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e-ULTRAMIX®

Part no. Description Flow rate Points of use Size

22TX91E37ELEC E-ULTRAMIX 3/4" 3-56 L/min 1-7 pts SIZE 1
22TX92E37ELEC E-ULTRAMIX 3/4" 3-80 L/min 1-10 pts SIZE 2
22TX93E37ELEC E-ULTRAMIX 1" 3-120 L/min 1-15 pts SIZE 3
22TX94E37ELEC E-ULTRAMIX 1"1/4 5-175 L/min 1-21 pts SIZE 4
22TX95E37ELEC E-ULTRAMIX 1"1/2 5-260 L/min 1-32 pts SIZE 5
22TX96E37ELEC E-ULTRAMIX 2" 6-400 L/min 1-50 pts SIZE 6

e-Kit

22TX1E37EKIT e-Kit 3/4" 3-56 L/min 1-7 pts SIZE 1
22TX2E37EKIT e-Kit 3/4" 3-80 L/min 1-10 pts SIZE 2
22TX3E37EKIT e-Kit 1" 3-120 L/min 1-15 pts SIZE 3
22TX4E37EKIT e-Kit 1"1/4 5-175 L/min 1-21 pts SIZE 4
22TX5E37EKIT e-Kit 1"1/2 5-260 L/min 1-32 pts SIZE 5
22TX6E37EKIT e-Kit 2" 6-400 L/min 1-50 pts SIZE 6

e-Cartridge

Part no. Description Flow rate Temperature Size

22TX1E37ECART e-Cartridge 3/4" 3-56 L/min 30÷70°C SIZE 1
22TX2E37ECART e-Cartridge 3/4" 3-80 L/min 30÷70°C SIZE 2
22TX3E37ECART e-Cartridge 1" 3-120 L/min 30÷70°C SIZE 3
22TX4E37ECART e-Cartridge 1"1/4 5-175 L/min 30÷70°C SIZE 4
22TX5E37ECART e-Cartridge 1"1/2 5-260 L/min 30÷70°C SIZE 5
22TX6E37ECART e-Cartridge 2" 6-400 L/min 30÷70°C SIZE 6

Part no. Description

OPIS
e-ULTRAMIX®  przeznaczony jest  do  miejscowego  lub  zdalnego  kontrolowania temperatury wody w obwodzie  wody 
zmieszanej w obiekcie publicznym . Ten elektroniczny system jest wyposażony w inteligentny kontroler  służący do 
programowania  cyklicznej dezynfekcji termicznej w sposób automatyczny  i bezpieczny  , po to , by zapobiegać  ryzyku  
zakażenia instalacji ciepłej wody bakteriami  Legionella.
System zapamiętuje wszystkie parametry związane z procesem dezynfekcji jak również  dane dotyczące możliwych  
ostrzeżeń i alarmów  systemowych , dzięki czemu mamy  pełną kontrolę  nad  stanem  instalacji .
Dane te mogą  być  zapisywane na karcie micro SD  lub  transferowane bezpośrednio na dysk komputera  nadzoru za 
pośrednictwem złącza MODBUS ( Building Management System ,MODBUS protocol via the RS485 interface ) .
e-ULTRAMIX®  można  stosować  w nowych  instalacjach , jak również  można  go zaimplementować  w  starych  systemach  
wyposażonych  w  klasyczne  mieszacze  termostatyczne  ULTRAMIX® , które  wystarczy  uzbroić  w  nową  elektronicznie 
sterowaną  głowicę  z  kontrolerem ( tzw. e-KIT ) .

Kompletny , do nowych instalacji .
Termostatyczny zawór mieszający z zestawem do płukania , e-Cartridge, elektryczny 
siłownik , kontroler elektroniczny, kable i czujki  (wody zmieszanej i powrotu).

Do przezbrojenia starych mieszaczy ULTRAMIX®.
Zawiera e-Cartridge, elektryczny siłownik, kontroler , kable i czujki (wody 
zmieszanej i powrotu).

Część zamienna  do e-Kit lub e-ULTRAMIX®.

