
Delabie Premix
termostatblander - krom greb

Installations-vejledning 
Delabie Premix
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Delabie Premix Modelprogram:  3/4” - 1 1/2”

Datablad 04/12

Generelt:

- Temperaturområde: 30 - 42°C.
   Forudindstillet fra fabrik til 40°C ved 3 bars 
   balanceret tilgangstryk. 

- Max. indgangstemperatur: 85°C. Tryk 1-5 bar

- Max. differenstryk 1 bar.

- Minimumsflow 8 liter pr. minut.

- Indbyg. kontraventiler på tilgangssiderne.

- Indbygget anti-skoldningssikring - 
  Virker såfremt forskelstemperaturen mellem       
  varmt og blandet vand er mere end 15°C, er  
  responstiden ca. 3 sekunder.

- Temperaturnøjagtighed: + - 1°C.

- Den forudindstillede maximum temperatur på   
  42°C kan overstyres med henblik på, at kunne   
  udføre termisk chok-behandling - 
  (F.eks. gennemskyldning mod legionella)

- Hus udført i DZR messing

Montering:

1. Inden blandeventilen monteres skal rørerne gen-   
    nemskylles grundigt.
    Blandingstemperaturen er fra fabrikken indstillet 
    til 40°C. ved 3 bars balanceret tryk. 
    Blandingstemperaturen bør kontrolleres efter 
    installation og evt. kalibreres til ny/korrekt temp-
    eraturindstilling. 

2. Tilslut blandeventilen til varmt og koldtvands-      
    forsyningen. Varmt vand fra venstre (markeret 
    med rød ring på huset). Koldt vand fra højre           
    (markeret med blå ring på huset). Afspærings-
    ventiler og snavsfiltre bør altid monteres på hver   
    af tilgangsiderne.

3. Bemærk at blanderen har indbyggede kontraven- 
    tiler og filtre på tilgangssiden.

Bemærk:
Blandeventilen regulerer kun temperaturen og er 
ikke forsynet med åbne/lukke-funktion, hvorfor det 
er nødvendigt, at montere afspæringsgreb, stopven-
tiler eller andre armaturer med lukkefunktion efter 
blanderen.  

                         VIGTIGT OMKRING LØBENDE VEDLIGEHOLDELSE:
  Termostatindsatsen ref. 753732 ell. 753735 skal renses/serviceres min. 1-2 gange årligt m.h. p. fjer-    
  nelse af rust, kalk o.l.       HUSK: O-ring på termostatbøsningen “grais 2” skal smøres med hanefedt 
  ligesom O-ringeneindvendigt i ventilhuset.
  Løbende, forebyggende vedligeholdelse vil således forlænge levetiden og funktionen af termostaten.



 
Ændring af temp. begrænsningsområde:

Den røde plastring under temperatur-grebet løftes af 
spindlen og placeres i anden position end fabriksind-
stillingen.

Termostaten leveres med en indstillet max. tempera-
tur på 42°C fra fabrikken. Den røde plastkrans under 
grebet er placeret ud for bogstavet A i “DELABIE”.

Ønsker du et andet max temperaturområde skal du 
gøre som følger:

Eksempel:
For at få temperatur på f.eks. 42°C løftes den røde 
ring og placeres med markeringspunktet ud for bog-
stavet E i “DELABIE”. 

Drejes ringen den anden vej og placeres ud for D får 
du en max.temperatur på 39°C.  
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Indstilling af temperaturen:

Blandingstemperaturen er fra fabrikken indstillet til 
40°C ved 3 bars balanceret tryk, såfremt trykforhold-
ene og temperatureren er anderledes skal spindelen 
indreguleres.

Temperatur-grebet afmonteres ved at fjerne dæk-
kappen og løsne skruen.

Åbn for varmt og koldt vand, og åbn 25 - 50 % af 
armaturerne for at sikre et godt flow. Mål derefter 
blandingstemperaturen med et termometer og indstil 
spindel/temperatur-grebet, så det passer med grad-
tallet.

Drej spindlen til højre for at sænke temperaturen og 
til venstre for at øge temperaturen. 

Påsæt temperatur-grebet ud for 38°C.

Termisk chok:
Såfremt du ønsker at foretage termisk
chok på anlægget eller overstyre den 
maximerede temperaturindstilling skal 
du trykke på den røde plastknap øverst
på temperaturgrebet med en lille skrue-
trækker eller lignende.

Grebet frigøres nu fra normal-position 
og drejes 3/4 til 1 omgang mod venstre 
vil temperaturen gennem blandeventilen 
blive som varmtvands-
temperaturen i systemet.

Denne funktion kan kun anvendes i for-
bindelse med Legionella skyldning eller 
mod biofilm.

For at dræbe Legionella skal varmt-
vandstemperaturen være over 65°C.

Efter brug skal grebet drejes tilbage i 
normalposition (der lyder et klik), og 
rørene gennemskylles grundigt med 
tempereret vand.  

Diagram for opbygning af cirkulationssløjfe:

Såfremt du ønsker forblandet vand helt fremme ved tappestedet, 
skal nedenstående grunddiagram anvendes. Ønskes system 
med højere temperatur i primær kredsløb skal Premix Securit 
indbygges. 
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Vedligeholdelse for Premix - 3/4” + 1”

Termostatindsatsen ref. 753732 ell. 753735 skal renses/serviceres min. 1-2 gange årligt med h.enblik på 
fjernelse af rust, kalk o.l. HUSK: O-ring på termostatbøsningen “grais 2” skal smøres med hanefedt ligesom 
O-ringene indvendigt i ventilhuset. Løbende, forebyggende vedligeholdelse vil således forlænge levetiden og 
funktionen af termostaten.
      Rep.sæt 753 732
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Vedligeholdelse for Premix - 1 1/4” + 1 1/2”

Termostatindsatsen ref. 753732 ell. 753735 skal renses/serviceres min. 1-2 gange årligt med h.enblik på 
fjernelse af rust, kalk o.l. HUSK: O-ring på termostatbøsningen “grais 2” skal smøres med hanefedt ligesom 
O-ringene indvendigt i ventilhuset. Løbende, forebyggende vedligeholdelse vil således forlænge levetiden og 
funktionen af termostaten.

Rep.sæt 753 735
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