
ТЕРМОСТАТИЧНІ ЗМІШУВАЧІ



Основні переваги

Більше ніякого виснажливого змішування

гарячої та холодної води, що закінчується

неприємними відчуттями від льодяної

води або, навпаки, занадто гарячої на

самому початку прийняття душу або від

перепаду температури при прийнятті

ванни. Термостатичний змішувач може

вирівняти коливання тиску та

температури води, забезпечуючи тим

самим, що вода завжди потече такої

температури, яку ви встановили, одразу

після обертання важеля.



Переваги

Кнопка блокування на термостаті

запобігає самостійному запуску води,

більше ніж 38°C. Маніпуляції з кнопкою

блокування є складнішими для маленьких

дітей, тому це виключає ризик

ошпарювання.

Бажана температура встановлюється

автоматично та максимально швидко.

Таким чином, термостат ефективно

зменшує кількість використаної води.



Портфоліо

TD 091.00

Подвійні душові системи

TD F 091.00 TE 093.00 TE 092.00 TE 091.00



Портфоліо

PU 033.00

TE 033.00
TD 033.00 TD F 033.00 

Термостатичні змішувачі для душу

TE 072.00TE 032.00

Термостатичні змішувачі для ванни

TE 023.00TE 082.00TE 022.00

Термостатичні змішувачі прихованого монтажу

CR 067.00 CR 063.00 CR 064.00



Душова штанга 10° TD 091.00
Негайно компенсує коливання тиску в трубах та 

температуру води, забезпечуючи тим самим потік води 

завжди такої температури, яку ви встановили.

У ванній ми рекомендуємо поєднувати з іншими 

змішувачами серії 10°, які також є частиною однойменної 

концепції.

Висота термоштанги: гнучка - регулювання висоти

положення, в діапазоні 86-134 см

виконання душової штанги: термостатичний, регулювання 

температури зліва - CoolFeel 

виконання душу : верхній душ Air 25 см ABS chrom, 

лійка ручного душу, 3 функції- chrom

гарантія на змішувачі: 5 років

підходить: як доповнення до концепції 10°-

а також до інших душових кабін

EasyClean (душова лійка) - легке видалення водного каменю

Регулювання

Набір містить регульовані

сегменти для компенсації

нерівностей стін.

OneHand

Спеціальна цільно-латунна

система для переміщення

тримача ручного душу 

однією рукою. Просто 

натисніть на важіль і

перемістіть душ у будь-яке

положення.

Air – завдяки функції 

всмоктування повітря в душ 

можна досягти приємніших 

відчуттів від впливу води на 

шкіру і одночасно 

економити її.

Поворотність

Верхній душ також

можна повернути і в 

сторони.

захист від ошпарювання

міжосьовий розмір 

змішувача 150 мм

Якісна латунь забезпечує

тривалий термін служби

корпусу змішувача

Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання



Душова штанга 10° TD F 091.00

Душова штанга 10° Free – частина концепції 

10° без вирізу на важелі. 

висота термоштанги: гнучка - регулювання висоти

положення, в діапазоні 86-134 см

виконання душової штанги: термостатичний, регулювання 

температури зліва - CoolFeel 

виконання душу: верхній душ Air 25 см ABS chrom, 

лійка ручного душу, 3 функції- chrom

гарантія на змішувачі: 5 років

підходить: як доповнення до концепції 10°-

а також до інших душових кабін

Регулювання

Набір містить регульовані

сегменти для компенсації

нерівностей стін.

OneHand

Спеціальна цільно-латунна

система для переміщення

тримача ручного душу 

однією рукою. Просто 

натисніть на важіль і

перемістіть душ у будь-яке

положення.

Air – завдяки функції 

всмоктування повітря в душ 

можна досягти приємніших 

відчуттів від впливу води на 

шкіру і одночасно 

економити її.

Поворотність

Верхній душ також

можна повернути і в 

сторони.