Akcesoria
Stoper antyoparzeniowy  

Part no. Description Flow rate Points of use Size

2297155                   złączka antyoparzeniowa MF 1/2” (natrysk)
2297156                  złączka antyoparzeniowa M 24x1 z perlatorem ( umywalka)
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10A/250 VAC (NO). 
8A/250 VAC (NO/NC).

Navigation

Dane techniczne

Siłownik elektryczny
Napięcie zasilania: 5VDC
Moc                                                                                 2.5 W (motor ON)
Poziom bezpieczeństwa (index IP )                                  IP 30
Dopuszczalna temperatura otoczenia 0÷50°C
Długość  kabla  systemowego C ( czerwony ) 2m. 
Długość kabla do czujnika temperatury ( zielony)             0.27m

siłownik/kontroler RJ9/RJ9, siłownik/czujka RJ9 NTC 10 Kω 
Złącza kablowe
Kontroler
Obudowa ABS
Napięcie zasilania 90 VAC to 260 VAC / 50 or 60 Hz
Moc pobierana                                                                3W max (loads on non-connected relays)
Zakres nastaw roboczych  T°                                           30÷70°C
Zakres nastaw dla trybu dezynfekcji  T° 50÷70°C
Dopuszczalna temperatura otoczenia 0÷50°C
Poziom bezpieczeństwa IP 30

Zabezpieczenia  elektryczne:
- dla płukania , cyrkulacji, przekaźnik wymiennika:
 - przekaźnik alarmu :
zgodność  z  CE :  TAK
ZEGAR 24-godzinny .
Ustawienia użytkownika                                                     przywracane nawet po zaniku zasilania 
Kabel do czujki powrotu ( niebieski )                                 3m

Termostatyczny zawór mieszający
Zakres nastaw: 30÷70°C
Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
Min. ciśnienie robocze: 1 bar
Rekomendowane ciśnienie robocze: 2÷4 bar
Max. temperatura wody gorącej: 85°C
Min. różnica między temperaturami wejścia: 5°C.
Dla układów z recyrkulacją  wody zmieszanej: Minimum ∆T (HW-CF) > 35°C ( EN1111 standard)
Maksymalna różnica ciśnień na wejściach : 1.5 bar

odcięcie wody zimnej powoduje odcięcie wody zmieszanej 
 Zabezpieczenie antyoparzeniowe

(∆T woda gorąca-woda zmieszana >10°C)
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Size 1
3/4”

1 to 7 outlets

Size 2
3/4”

1 to 10 outlets

Size 3
1”

1 to 15 outlets

Size 4
1”1/4

1 to 21 outlets

Size 5
1”1/2

1 to 32 outlets

Size 6
2”

1 to 50 outlets

at ∆P 1 bar (l/m) 24 31 56 91 130 231
at ∆P 2 bar (l/m) 41 56 91 133 201 328
at ∆P 3 bar (l/m) 56 80 120 175 260 400

Motorised ULTRAMIX®

Central programming unit

Wykres wydajność/spadek ciśnienia

Zastosowania
e-ULTRAMIX® posiada szereg funkcji  , które 
wspomagają  efektywne zarządzanie obiektową 
instalacja  wody gorącej  .
Dystrybucja wody zmieszanej:e-ULTRAMIX® dostarcza
 wodę zmieszaną o stałej temperaturze, niezależnie od
 różnych rozbiorów czy zmian ciśnienia . Gwarantuje 
bezpieczeństwo . Ustawioną na kontrolerze 
temperaturę  reguluje na mieszaczu siłownik , który 
jest dodatkowo wspomagany przez czujnik 
temperatury wody zmieszanej . Temperatura wody 
wyjściowa T° jest wyświetlana na ekranie kontrolera. 
Temperaturę wody ustawia się na kontrolerze z 
dokładnością do  1°C .
Dezynfekcja: kontroler e-ULTRAMIX® pozwala  
zaprogramować   okresową dezynfekcję termiczną , 
która polega na podniesieniu temperatury wody na 
wcześniej zdefiniowany okres ; czujka temperatury 
wody powrotnej pilnuje aby cały opomiarowany zakres 
instalacji był objęty  dezynfekcją .  

