
CMA Securiterm brusepanel
med udtag for bruseslange

- Specielt udviklet til psykiatriske hospitaler
- Ligatursikret topdæksel, brusehoved, armaturgreb og omskifter

CMA Brusepanel -  792 434 PSY 2

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

Datablad 04/19

Produkt:
CMA Securiterm brusepanel er konstrueret og 
designet specielt til brug i miljøer, hvor der lægges 
stor vægt på sikkerhed uden at gå på kompromis 
med komforten - f.eks. på psykiatriske hospitaler.
Robust konstruktion, der i høj grad er modstands-
dygtig overfor hærværk og vandalisme. 

Brusepanelet er ligatursikret via speciel konstruk-
tion med afvinklet skråt topdæksel, sikringsring 
omkring armaturgreb, omskifter samt rundt eller 
konisk bruserhoved.

Indbygget et-grebs brusetermostat forudindstillet til 
38°C med indbyg. fast temperaturinterval på 34-40°C.

Vandforbrug 8 liter/minut kan leveres med 6 eller 12
liter/minut vandbegrænser.

Brugeren aktiverer systemet ved et let tryk på impuls-
knappen, hvorefter vandet vil løbe den tid, elektronik-
ken er indstillet til.
Standardindstillingen er 30 sek. med hygiejneskyl.
Genaktivering kan ske når cyklustiden er forløbet. 

Hygiejneskyl betyder, at bruseren skyller i 30 sek., 
såfremt den ikke har været anvendt indenfor 24 timer.

Der er mulighed for at programmere systemet i 16 
forskellige indstillinger. Skylletid fra 5 - 180 sekunder.
Der mulighed for at til- eller frakoble automatisk hygi-
ejneskylsfunktion.
Endvidere er der mulighed for at tilkoble styre-
modulet til centralstyring f.eks centralt Legionella-
skyl via nøgleboks.

CMA Securiterm brusepanel 
Mål: (HxBxD) 1350 x 210 x 70 mm
Best. nr:  792 434 PSY - 2
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Afvinklet skrå topdæksel:
Så der ikke kan gemmes ting
ovenpå panelet. 

Ligatursikret brusehoved:
Afrundet brusehoved “round”
med justerbart dysesystem.

Udtag for bruseslange:
Ligatursikret omskrifter og 
tilslutning via kvikkobling. 

Ligatursikret termostat:
Sikringsring omkring 
armaturgrebet.



CMA Securiterm brusepanel 792 434 PSY 2

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

Anbefalet monteringshøjde:
Brusepanelets vægmonteringbeslag monteres i en 
højde på 2075 mm over færdigt gulv.
Herved vil ståhøjden under bruseren blive 2000 mm
(2 mtr.)

Ønskes anden ståhøjde under bruseren reguleres 
monteringshøjden målt fra gulv i forhold til de 2075 
mm. 

Farve: Grå-hvid pulverlakeret aluminium.

Vandtilgang: Ovenfra eller bagfra.

Distribution:
Gennem lokal VVS-grossist.

Rengøring m.v.:
Brusepanelet kan tåle almindelige rengørings/af-
kalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter 
fabrikantens forskrifter.

Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende 
rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Generelt:
Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

Max. varmtvandstemperatur 75°C.
Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må 
ikke overstige 1 bar.

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Med en traditionel bruser forbruges 
ca. 60 liter vand på et bad.

  
Med et CMA Securiterm brusepanel med 

termostat reduceres vandforbruget til 
ca. 20 liter.

  
Altså en vandbesparelse på over 60% 

Almindelig
bruser

12 l/pr. min.

CMA
bruser

8 l/pr. min.

60 
liter

(5 min)

Vand-
bespar-

else
67 %

20 
liter

(2,5 min)

SPAR OP TIL 67% 
PÅ VANDFORBRUGET!!!

Modelprogram:         Best nr.

CMA Securitherm brusepanel med Egro Unique one    792 434 PSY 2
(som foto) Excl. bruseslange og håndbruser

CMA Securitherm brusepanel med Delabie round    792 437 PSY 2
ligatursikret brusehoved - Excl. bruseslange og håndbruser
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MÅLTEGNING CMA ADVANCE brusepanel 792 434 PSY 2
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Vægmonteringsbeslag

Ved denne montering 
vil ståhøjden under 
bruserhoved være ca. 
2000 mm.

Ønskes højere eller 
lavere ståhøjde til-
passes monteringen 
af vægbeslaget med 
den ønskede forskyd-
ning i forhold til de 
2075 mm
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Gulvniveau

Hul for bundskrue


