
HORNE SWM-1 ; termostatyczny zawór mieszający do wody i par . 

Instrukcja , konserwacja , Serwis . 
PIERWSZA GENERALNA ZASADA UŻYTKOWANIA MIESZACZA SWM1: ZAWSZE NAJPIERW ODKRĘCAJ 

ZAWÓR WODY ZIMNEJ A POTEM PARY ; PRZY ZAKRĘCANIU ZAWSZE ZAMYKAJ NAJPIERW PARĘ 

POTEM WODĘ .  ZAWÓR CO PRAWDA JEST TAK ZBUDOWANY , ŻE NIE PRZEPUŚCI PARY BEZ CIŚNIENIA 

WODY ZIMNEJ  ( DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA ) , ALE NIEKTÓRE JEGO ELEMENTY NIE MOGĄ  

BYĆ PODDANE ZBYT WYSOKIEJ TEMPERATURZE , BO ZOSTANĄ ZNISZCZONE ( ELEMENT 

TERMOSTATYCZNY I ZAWÓR BY-PASS WODY ZIMNEJ ).  

 

1) Instalacja .Mieszacz SWM-1 musi  być  instalowany pionowo , z gniazdem regulacji 

temperatury  na samym  dole  , jak pokazano na rysunku powyżej .   

Wodę zimną  należy doprowadzić poprzez zawór odcinający , zawór regulacyjny i  zawór 

zwrotny ; parę  natomiast  należy  wprowadzić  poprzez  zawór odcinająco-regulacyjny , filtr i 

zawór zwrotny do pary . 

Proszę  nie  podłączać  pary do przewodów  wychodzących z mieszacza . W czasie kiedy 

mieszacz  nie  pracuje warto  pozwolić tym przewodom  napełnić  się  kondensatem i wodą  

zimną; pozwoli to na wystygnięcie  mieszacza  i  dzięki temu  membrana oraz  uszczelnienia 

będą  dłużej  służyły . Maksymalne ciśnienie pary , rekomendowane dla SWM-1 to 6 bar ; w 

razie potrzeby użyj reduktora ciśnienia . 

2) Rozruch . 

SWM-1 , MIESZACZ PARY I WODY SŁUŻY DO UZYSKIWANIA WODY GORĄCEJ W 

TEMPERATURZE NIEBEZPIECZNEJ DLA ŻYCIA . UPEWNIJCIE  SIĘ , ŻE OSOBY DOKONUJĄCE 



RORUCHU  , INSTALACJI I  PRACUJĄCE  Z  TYM  WYROBEM SĄ ODPOWIEDNIO 

ZABEZPIECZENI W UBRANIE OCHRONNE  ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI BHP . 

Prawidłowy rozruch  urządzenia  to podstawa  bezpiecznego  i  satysfakcjonującego  

użytkowania . 

Jeśli nie będą  przestrzegane    reguły poniżej ,  zawór może  przepuszczać  żywą  parę zamiast 

wody : 

a) Podłącz  mieszacz do przewodów wodnego i pary zgodnie ze  schematem na rysunku 

powyżej ( fig.6 )  

b) NIE OTWIERAJ PRZEPŁYWU WODY ANI PARY NA TYM ETAPIE 

c) Otwórz  na pełen  przepływ  zawór regulacyjny wody  

d) Otwórz  zawór  podłączony do wylotu z mieszacza  

e) Otwórz  zawór odcinający wody zimnej , pozwól wodzie zimnej  przepływać przez 

mieszacz   ; poczekaj  aż  woda wyprze  z  mieszacza  resztki powietrza 

f) Nie przerywając  dopływu wody zimnej , stopniowo otwieraj dopływ  pary wodnej ; w 

zależności od konfiguracji  przewodów doprowadzających  parę  do mieszacza  , może  

upłynąć kilka chwil , zanim para wyprze  zalegający w rurach kondensat 

g) Obserwuj temperaturę  wody wypływającej ; upewnij się , że nie przekracza  ona 

nastawionej  wartości ; zawór  został w fabryce  nastawiony na temperaturę 60°C ; zakres  

regulacji tego termostatu : 50 - 85°C . 