 

Płukanie - spust wody gorącej (zależnie od typu instalacji): ta faza  przebiega automatycznie  po fazie dezynfekcji - system  
wraca do normalnej temperatury  pracy  wypuszczajac  nadmiar  wody gorącej . W szczególnych  przypadkach  można także 
automatycznie  przeprowadzić  płukanie instalacji .
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Schemat układu z wodą termostatowaną bez recyrkulacji 

Schemat układu z recyrkulacją  wody termostatowanej 
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e-ULTRAMIX

Size 1
3/4”

1 to 7 outlets

Size 2
3/4”

1 to 10 outlets

Size 3
1”

1 to 15 outlets

Size 4
1”1/4

1 to 21 outlets

Size 5
1”1/2

1 to 32 outlets

Size 6
2”

1 to 50 outlets

A (mm) 117 117 144 182 218 242
B (mm) 120 120 142 160 200 217
C (mm) 81 81 96 108 129 144
D (mm) 126 126 133 149 164 173
E (mm) 19 19 23 24 36 36
F (mm) 98 98 116 145 175 198

Zabezpieczenie antyoparzeniowe .
W systemach gdzie przewiduje się  automatycznie przeprowadzane dezynfekcje termiczne  należy stosować  
OBOWIĄZKOWO ( przepisy unijne ) zabezpieczenie antyoparzeniowe w punktach poboru wody w postaci  odpowiednich 
stoperów wody gorącej , odcinających wypływ gdy woda osiągnie temperaturę  48°C.

Antyoparzeniowe stopery w natryskach  Antyoparzeniowe  stopery do umywalek

SPECYFIKACJA ZABEZPIECZENIA ANTYOPARZENIOWEGO: max.ciśnienie statyczne 10 bar. Max. ciśnienie dynamiczne 
5 bar. Temperatura odcięcia przepływu :  między 48 a 50°C Kv = 1.3 przy 42°C. Produkt do montażu zgodnie z kierunkiem 
przepływu oznaczonym na korpusie .

Wymiary zewnętrzne (mm)

 Wyjścia Ø BSP 3/4" BSP 3/4" BSP 1" BSP 1"1/4 BSP 1"1/2 BSP 2"
Waga mieszacza

2,06 kg 2,06 kg 3,06 kg 4,86 kg 8,06 kg 10,26 kg        z siłownikiem
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The descriptions and photographs contained in this product specification sheet are supplied by way of information only and are not binding.

Watts Industries reserves the right to carry out any technical and design improvements to its products without prior notice.”

Warranty: All sales and contracts for sale are expressly conditioned on the buyer’s assent to Watts terms and conditions found on its website at www.wattsindustries.com

Watts hereby objects to any term, different from or additional to Watts terms, contained in any buyer communication in any form, unless agreed to in a writing signed by an officer of Watts.

TUTORIAL VIDEO

e-Cartridge

Kontroler

Zestaw do płukania (tylko razem z  e-ULTRAMIX)

Please flash the QR codes to view the videos relative to the assembly and installation of the e-ULTRAMIX® system. 

e-ULTRAMIX® kontroluje temperaturę wody zmieszanej w instalacjach w obiektach publicznych . Ten elektroniczny system jest
 wyposażony w inteligentny kontroler za pomocą  którego można programować cykliczne dezynfekcje termiczne . Kontroler 
zapisuje na karcie micro SD wszystkie dane dotyczące dezynfekcji , jak również  alertów i alarmów systemowych tworząc  
historię sanitarną  instalacji . System jest dostarczany w składzie : mieszacz termostatyczny z elektrycznym siłownikiem , 
kontrolerem zawierającym kartę micro SD , z 2 czujnikami temperatury ( mieszacz i powrót ) oraz niezbędnym okablowaniem 
.

Skrócony opis produktu :

www.ultramix.pl

jarek@jak.waw.pl
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