.com

This pamphlet is merely for information purposes. Giacomini S.p.A. retains the right to 
make modifications for technical or commercial reasons, without prior notice, to the items 
described in this pamphlet. The information described in this technical pamphlet does 
not exempt the user from following carefully the existing regulations and norms on good 
workmanship.

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy




