Datablad 06/13

Tempo-stop fodventil
-Aktiveres med fodbetjening, hygiejnisk, nem og bekvem
- vand- og energibesparende (op til 50%)
- Til gulv eller vægmontering
Delabie - Tempostop fodventil

Tempostop fodventil - Model 736 101
VVS nr: 72 4574.404

Produkt:
Tempostop fodventil til forblandet, koldt eller varmt
vand. Designet til brug på klinikker, institutioner, fødevareindustri o.l. Ventilen betjenes via pedal, og løber
så længe fodpedalen er aktiveret.
Robust udførsel og sikker i drift, med 1/2” udv. rg.
Anvendelse:
Fodventilen er meget vand- og energibesparende.
Ingen tidsindstilling: Når ventilen påvirkes, vil vandet
løbe så længe, pedalen holdes nedtrykket. Fodventilen er ideel af bl.a. hygiejniske grunde, brugeren har
begge hænder fri, og der skal ikke drejes på et håndtag for at lukke ventilen, samtidigt sikres at vandforbruget minmeres.
Produktprogram:

Tempostop fodventil - Modeller:

Fodventilen fåes til gulv- og vægmontering.
Model 736101 og 736102 er til forblandet vand.
Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det forblandede vand ikke er
højere end 38-41° C.
Model 739100 og 739102 er til både koldt og varmt
vand.
Jo hårdere man trykker jo varmere bliver vandet.
Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at fremløbstemperaturen på det varme vand ikke er
højere end 50-55° C.
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Tempostop fodventil
Rengøring m.v.:
Armaturet er fremstillet af messing og overfladen er
forcromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Tilbehør - Blandeventil 3/4” - Model 97019 M2

Distribution:
Gennem lokal VVS-grossist.

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

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

Tilbehør - Blandeventil 1” - Model 97138 MMV

Tilslutning:
1/2” udv. rg.
Generelt:
Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.
Der henvises iøvrigt til installationsvejledning samt
produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Modelprogram:							

Best.nr:

VVS.nr:

Tempo-stop fodventil til gulvmontering - forbl. vand 		

736 101

72 4574.404

Tempo-stop fodventil til vægmontering - forbl. band		

736 102

72 4575.404

Tempo-stop fodventil til gulvmontering - koldt og varmt vand

739 100

72 4577.404

Tempo-stop fodventil til vægmontering - koldt og varmt vand

739 102

72 4578.404

Watts termostatblandeventil 3/4” udv.rg.				

97019 M2

401871.906

Watts termostatblandeventil

97138 MMV

401871.008

Tilbehør:
1” udv.rg.				
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