
Tempo-mix bruseløsning
- Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand

- Vand- og energibesparende  (op til 67%)
- Aut. lukning efter ca. 30 sekunder
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Produkt:
Tempomix V2 bruseløsning i nyt og elegant design, 
med et-grebs blandingsbatteri. Blandingsbatteriet er 
selvlukkende og sparer derved vand og energi (op til 
67%) samtidig med, at vandtemperaturen kan ind-
stilles mellem koldt og varmt vand. 

Brusebatteriet har indbyggede kontraventiler og filtre. 
Der er indbygget mængdereguleringsfunktion og 
temperatur sikkerhedsstop. Udskiftelig indsats. 

Automatisk lukning efter ca. 30 sekunder.
Herefter kan genaktiveres efter brugerens ønske.

Anvendelse:
Tempomix bruseløsning anvendes i installationer, 
hvor brugeren skal have mulighed for selv at vælge 
temperaturen på vandet, samtidigt med at det sikres, 
at vandforbruget holdes på et minimum. 

Ideel til skoler, sportshaller, svømmehaller, camping-
pladser, institutioner samt industrielle badeanlæg.

Montering af Tempomix bruseløsning:
Vi anbefaler at koblingsdåserne afsættes i en højde 
af ca.1,10 - 1,15 meter over færdigt gulvniveau. 

Specifikationer:
Blandingsbatteriet er fremstillet af messing og over-
flade forkromet. Indsats er udført i korrosionsbestan-
dig kunststofmateriale. 

Tempomix bruseløsning
Best. nr: 790 006 V2

TEMPOMIX
MED 3-DOBBELT SPAREFUNKTION 

TID - TEMPERATUR - VANDMÆNGDE



Reservedele:
Alle reservedele lagerføres. Armaturet er yderst let 
at reparere, da du kan udskifte ventilindsatsen.

Kvalitetstest:
Hvert armatur afprøves før pakning/afsendelse.

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

Rengøring m.v.:
Tåler alm. rengøringsmidler til normal rengøring. 
Der må ikke anvendes ætsende eller slibende midler
eller andre kemikalier.

Kapacitet:
Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

Vandforbrug:
Armaturet er fra fabrikken indstillet til ca. 8-9 liter pr. 
minut ved 3 bars tryk.
Vandmængden kan justeres fra ca. 8 - 12 liter pr. min.

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

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at frem-
løbstemperaturen på det varme vand ikke er
højere end 50 - 55° C. 

Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke 
overstige 1 bar. 

 Med en traditionel bruser forbruges 
 ca. 60 liter vand på et bad.  
 Med et Tempo-mix brusearmatur
 reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.  
 Altså en vandbesparelse på over 60% 

Tempomix bruseløsning til frembygning

Modelprogram:        Best.nr:  VVS-Nr:

Tempomix bruseløsning 3/4” med justerbar vinkler     790 006 V2  72 3881.066
med afspærring 1/2” udv. rg.
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TEMPOMIX
MED 3-DOBBELT SPAREFUNKTION 

TID - TEMPERATUR - VANDMÆNGDE

Almindelig
bruser

12 l/pr. min.

Delabie
bruser

8 l/pr. min.

60 
liter

(5 min)

Vand-
bespar-

else
67 %

20 
liter

(2,5 min)

SPAR OP TIL 67% 
PÅ VANDFORBRUGET!!!