захист від ошпарювання

міжосьовий розмір 

змішувача 150 мм

Якісна латунь забезпечує

тривалий термін служби

корпусу змішувача

EasyClean (душова лійка) - легке видалення водного каменю

Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання



Душова штанга Termo 300 TE 093.00

Для постійної температури води.

висота термоштанги: гнучка - регулювання висоти положення, 

в діапазоні 84 – 131 см

виконання душової штанги: термостатичний, регулювання температури зліва -

CoolFeel

виконання душу: квадратний ABS Air білий верхній душ 25 см; 

лійка ручного душу біла- 3 режими, 

гарантія на змішувачі: 5 років

підходить: до всіх душових кабін RAVAK та інших

Регулювання

Набір містить

регульовані

сегменти для 

компенсації

нерівностей стін.

OneHand

Спеціальна цільно-

латунна система 

для переміщення

тримача ручного 

душу однією

рукою. Просто 

натисніть на важіль

і перемістіть душ у 

будь-яке

положення.

Поворотність

Верхній душ 

також можна

повернути і в 

сторони.

Air – завдяки функції 

всмоктування 

повітря в душ можна 

досягти приємніших 

відчуттів від впливу 

води на шкіру і 

одночасно 

економити її.

EasyClean (душова лійка) - легке видалення водного каменю

Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання

захист від ошпарювання

міжосьовий розмір 

змішувача 150 мм

Якісна латунь забезпечує

тривалий термін служби

корпусу змішувача



Душова штанга для ванни Termo 300
TE 092.00/150

Для постійної температури води під час 

прийняття душу у ванні.

висота термоштанги: гнучка - регулювання висоти положення, 

в діапазоні 111 – 158 см

виконання душової штанги: термостатичний, регулювання 

температури зліва - CoolFeel

виконання душу: квадратний ABS верхній душ 25 см білий; 

лійка ручного душу- 3 режими, білий

гарантія на змішувачі: 5 років

підходить: до всіх ванн RAVAK та інших

Регулювання

Набір містить

регульовані

сегменти для 

компенсації

нерівностей стін.

OneHand

Спеціальна цільно-

латунна система 

для переміщення

тримача ручного 

душу однією

рукою. Просто 

натисніть на важіль

і перемістіть душ у 

будь-яке

положення.

Поворотність

Верхній душ 

також можна

повернути і в 

сторони.

Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання

міжосьовий розмір 

змішувача 150 мм

Якісна латунь забезпечує

тривалий термін служби

корпусу змішувача

захист від ошпарювання

Air – завдяки 

функції 

всмоктування 

повітря в душ 

можна досягти 

приємніших 

відчуттів від впливу 

води на шкіру і 

одночасно 

економити її.

EasyClean (душова лійка) - легке видалення водного каменю



Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання

Душова штанга містить термостатичний змішувач, який контролює

ваше розслаблення та запобігає небажаному ошпарюванню.

Душова штанга Termo 100
TE 091.00

висота термоштанги: гнучка - регулювання висоти положення, 

в діапазоні від 86 до 134 см

виконання душової штанги: термостатичний, для регулювання температури води

виконання душу: діаметр верхнього душу 20 см chrom; 

лійка ручного душу – 5 режимів, chrom

гарантія на змішувачі: 5 років

підходить: до всіх душових кабін RAVAK

EasyClean (душова лійка) - легке видалення водного каменю

Регулювання

Набір містить

регульовані

сегменти для 

компенсації

нерівностей стін.
OneHand

Спеціальна цільно-

латунна система 

для переміщення

тримача ручного 

душу однією

рукою. Просто 

натисніть на важіль

і перемістіть душ у 

будь-яке

положення.

Поворотність

Верхній душ 

також можна

повернути і в 

сторони.

