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Produkt:
CMA Temoptronic brusesystem på batteri til styring 
af et enkelt brusested med skjult termostat til koldt 
og varmt vand. Vandtæt vægholder med 2 meter 
kabel udført i lysegråt kunststofmateriale med soft-
trykknap samt boks i hvidlakeret aluminium.

Brugeren aktiverer systemet via et let-tryk, hvorefter 
vandet vil løbe den tid, elektronikken er indstillet til.
Standardindstillingen er 30 sek. med hygiejneskyl, 
dvs. at bruseren skyller i 45 sek., såfremt den ikke har 
været aktiveret/anvendt indenfor 24 timer.
Genaktivering kan ske når cyklustiden er forløbet.

Der er mulighed for at programmere systemet i 16 
forskellige indstillinger. Skylletid fra 5-300 sekunder.
Desuden er der mulighed for automatisk hygiejneskyl.

Endvidere er der mulighed for at tilkoble styremodulet 
til centralstyring f.eks. legionellaskyl via nøgleboks.

Kabinet til frembygning på væg, hvori alle kompo-
nenter er placeret og dermed beskyttet mod hærværk 
og vandalisme.

Levetid batterier: 2-5 år.
Bortskaffelse af batterier må IKKE ske i almindeligt 
affald, men SKAL ske til genbrugsordning.

Anvendelse:
I fælles badefaciliteter i skoler, sportshaller, svømme-
haller, campingplaser, institutioner samt industrielle 
badeanlæg.

CMA Tempotronic brusesystem er yderst vand- og 
energibesparende, da det lukker automatisk.
Velegnet til såvel nye anlæg som renoveringsopgaver.

Der skal etableres fremføringsvej fra Soft-trykknap til 
magnetventil enten i el-rør eller via indrilning af kablet 
mellem to fliser (i fugen). Undgå skarpe bøjninger.

 •  Vandtæt vægholder med Soft-tryk

 •  Programmerbar tid - 16 intervaller

 •  Med termostat

 •  Automatisk lukning

 •  Vandtilgang bagfra eller ovenfra

 •  Vand- og energibesparende

 •  Hvidlakeret alu. kabinet 

 •  Standardbatterier - 4 stk. x 1,5 volt

Best. nr: 
TT 3000



Rengøring:
Bruseboksen er fremstillet i pulverlakeret aluminium, 
og kan tåle rengørings- og afkalkningsmidler til normal 
rengøring - fortyndet efter fabrikantens forskrifter.
Der må ikke anvendes ætsende/slibende midler eller 
andre kemikalier.

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

Specifikationer:
Rustfri stålbox: (b x h x d) 245 x 245 x 100 mm
Monteringsplade: 240 x 240 x 100 mm
Finger-touch: Ø 80 mm x 10 mm (afrundede kanter)
Magnetventil: (l x b x h) 70 x 35 x 70 mm
Batterimodul: Ø 45 mm x 95 mm

CE-mærket og EMC testet. 
Tæthedsgrad: Softtryk IP 68, Batterimodul IP 65,
Magentventil IP 65.

Montering:
Soft-trykknappen monteres i en højde over færdigt 
gulv på 110 cm. Kablet føres via el-rør op til kabinet-
tet/boksen. Undgå skarpe bøjninger.

Boxens (underkant) monteres i en højde på 215 cm 
over færdigt gulv, dette vil give en fri-højde under 
bruseren på ca. 205 cm. Boxen kan bruges med 
vandtilgang ovenfra eller bagfra.

Generelt:
Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

 

CMA finger-touch med termostat

Modelprogram:        Best.nr:  VVS-Nr:
Tempotronic brusesystem med Soft-trykknap og termostat   TT 3000             72 3832.304
excl. brusehoved

Tilbehør:
Egro Perfect b rusehoved med kugleled 1/2” indv.rg.   10500 CR  73 6081.104
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CMA Tempotronic brusesystem i alu. boks
med Soft-trykknap og termostat

Best. nr: TT 3000

Tilbehør: 
Egro Perfect 
brusehoved

Best. nr: 
10500 CR 