h) W czasie , kiedy dopływ  pary  jest całkowicie otwarty , można  dokonać  nastawy  

termostatu na żądaną  temperaturę ; użyj  klucza do nastaw  i przekręcając przeciwnie do 

ruchu wskazówek zegara  można  podwyższyć  nastawę  temperaturową lub zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara – obniżyć  nastawę  

i) Kontynuuj  nastawianie temperatury dopóki nie osiągniesz  żądanej  wysokości lub  

dopóki temperatura nie przestanie  rosnąć  

j) Jeżeli bez problemu osiągniesz  potrzebną  temperaturę  przejdź do punktu m) 

k) Jeśli nie osiągnąłeś żądanej temperatury ,  jest to skutkiem zbyt dużego strumienia wody 

zimnej , której  para  o tej wydajności nie jest w stanie ogrzać . Aby to zmienić  musisz 

przekręcić  nastawę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu , aż temperatura 

wody zmieszanej SPADNIE o ok. 5°K  od maksymalnej uzyskanej temperatury . 

l) Przykręć  nieco  zawór  regulacyjny wody zimnej , tłumiąc  jej  dopływ ; przykręcaj  go , 

dopóki nie otrzymasz  wody  o  właściwej temperaturze  

m) Teraz  trzeba sprawdzić  , czy nastawa  jest  ustawiona poprawnie , czyli tak , aby  kręcąc  

kluczem nastaw  w  kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara  , można było 

uzyskać  wzrost  temperatury o co najmniej 5°K ; Po sprawdzeniu  tej  możliwości  

zredukuj  nastawę  do  pożądanego położenia . UWAGA : JEŚLI TEMPERATURA  NIE 

PODNOSI  SIĘ  , TO ZAWÓR NIE JEST  WYREGULOWANY POPRAWNIE ; TRZEBA 

POWTÓRZYĆ PROCEDURĘ OD  PUNKTU k) 

n) Powodem , dla którego chcemy , aby temperatura  nastawy roboczej  była  niższa  od  

absolutnego maksimum możliwego  dla  tego  mieszacza  , jest fakt , że  mieszacz  ten  

kontroluje temperaturę  mieszaniny poprzez tłumienie  dopływu pary . Aby ten 

mechanizm  kontroli działał  , temperatura nastawiona  powinna  być  w  zakresie  

regulowanym . W przypadku nie stosowania się  do  powyższej  procedury może dojść  do  

przypadku przepływu  pary  do  przewodów  wyjściowych ( np. kiedy  wzrośnie  ciśnienie 

pary )  



o) Usuń  klucz  do nastaw  z  gniazda  zaworu , aby nie było możliwe dokonywanie 

nieuprawnionych regulacji  

3) EKSPLOATACJA 

Mieszacz  termostatyczny HORNE SWM-1 jest urządzeniem regulowanym ciśnieniem ( 

pressure balance mechanism ) i  termostatycznie ( thermostatic mechanism ) . Oba 

mechanizmy są  całkowicie niezależne . Ciśnienie wody zimnej jest  kluczowe dla otwarcia 

przepływu pary . Oznacza to , że jeśli ciśnienie wody zimnej zaniknie lub dramatycznie 

spadnie , para nie przejdzie przez mieszacz . Drugi mechanizm , termostatyczny kontroluje  

temperaturę  wody gorącej przez tłumienie dopływu pary . W razie zmian ciśnienia wody i 

pary , mechanizm  ten  może  skompensować  te różnice dając  wodę  gorącą  o stałych  

parametrach  mimo różnych  zmian . 

Ograniczenia  tego procesu  dla każdego  zaworu mieszającego wodę  i parę : mieszacz może 

dostarczyć tak wiele wody gorącej na ile może  dostarczyć  energii  napływająca  para  , oraz  

para może  płynąć  od  wyższego ciśnienia w stronę  niższego . 

Ograniczenia przepływu po stronie wyjścia ( np. przy pracy z pistoletem natryskowym ) 

podnoszą  ciśnienie wewnątrz mieszacza . Upewnij się  , czy zasilanie w parę  złożone jest z 

armatur i złączek odpowiednich dla takich skoków  ciśnień . 

Generalnie  ciśnienie dynamiczne pary w zakresie 3-6 bar jest wystarczające  do pracy z 

pistoletem natryskowym zasilanym przez gumowy wąż . 

 

W okresach  , kiedy SWM-1 nie jest  używany należy zawory odcinające  wody i pary  

zamknąć.  

UWAGI : WSZYSTKIE RURY , ZŁĄCZKI , WĘŻE  itp. POWINNY  MIEĆ  MNIEJ WIĘCEJ  

PODWÓJNĄ  WYTRZYMAŁOŚĆ  NA CIŚNIENIE  I TEMPERATURĘ W STOSUNKU DO CIŚNIEŃ  I 

TEMPERATUR  RZECZYWISTYCH . MIESZACZ SWM-1  JEST  ZAPROJEKTOWANY DO 

WYTWARZANIA WODY O TEMPERATURZE 50 - 85°C ; MAKSYMALNA WARTOŚĆ  CIŚNIENIA 

ROBOCZEGO  TO 10 BAR. REKOMENDOWANE CIŚNIENIE PARY : 6 BAR . 