міжосьовий розмір 

змішувача 150 мм

Якісна латунь забезпечує

тривалий термін служби

корпусу змішувача

захист від ошпарювання



Термостатичний змішувач для душу
Puri PU 033.00 Ідеальний дизайн з винятково

практичною функцією. Завдяки

високоякісному термокартриджу

змішувач сам контролює задану

температуру води під час приймання

душу.

У ванній кімнаті можна комбінувати з

іншими змішувачами серії Puri.

міжосьовий розмір змішувача: 150 мм

виконання: регулювання температури зліва -

CoolFeel

пропускна здатність: 22 л/хв при тиску 0,3 МПа

гарантія на змішувачі: 5 років

підходить для: всіх душових кабін

Випробувано згідно ČSN EN 1111

Coolfeel - регулятор температури зліва запобігає перегріванню поверхні змішувача

Захист від ошпарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води

Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання



Термостатичний змішувач для душу 10°
TD 033.00

У ванній ми можемо поєднувати його з

іншими змішувачами серії 10°, які також є

частиною однойменної концепції.

міжосьовий розмір змішувача: 150 мм

виконання: регулювання температури зліва

пропускна здатність: 21 л/хв при тиску 0,3 МПа

гарантія на змішувачі: 5 років

підходить для: всіх душових кабін

Випробувано згідно ČSN EN 1111
Coolfeel - регулятор температури зліва запобігає перегріванню поверхні змішувача

Захист від ошпарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води

Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання



Термостатичний змішувач для душу 10° Free
TD F 033.00

Термостатичний змішувач 10° - частина 

концепції 10° без вирізу на ручці. 

міжосьовий розмір змішувача: 150 мм

виконання: регулювання температури зліва

пропускна здатність: 21 л/хв при тиску 0,3 МПа

гарантія на змішувачі: 5 років

підходить для: всіх душових кабін

Випробувано згідно ČSN EN 1111

Coolfeel - регулятор температури зліва запобігає перегріванню поверхні змішувача

Захист від ошпарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує 

подачу гарячої води

Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання



Відразу компенсує коливання тиску в 

трубах та температуру води, 

забезпечуючи тим самим, що вода 

завжди витікатиме такої температури, 

яку ви встановили.

Термостатичний змішувач для душу
Termo 100 TE 032.00

міжосьовий розмір змішувача: 150 мм

виконання: регулювання температури справа  

пропускна здатність: 23 л/хв при тиску 0,3 МПа

гарантія на змішувачі: 5 років

підходить для: всіх душових кабін

Випробувано згідно ČSN EN 1111

Захист від ошпарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води

Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання



Термостатичний змішувач для душу Termo 200
TE 072.00

міжосьовий розмір змішувача: 150 мм

пропускна здатність: 23 л/хв при тиску 0,3 МПа

гарантія на змішувачі: 5 років

підходить для: всіх душових кабін

Випробувано згідно ČSN EN 1111

Захист від ошпарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води

Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання

Відразу компенсує коливання тиску в трубах та 

температуру води, забезпечуючи тим самим, що

вода завжди витікатиме такої температури, яку ви

встановили.



Термостатичний змішувач для душу
Termo 300 TE 033.00

Термостатичний настінний змішувач для душу

може компенсувати коливання тиску в трубах

та температуру води, забезпечуючи тим

самим, що вода завжди витікатиме такої

температури, яку ви встановили.

міжосьовий розмір змішувача: 150 мм

виконання: регулювання температури зліва

пропускна здатність: 24 л/хв при тиску 0,3 МПа

гарантія на змішувачі: 5 років

підходить для: всіх душових кабін

Випробувано згідно ČSN EN 1111Coolfeel - регулятор температури зліва запобігає перегріванню поверхні змішувача

Захист від ошпарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води

Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання



Термостатичний змішувач для ванни Termo 100
TE 022.00

міжосьовий розмір змішувача: 150 мм

виконання: регулювання температури справа

пропускна здатність: 17 л ванна, 18 л ручний душ

(л/хв при тиску 0,3 МПа)

гарантія на змішувачі: 5 років

підходить для: для всіх ванн RAVAK

Випробувано згідно ČSN EN 1111

Захист від ошпарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води

Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання

Всі термостатичні змішувачі мають керамічний

вимикач для регулювання витрати води та

термостатичний картридж для регулювання

температури води.



