
Tempomatic 4 urinalventil
- Elektronisk sensorstyret enkel-urinalventil på batteri

- Med Eco flow - hygiejnisk, nem og bekvem
- Vand- og energibesparende (op til 50%)

Delabie - Tempomatic
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Datablad 02/17

Produkt:
Elektronisk sensorstyret urinalventil på batteri 6 volt 
Lithium type 223 for styring af enkel-urinal.
Max.detektionsafstand 60 cm. Spredningsvinkel 40°. 
Nem installation uden brug af elektriker. 
Når en bruger går ind i detektionsfeltet registreres
dette indenfor de første 10 sek. Urinalventilen har 
tidsforsinkelse, dvs. at den først skyller, når brugeren 
har forladt detektionsfeltet. 
Herefter igangsættes Eco-flow skyllefunktionen.
(1 sek., 1,5 sek. eller 2,5 sek. - se figur 2 , side 2) 
Batterier og magnetventil er intergreret i ventilen,
kan skiftes udefra. Indbygget afspærringsventil. 

Anvendelse:
Tempomatic urinalventil anvendes i installationer, 
hvor vandforbruget skal holdes på et minimum. 
Ideel til offentlige toiletter, skoler, sportshaller, cam-
pingpladser, hoteller, restauranter, kontorer m.v.

Specifikationer:
Skylletid: 3 programindstillinger (se figur 2 side 2).
Fabriksindstillet i PROGRAM 1 = 1 sek.
Fabriksindstillet vandflow:  0,25 l/sek. ved 3 bar. 

Vandtilslutning: 1/2” udv. rg. 

Tryk:  Dynamisk driftstryk: 2-5 bar. 
 Anbefalet driftstryk: minimum 2 bar.
Armaturet er fremstillet af messing og overfladen 
er forkromet.
Vær opmærksom på at reflektion fra lyskilder, spej-
le o.l. kan give uønsket aktivering, hvorfor der ved 
installation skal tages højde herfor.

Rengøring m.v.:
Varmt sæbevand samt ikke-aggressive rengørings-
midler.
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TEMPOMATIC 4 URINALVENTIL

MED SENSOR OG BATTERI
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Installation/montering (Figur 1):

Model: 479 406 
Løsn de to skruer i siderne ved hjælp 
af en 3 mm unbrakonøgle (2).

Fjern fastgørelsesbøsningen (4) fra 
ventilhuset. Vægskruen (5) fastgøres i 
væggen og bøsningen monteres der-
efter på vægskruen. 

Model: 479 408 (Figur 1):
Løsn de to skruer i siderne ved hjælp 
af en 3 mm unbrakonøgle (2).

Fjern fastgørelsesbøsningen (6) fra 
ventilhuset (10 mm unbrakonøgle). 
----------------------------------------
Påmonter herefter urinalventilen og 
tilslut vand.

Regulering vandflow via (1). 

Sensor, batteri og magnetventil er til-
gængelig via topdæksel (16).
Magnetventil (8) demonteres med en
13 mm rørnøgle. 

Kan ikke anvendes i rum med tem-
peratur på under 7°C. 

Teknisk support:
Kontakt vores tekniske afdeling for 
spørgsmål om anvendelse, installation, 
drift og dimensionering.

Tempomatic 4 batteridrevet urinalventil 479406 / 479408
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Garanti:
Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for 
materiale- og produktionsfejl.

Generelt:
Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl. Der 
henvises iøvrigt til installationsvejledning samt produkt-
information, som medfølger i forpakningen.

Urinal-ventilen har 3 programindstillinger: 
(via bunddæksel på sensor/batterimodel Figur 1 12-16)

    Program 1:     T1 =     1 sek. ;     T2 =    1 sek.
    Program 2:     T1 =  1.5 sek.;      T2 =  3.5 sek.
    Program 3:     T1 =  2.5 sek.;      T2 =  9.5 sek.

T1 = 1. skylning (efterskyl): 
Når bruger forlader området fortages efterskyl i henhold til programindstillingen.
Hvis ny bruger kommer indenfor 20 sek. skyller systemet igen et T1 skyl, efter 
brugeren har forladt detektionsfeltet. 

T2 = 2. skylning:
Hvis der ikke kommer nogen indenfor 20 sek., skyller systemet med et ekstra 
skyl efter sidste bruger i henhold til den valgte programindstilling.

Aut. hygiejneskyl hver 24. time efter sidste bruger.
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