 



Powyżej na wykresach  przedstawiono  wydajność  zaworu mieszającego w zależności  od  wielkości  

przepływu oraz  koniecznego  wzrostu temperatury . Ów wzrost  zdefiniowany  jest  jako różnica  

między temperaturą wody gorącej ( na wyjściu ) a temperaturą  wody zimnej ( na wejściu ) . 

Niższy wykres przedstawia spadek ciśnienia wody w mieszaczu , a górny wykres określa wydajność  

cieplną  mieszacza w zależności od  różnych wartości  ciśnienia  pary  zasilającej mieszacz .  

Wychodząc  od  projektowanej wydajności  wody gorącej   i  zakładanej  temperatury ( oraz ΔT) 

możemy z dolnego wykresu odczytać  spadek ciśnienia wody  po przejściu przez mieszacz ( na osi 

pionowej ) . Obszar  nad  krzywą reprezentuje warunki , w których  ciśnienie wody zimnej jest 

niewystarczające do otwarcia zaworu  pary .  

Z wyższego grafu  możemy odczytać konieczne  do  uzyskania  właściwego  wzrostu temperatury 

wody – ciśnienie pary . 

4) OBSŁUGA  

Rutynowa obsługa zaworu może być  przeprowadzana bez demontażu  z  jego miejsca  pracy . 

Poniżej rysunek pokazujący budowę  mieszacza i wykaz części zamiennych : 

Rysunek 8348 , wydanie 4 . 

 



Aby zamówić  część  zamienną , proszę  podać  typ i numer seryjny  wyrobu  , a następnie  numer 

referencyjny i nazwę  zamawianej części , np. Mieszacz SWM-1 , Numer Seryjny 001234 , termostat 

element , nr.23  na rysunku 8348 , wydanie 4 . 

WAŻNE : wszelkie uszczelki  powinny  być  wymienione  podczas  rozbierania  mieszacza . Zestawy 

uszczelniający  są  dostępne . W ich  skład  wchodzą  specjalne o-ringi przeznaczone do pracy w 

wysokich temperaturach . Uszczelki  przed ich  założeniem  należy  posmarować  smarem 

silikonowym . Wszelkie czynności serwisowe mogą  być  wykonywane na miejscu instalacji mieszacza 

, bez  jego  zdejmowania  , chociaż  po zdemontowaniu  operacje te są  prostsze . 

1) Aby wymienić  element termostatyczny : 

 Element termostatyczny ( 23 ) może być  wymieniony bez zdejmowania mieszacza z 

miejsca pracy. Upewnij się  jednak , że  dopływ  pary  jest  odcięty  i zabezpieczony  

przed przypadkowym otwarciem . Pozwól  mieszaczowi ostygnąć  do temperatury 

dogodnej do pracy z nim . 

 Otwórz zawór na wyjściu , aby zawór nie był poddany niepotrzebnemu ciśnieniu  

 Odkręć  kluczem płaskim dławicę śruby nastawczej termostatu ( 18 )  

 Teraz  jest  pora  na wyjęcie  tłoka ( 16) pod elementem termostatycznym z jego  

komory ( 13)  . Aby wyjąć  ten element zakręć  zawór wylotowy ( aby woda nie mogła 

wypływać  z zaworu ) i bardzo ostrożnie i powoli otwieraj dopływ wody zimnej , 

asekurując  ręką  tłok przed wypadnięciem na podłogę TŁOK NIE MOŻE  UPAŚĆ NA 

TWARDE PODŁOŻE  ,  BO ULEGNIE ZNISZCZENIU . Ciśnienie wody powinno powoli 

wypchnąć  tłok  razem z elementem termostatycznym ( 23 ), sprężyną ( 12 ) i 

podkładką  pod  sprężynę ( 14) . Zapamiętaj ułożenie wzajemne części , aby móc je z 

powrotem umieścić we właściwej kolejności . NA MARGINESIE : JEŚLI ROZEBRAŁEŚ 

MIESZACZ NA ELEMENTY , NIGDY NIE UMIESZCZAJ CYLINDRA , W KTÓRYM  

PRACUJE TERMOSTAT , A POD NIM TŁOK , W IMADLE , BO TRWALE ZNISZCZYSZ 

GEOMETRIĘ  TEGO CYLINDRA ( 13 )  

 Umieść  nowy element termostatyczny we właściwej konfiguracji  w  komorze ( 

cylindrze) termostatu razem ze sprężyną ( 12 ) podkładką ( 14 ) . Upewnij się  , że 

sprężyna ( 13 ) opiera się na trzpieniu (24) – to może być  skontrolowane przez otwór 

wylotowy wody gorącej . dokręć  dławicę  śruby nastawczej (18 ) – pamiętaj , że 

między korpusem komory termostatu ( 13 ) a dławicą ( 18 ) nie ma żadnych  

uszczelnień ( i nie powinno być ) . 

