
Tempo-stop bruseventiler 
- Aut. lukning ca. 30 sek. - hygiejnisk, nem og bekvem

- Vand- og energibesparende (op til 50%)
- Indbygget vandmængderegulering

Delabie - Tempostop
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Produkt:
Tempostop bruseventil til koldt eller forblandet vand, 
robust udførsel, flot design og sikker i drift. 
Ventilen kan fåes med eller uden indbygget vand-
mængderegulering.

Regulering af vandmængden kan foretages uden at 
lukke for vandet med en 3 mm unbracho-nøgle.

Udskiftelig indsats. 
Automatisk lukning efter ca. 30 sekunder. 

Anvendelse:
Bruseventilen er meget vand-og energibesparende. 
Når bruseventilen nedtrykkes vil vandet løbe i en 
forudindstillet periode ca. 30 sekunder.

Bruseventilen er ideel bl.a. af hygiejniske grunde, 
da brugeren ikke skal dreje på et håndtag for at få 
ventilen til at lukke. 

Samtidig sikres at vandforbruget holdes på et mini-
mum. Vandforbrug ca. 8 liter/minut.
Velegnet til skoler, sports-haller, campingpladser, 
institutioner samt industrielle kollektive badeanlæg. 

Kapacitet:
Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar

Tryk:    Bar:           1,0         2,0          3,0  

Min. tapmgd. l/sek            0,10       0,13        0,15 
Max.tapmgd. l/sek.           0,21       0,28        0,33

Bruseventil 3/4” udv. rg. 749 700 m/mgd.reg

Bruseventil 1/2” indv. rg. 749 715 m/mgd.reg



Rengøring m.v.:
Ventilen er fremstillet af messing og overflade for-
cromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler.

Distribution:
Gennem lokal VVS-grossist.

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

Tilslutning:
1/2” indv. rg. eller 3/4” udv. rg.

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 forblandede vand ikke er
højere end 38-41° C.

 Med en traditionel bruser forbruges 
 ca. 60 liter vand på et bad.  
 Med en Tempostop bruseventil 
 reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.  
 Altså en vandbesparelse på over 60% 

Tempostop selvlukkende bruseventil

Modelprogram:       Best.nr:  VVS-Nr:
Tempostop bruseventil 3/4” udv.rg. uden mængde.reg.  749 000  72 3855.006 
 
Tempostop bruseventil 3/4” udv.rg. med mængdereg.    749 700  72 3855.106 

Tempostop bruseventil 1/2” indv.rg. med mængdereg.  749 715  72 3856.104
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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!!!

Tilbehør til bruseventiler:       Best.nr:  VVS-Nr:
Vægflange Ø 80 x 5 mm for ekstra kraftig montering  824 800  72 3859.080 

Vinkel forskruning m/afspærring     836 020  72 3059.424

Vinkel forskruning u/afspærring     838 020  72 3059.464

Forskruning M 3/4” x 3/4” oml.     820 220  72 3059.226


