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Produkt:
Tempomatic mix pro elektronisk armatur med høj tud 
til koldt og varmt vand med ergonomisk temperatur-
vælger på siden. Elektronik box IP65 for montering 
under vask. Armaturet leveres med et 6 volt Lithium 
batteri CR123.

Armaturet sikrer god hygiejne, komfort og sparer sam-
tidigt op til 50% på vand- og energiforbruget. 
Armaturet er fra fabrikken forudindstillet til 4 liter pr. 
minut. Dette kan justeres fra 1,5 - 6 liter pr. minut.

Armaturet leveres med 3/8” flexslanger. 
Tuden er drejelig op til 360º og er udstyret med en glat 
inderside som mindsker bakterieudvikling. Tuden kan 
demonteres for rengøring.  L: 200 mm H: 310 mm

Aktivering:

Standard indstilling: Armaturet aktiveres via den 
infrarøde sensor og lukker automatisk når hænderne 
fjernes igen. 

ON/OFF funktion: Armaturet starter/lukker når det 
aktivers med hånden eller automatisk efter 30 minutter 
i tilfælde af misbrug.

Sikkerhed:
Automatisk lukkefunktion efter 30 minutter i tilfælde 
af misbrug. Armaturet har også en hygiejne funktion, 
som starter automatisk, hvis armaturet ikke har været 
benyttet i 24 timer, hvorefter armaturet vil skylle i 60 
sekunder.

Kan ikke anvendes i rum med temperatur på 
under 10°C. Det anbefales at der installeres filter 
samt afspærringsventil før armaturet.

Tempomatic mix pro
elektronisk armatur

Best. nr: 495 257



Rengøring m.v.:
Armaturet er fremstillet af messing og overflade for- 
kromet. Tåler almindelige rengørings/afkalknings- 
midler til normal rengøring, fortyndet efter fabrikant- 
ens forskrifter.

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

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.

Tryk: 
Dynamisk drifttryk:  1 - 5 bar.
Max differenstryk:  1 bar.

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 55° C. 

 

Tempomatic elektronisk køkken armatur til batteri

Modelprogram:         Best.nr:       
     
Tempomatic Mix pro                     495 257   
Til koldt og varmt vand - Batteri

Tempomatic Mix pro         495 253  
Til koldt og varmt vand - Strøm 230v/12v. 
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