2) Wymiana dysku ( 30)  zaworu pary i /lub gniazda (8) zaworu pary  . Gniazdo zaworu pary jest 

wykonane z  polimeru bardzo wysokiej klasy i nie wymaga  częstej wymiany . 

 Ostudź  zawór , zakręć  zasilanie w parę  i wodę . 

 Odkręć 6 śrub ( 11) trzymających  korpus  

 Odłóż  odkręcony cylinder z termostatem w bezpieczne miejsce  , zwróć  uwagę  na 

bezpieczne ułożenie trzpienia (24) ,wystającego z komory termostatu ,  który 

przenosi  działanie termostatu na zawór pary ; nie demontuj go  

 Odkręć 6 śrub  (4) spajających korpus z wejściem wodnym i część  parową ; uważaj na 

membranę miedzy obiema częściami (1) aby jej nie uszkodzić  

 Odłóż część  wodną  mieszacza ostrożnie  na czystej powierzchni 



 Wyjmij zawleczkę ( 41) trzymającą  membranę  używając szczypiec  ; odkręć nakrętkę 

trzymającą  membranę (43)  , to nie powinno wymagać  żadnych narzędzi , powinna 

się  dać  odkręcić  ręką ; oddziel część  wodną  i wyjmij  dysk zaworu pary z całą  osią ( 

30) 

 Jeśli to konieczne odkręć gniazdo zaworu parowego używając  narzędzia zrobionego z 

rury 1 1/2” ( rysunek narzędzia dalej )  

 Wkręć  nowe gniazdo zaworu pary ( 8) i odbuduj  zawór  w odwrotnej  kolejności . 

Uszczelniacze takie jak HYLOMAR   lub  czerwony HERMETITE powinny być  użyte do 

uszczelniania  gwintów ; jakkolwiek pierwsze  skręcenie należy  zrobić  na próbę  na 

sucho , aby sprawdzić  czy wszystkie połączenia gwintowane są  czyste i dadzą  się 

bez problemu skręcić  już  po położeniu uszczelniaczy  

 
Rysunek : narzędzie do odkręcania gniazda zaworu pary ; do wykonania z rury 

stalowej 1 ½” . 

3) Wymiana membrany zaworu wodnego . 

Membrana (1)  otwiera  przepływ  pary , gdy wykrywa  odpowiedni przepływ wody  zimnej . 

Jeżeli membrana  przecieka , zawór pary nie może  się odpowiednio  otworzyć  i para nie 

może  ogrzać  wody . Przy poważnym uszkodzeniu membrany para może  w ogóle nie 

dopływać  do mieszacza .Wymiana membrany  jest  prosta : 

 Zabezpiecz się przed  przypadkowym dopływem pary lub wody  

 Odkręć 6 śrub trzymających  korpus  wejścia  wody  (2) do komory mieszającej (3) 

 Uważaj aby nie wypadła rurka by-pass ( 34 ) i jej uszczelnienia ( 33) 

 Oddziel korpus wejścia wody (2) od reszty zaworu 

 To ukazuje membranę (1) ; wyjmij  zawleczkę ( 41 ) trzymającą  membranę  używając 

szczypiec  ; odkręć nakrętkę (43) i wyjmij podkładkę  sprężynującą (39 ) i dwie 

podkładowe uszczelki (40) 

 Zdejmij membranę  z  tłoka (44)  

 Na jej miejsce  załóż  nową  membranę i przeprowadź  wszystkie czynności w 

odwrotnej kolejności do odbudowania zaworu ; bądź  uważny i nie zapomnij  

umieścić na miejscu rurki by-pas (34 ) i jej dwóch uszczelek (33 ). Pamiętaj , że 

membrana  jest w istocie uszczelką i dlatego 6 śrub  , którymi  będziemy ją  

ostatecznie mocować powinny być  przykręcane ściśle i w diagonalnej kolejności aby 

uniknąć   nieszczelności . Śruby powinny zostać  dociągnięte  z siła 15 Nm . Nie 

używać  większej  siły bo może to uszkodzić  membranę  lub inne uszczelnienia . 



