
Tempomatic Multi-urinalsystem
- Eco flow 2-14 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem

- Vand- og energibesparende (op til 50%)
- Sensorstyret system for rækkeurinal

Delabie - Tempomatic

CMA ARMATUR A/S -  TLF 86 28 77 66  -  WWW.CMA.AS

Datablad 01/17

Produkt:
Elektronisk multi-urinal væg til væg system med infra-
rød sensor og reflektor.

Max. detektionsafstand op til 6 meter til modstående 
væg (1-8 brugere).
Elektronisk enhed med 230/12 V transformer

Forskyl i 3 sek., når første bruger aktiverer sensoren.
Urinalventilen har tidsforsinkelse, dvs. at den påny
skyller 30 eller 60 sek. efter den første bruger har 
aktiveret sensoren. 
Skylletiden kan indstilles fra 2-14 sek. (fabriksindstill-
ing 3 sekunder.)

Automatisk hygiejneskyl hver 12. time efter sidste 
brug.

Anvendelse:
Tempomatic Multi-urinalsystem anvendes i instal-
lationer, hvor der kommer mange brugere, og hvor 
vandforbruget skal holdes på et minimum. 
Ideel til offentlige toiletter, sportsanlæg m.v.

Specifikationer:
Fabriksindstillet vandflow:  0,3 l/sek. (kan justeres).

Vær opmærksom på at reflektion fra lyskilder, 
spejle o.l. kan give uønsket aktivering, hvorfor der 
ved installation skal tages højde herfor.

Best. nr. 487 620
VVS nr. 61 8781.804 



Tempomatic Multi-urinalsystem 487 620

CMA ARMATUR A/S -  TLF 86 28 77 66  -  WWW.CMA.AS

Modelprogram:       Best.nr:  VVS nr.  

Tempomatic Multi-urinalsystem  3/4” udv.rg.     487 620  61 8781.804
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Vægreflektor	  

12	  volt	  /l	  
magnetven/l.	  
Tilslu8es	  
kabel	  i	  boks	  
mærket	  OUT	  

Printkort	  
R	  M	  B	  N	  

R	  M	  B	  N	  
R	  	  =	  RØD	  
M	  =	  BLÅ	  
B	  	  =	  HVID	  
N	  =	  SORT	  

Sensorkabel	  5	  m.	  
MÅ	  IKKE	  AFKORTES	  
ELLER	  FORLÆNGES	  

230	  volt	  

De8e	  kabel	  må	  
installatøren	  selv	  
levere	  da	  længden	  er	  
variabel.	  
Tilslu8es	  kabel	  i	  boks	  
mærket	  12	  volt	  

Trafo	  

TEMPOMATIC MULTI-URINAL - Ref. 487620

CMA Armatur A/S, Alstrup alle 2, 8361 Hasselager, 86287766

Specifikationer:

Vandtilslutning:
3/4” udv. rg. 

Tryk:
Dynamisk driftstryk: 1-5 bar. 

Anbefalet driftstryk: 3 bar.

Rengøring m.v.:
Varmt sæbevand samt ikke-
aggressive rengøringsmidler.

Distribution:
Gennem lokal VVS-grossist.

Garanti:
Der ydes 12 måneders garanti 
fra installationsdato for 
materiale- og produktionsfejl.

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

Generelt:
Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt 
produktinformation, som medfølger i forpakningen. 