Термостатичний змішувач для ванни Termo 200
TE 082.00

міжосьовий розмір змішувача: 150 мм

виконання: регулювання температури справа

пропускна здатність: 21 л ванна, 26 л ручний душ

(л/хв при тиску 0,3 МПа)

гарантія на змішувачі: 5 років

підходить для: для всіх ванн RAVAK

Випробувано згідно ČSN EN 1111

Захист від ошпарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води

Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання

Всі термостатичні змішувачі мають керамічний

вимикач для регулювання витрати води та

термостатичний картридж для регулювання

температури води.



Термостатичний змішувач для ванни Termo 300
TE 023.00

Coolfeel - регулятор температури зліва запобігає перегріванню поверхні змішувача

міжосьовий розмір змішувача: 150 мм

виконання: регулювання температури 

зліва

пропускна здатність: 21 л ванна, 22 л ручний душ

(л/хв при тиску 0,3 МПа)

гарантія на змішувачі: 5 років

підходить для: для всіх ванн RAVAK

Випробувано згідно ČSN EN 1111

Всі термостатичні змішувачі мають

керамічний вимикач для регулювання

витрати води та термостатичний

картридж для регулювання температури

води.

Захист від ошпарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води

Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання



Термостатичний змішувач прихованого 
монтажу ванна/душ CR 063.00

Змішувач містить як видиму частину, так і латунний

корпус прихованого монтажу, призначений для

установки в стіні. Перемикач дозволяє перемикати

між наповненням ванни та прийняттям душу. Коли

використовується душ, можна перемкнути між

верхнім та ручним душем. Термостатичний змішувач

забезпечує задану температуру гарячої води.

виконання: термостатичний, з перемикачем, 

комплект змішувача –

з власним корпусом прихованого 

монтажу - не призначений для R-box

пропускна здатність: 20 л/хв лівий вихід, 20 л/хв правий вихід

(при тиску 0,3 МПа)

гарантія на змішувачі: 5 років

підходить для: для душових кабін, 

які мають фіксований верхній душ або 

ручний душ, ванн Chrome або інших ванн

(із заповненням переливом та з

можливістю прийняття душу)

Випробувано згідно ČSN EN 1111

Захист від ошпарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує 

подачу гарячої води

Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання

правий вихідлівий вихід



Термостатичний змішувач прихованого 
монтажу для душу CR 064.00

Термостатичний змішувач прихованого монтажу у

дизайні Chrome, який включає обладнання для всієї

ванної кімнати. Змішувач містить як видиму частину, так

і латунний корпус прихованого монтажу, призначений

для установки в стіні. Термостатичний змішувач

забезпечує задану температуру гарячої води.

виконання: термостатичний, без перемикача

комплект змішувача –

з власним корпусом прихованого 

монтажу - не призначений для R-box

пропускна здатність: 20 л/хв при тиску 0,3 МПа

гарантія на змішувачі: 5 років

підходить для: душових кабін з ручним душем або для 

ванни (напр. ванни Chrome) із 

заповненням переливом, без 

можливості прийняття душу

Випробувано згідно ČSN EN 1111

Захист від ошпарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує 

подачу гарячої води

Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання

вихід



Термостатичний змішувач прихованого 
монтажу Chrome - трьохрежимний для R-box 
Multi  CR 067.00 Цей змішувач дозволяє розподілити змішану воду

аж в три місця. Наприклад, якщо Вам потрібен

верхній і ручний душ+вивід для ванни.

Для встановлення змішувача в стіні необхідно використовувати модуль

прихованого монтажу R-box 071.50.

