
Securitherm brusepanel 
- Brusepanel med trykknap og termostat

- Kan leveres med vandtilgang ovenfra eller bagfra
- Vandbesparende og selvlukkende (aut. ca. 30 sekunder)
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Produkt:
Securitherm brusepanel med trykknap og termostat 
i elegant og robust design. Udført i grå elokseret alu-
minium med afrundede kanter, der opfylder alle de 
krav man kan stille til et panel, som skal anvendes i 
kollektive badeanlæg.

Brusepanelet har rundt brusehoved med jet dyse.
Ved aktivering af den selvlukkende temposoft tryk-
knapventil vil panelet løbe ca. 30 sekunder.
Vandforbrug ca. 6 - 8 liter/minut. 

Temperatureren kan indstilles på termostaten nederst 
på panelet. Securitherm termostat er forudindstillet til 
38°C, men kan reguleres mellem 36-41°C. 

Anvendelse:
Securitherm brusepanel med trykknap og termostat,
kan anvendes i installationer, hvor brugeren skal have
mulighed for selv at vælge temperatureren på vandet,
samtidig med at det sikres, at vandforbruget holdes
på et minimum.

Armaturet er yderst velegnet til skoler, sportsanlæg,
campingpladser og industrielle badeanlæg o.l.

Montering for 792 300:
Underkanten af brusepanelet skal minimum være 110
cm over færdigt gulvniveau. Dette vil give en bruse-
ståhøjde på ca. 205 cm.

Montering for 792 310:
Placering af vandudtag (f.eks koblingsdåse) anbefales
placeret i en højde over færdigt gulvniveau på ca. 165
cm dette vil give en ståhøjde under bruseren på ca.
205 cm.

Securitherm brusepanel i aluminium
Mål: (HxBxD) 1050 x 210 x 65 mm



Reservedele:
Indsats til Temposoft trykknap  743 743

Indsats til Securitherm termostat -  743 792

Rengøring m.v.:
Armaturet er fremstillet i aluminium samt messing
og overflade forkromet.
Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Kapacitet:
Minimum dynamisktryk:   2,0 bar
Maksimums driftstryk:   5,0 bar

Tryk:          Bar:     2,0       3,0        4,0

Min. Tapmgd. l/sek.            0,12      0,12     0,14
Max.Tapmgd. l/sek.            0,28      0,35     0,43

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

Vi anbefaler at forskelstemperaturen mellem varmt
og blandet vand er minimum 15°C.

Koldtvandstemparaturen bør være mellem 5 - 20°C.

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

Securitherm brusepanel i aluminium 792 300 / 792 310

Modelprogram:      Best.nr:      VVS-Nr:

Securitherm brusepanel i aluminium 
med 1/2” vandtilgang ovenfra    792 300    72 3862.104

Securitherm brusepanel i aluminium 
med 1/2” vandtilgang bagfra    792 310    72 3862.204
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 Med en traditionel bruser forbruges 
 ca. 60 liter vand på et bad.  
 Med et Securitherm brusepanel
 reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.  
 Altså en vandbesparelse på over 60% 

SECURITHERM
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!!!