Większość  problemów z funkcjonowaniem zaworu mieszającego HORNE SWM-1 może  wynikać  z 

niewłaściwego rozruchu . Procedura  pierwszego uruchomienia (rozruchu) jest  kluczowa by zapewnić  

zaworowi  właściwe proporcje pary i wody , aby przez  zawór  nie  przepływało więcej  wody  niż  para  

może  ogrzać i aby termostatyczny mechanizm  mieszacza mógł  aktywnie kontrolować  przepływ  

pary .  Poprawny rozruch  dostraja  zawór  mieszający do warunków  na konkretnym miejscu  ; wtedy  

wahania parametrów  czynników  zasilających  zawór  może  być  kompensowany  przez  mechanizm  

termostatyczny . 

 

Poniżej  w tabeli  krótki przewodnik  serwisowy  

Symptom przyczyny Sposób  naprawy 

Mieszacz przepuszcza tylko 
zimną  wodę  o temperaturze  
źródła zasilania  

 Zakręcony dopływ pary 

 Nieodpowiedni 
przepływ  wody zimnej 
; zawór pary nie 
otwiera się  

 Ciśnienie pary jest za 
duże dla danego 
przepływu wody 

 Ciśnienie wody za duże 
w porównaniu z 
ciśnieniem pary 

 Dziurawa membrana  

 Nieodpowiednie złączki 
na wyjściu 

 Zepsuty element 
termostatyczny 

 Odkręć dopływ pary 

 Przeprowadź rozruch 
zgodnie z instrukcją 

 Przykręć  dopływ  pary 
zaworem odcinającym 
lub zastosuj reduktor 
ciśnienia pary 

 Przykręć  dopływ wody 
zimnej zaworem 
regulacyjnym i powtórz 
rozruch 

 Wymień membranę  

 Usuń  złączki  założone 
na wyjście i sprawdź , 
czy pojawi się  gorąca 
woda 

 Wymień element 
termostatyczny  

Mieszacz niedostatecznie 
ogrzewa wodę  

 Za mały dopływ pary 

 Za duży dopływ wody 
zimnej  

 Powtórz procedurę  
rozruchową aby znaleźć 
maksymalny strumień 
wody jaki może  ogrzać  
dostępna ilość pary 

 Zredukuj  dopływ  wody 
zimnej za pomocą  
zaworu regulacyjnego i 
powtórz  procedurę  
rozruchu . 

 

Przybliżony kalendarz wymiany podzespołów : 

Uszczelnienia :   wymiana zestawu uszczelniającego co 3 lata 

MEMBRANA : wymieniać  co  3  lata 

Element termostatyczny : wymieniać co 3 lata . 



Powyższe  dane  są  przybliżonym  czasem  życia  podzespołów . Oczywiście ich  trwałość  nie jest  

jednakowa w każdej instalacji , i zależy od lokalnych warunków , intensywności użytkowania , etc.  

Zawór SWM-1  należy okresowo  sprawdzać  poprzez nagłe  zamknięcie  wody zimnej . Sprawny 

SWM-1 powinien natychmiast odciąć  przepływ  pary , wobec czego natychmiast powinien ustać  

wypływ wody  gorącej z urządzenia  . Ponowne odkręcenie wody zimnej powinno  spowodować  

powrót  wypływu  wody gorącej  o  tej  samej  temperaturze  i wydajności  jak przed  zamknięciem . 

Ten test  weryfikuje  sprawność  następujących elementów : 

 Termostatu , który aktywnie kontroluje  temperaturę wypadkową  wody  

 Membrany , która przekazuje bodźce wynikające z przepływu wody na zawór parowy 

 Swobodny ruch  wszystkich kluczowych elementów  mieszacza  

 Dysk zaworu parowego i gniazdo zaworu pary , które to elementy odpowiedzialne są  za 

odcięcie dopływu pary  

Jeśli podczas  tego testu  z mieszacza  wydobywa  się  nieznaczna ilość  wody  , najpierw  sprawdź , 

czy zawór  odcinający wodny  jest w 100%  sprawny , dopiero potem  przystąp  do  naprawy SWM-1 . 

 

INFORMACJE TECHNICZNE ZAWSZE UZYSKASZ OD SPRZEDAWCY : 

Agencja Handlowa JAK 

03-504 Warszawa  

Ul. Biruty 8/45 

Tel. 22 621 10 45     fax. 22 622 23 28 

jak@jak.waw.pl 

 

lub od producenta : 

HORNE ENGINEERING LTD 

PO BOX 7 

RANKINE STREET 

JOHNSTONE 

RENFREWSHIRE 

SCOTLAND 

TEL.01505 321 455     ;    FAX.01505 336 287 
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