пропускна здатність: 16 л/хв верхній вихід, 17 л/хв нижній вихід

17 л/хв правий вихід (при тиску 0,3 МПа)

гарантія на змішувачі: 5 років

підходить для: душової кабіни та ванни Chrome, 

також для інших душових кабін, ванн 

RAVAK та інших

Випробувано згідно ČSN EN 1111
Захист від ошпарювання - у разі несправності в подачі холодної води змішувач негайно мінімізує подачу гарячої води

Fast reaction - одразу реагує на зміну тиску води і підтримує змішану воду теплою

Постійна температура - термостатичні змішувачі RAVAK забезпечують задану температуру гарячої води

Економія - зменшує споживання води та енергії, необхідної для її нагрівання

верхній вихід

нижній вихід

правий вихід



Вмонтований механізм, що мінімізує ризик пошкодження змішувача

прихованого монтажу під час встановлення або неправильного його

монтажу. Встановлення з базовим корпусом надпросте, швидше, а

результат в цілому більш досконалий. Пластикова коробка захищає

внутрішню частину корпусу змішувача при установці в стіну та

одночасно забезпечує краще регулювання. R-box Multi готовий для

встановлення стандартного змішувача прихованого монтажу з трьома

виходами.

розміри: можлива установка на глибину 85 - 100 мм

підходить: для багатофункціональних змішувачів прихованого монтажу (CR 

067.00) - вивід води в три місця

установка: на гіпсокартон або класичну цегляну стіну

гарантія: 5 років

R-box RB 071.50



Якість

Повна розширена гарантія на всі змішувачі становить 5 років.Гарантія 5 років

Ravak Cleaner 

Chrome Спеціальний чистячий засіб без хлору.

Металевий дизайн Якісна латунь забезпечує тривалий термін служби корпусу змішувача.



Ідентифікаційний

номер

Виріб

X070103 TD 091.00/150 Душова штанга 10°, з термостатичним змішувачем та лійкою

X070141 TD F 091.00/150 Душова штанга 10°, з термостатичним змішувачем та лійкою

X070099 TE 093.00/150 Душова штанга 300 з термостатичним змішувачем, рухома

X070098 TE 092.00/150 Душова штанга 300 для ванни з термостатичним змішувачем, рухома

X070058 TE 091.00/150 Душова штанга з термостатичним змішувачем та лійкою

Таблиця виробів



Ідентифікаційний

номер

Виріб

X070116 PU 033.00/150 Термостатичний змішувач для душу

X070102 TD 033.00/150 Термостатичний змішувач для душу настінний 10°

X070140 TD F 033.00/150 Термостатичний змішувач для душу настінний 10°

X070034 TE 032.00/150 Термостатичний змішувач для душу настінний Termo 100

X070051 TE 072.00/150 Термостатичний змішувач для душу настінний Termo 200

X070096 TE 033.00/150 Термостатичний змішувач для душу настінний Termo 300

X070047 TE 022.00/150 Термостатичний змішувач для ванни настінний Termo 100

X070046 TE 082.00/150 Термостатичний змішувач для ванни настінний Termo 200

X070097 TE 023.00/150 Термостатичний змішувач для ванни настінний Termo 300

X070075
CR 067.00 Термостатичний змішувач прихованого монтажу трьохрежимний для R-

box multi

X070094
CR 063.00 Термостатичний змішувач прихованого монтажу Chrome ванна/душ з 

перемикачем

X070095
CR 064.00 Термостатичний змішувач прихованого монтажу Chrome для душу без 

перемикача

Таблиця виробів



Візуалізація

Є в базі даних RAVAK: docs.ravak.eu.
Використайте ці облікові дані для входу :
логін : ravak
пароль: visu2020

https://docs.ravak.eu/


Представництво "RAVAK a.s." в Україні
T: +380 44 383 40 40

E-mail: info@ravak.ua
Web: www.ravak.ua

Ця презентація призначена лише для внутрішніх цілей та потреб працівників RAVAK a.s


