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Installation af Tempomix med indbygnings-box:

Indbygningsboxen kræver en minimums indbygnings-
dybde på 83 mm, og monteres således at flangeram-
men med de 4 skruehuller undersænkes, så denne 
bliver plan med den rå vægs overflade.

Ved gipsplade-konstruktioner skal flangerammen
monteres på den yderste gipsplade.

Husk at boxen skal være både i lod og vatter (se foto)

Det medfølgende plast T-stykke skal anvendes i for-
bindelse med gennemskyldning af rørsystemet inden 
armaturet monteres.

Det sorte plastlåg er til brug for beskyttelse af boxen, 
mens væggen færdiggøres (vådrumsmembran, puds, 
fliser m.v.).

Når fliser er opsat fjernes det sorte plastiklåg, og der 
fuges rundt om boxen samt vådrumssikres.

Afskær herefter den del af plastrammen, som fortsat 
stikker fremad, således at denne bliver plan med 
den færdige flisevæg. 

Monter armaturet på den hvide plastrondel - kontrol-
ler at den vender korrekt - og fastgør dette i boxen.
På tilgangssiden monteres filtre og afspærrings-
ventiler. Kontroller at alle samlinger er tætte. 

Når pex-rørstilslutningen er udført påsættes den hvide 
plastmonteringsramme på boxen (“DELABIE”-navnet 
skal være forneden). 
Monter de 4 medfølgende skruer og kontroller her-
efter at monteringsrammen er både i lod og vatter.

Forpladen monteres i hængslet foroven og fastgøres 
herefter via de 2 pinolskruer i bunden.
Der anvendes en 2 mm unbrako-nøgle.



Montering af forlængerstykker/håndtag:
Efter montering af forpladen (N) kan forlængerstyk-
kerne samt håndtag monteres.

Der kan være flere muligheder (se tegning): 

Standard - flisetykkelse 8-10 mm - anvend:

        Forlængerstykke K + L + håndtag og
        skrue M - 52 mm (kort) 
 ---------------------------------------
Ved flisetykkelse 20-30 mm anvend:
        Forlængerstykke O + K + L +  håndtag og
        skruen M - 62 mm (lang)
 --------------------------------------

OBS: Såfremt vandtilslutning ændres og foretages 
nedenfra er det vigtigt at gennemføringer i box/pex-
rør/tomrør lækagesikres, således at boxen fortsat er 
vandtæt samt at drænfunktion via forpladen fortsat 
er intakt.

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

Vi anbefaler at fremløbstemperaturen på det varme
vand ikke er højere end 55° C.

Ved bortfald af enten kold eller varmt vandstilførelse
vil der stadig være flow i den ikke afbrudte tilslutning.
Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke
overstige 1 bar.

Justering af vandmængde:
Armaturet er fra fabrikken indstillet til ca.10 liter/min. 
og en skylletid på ca. 30 sek. Skru dækpladen P af 
med en låseringstang. Vandmængden kan justeres 
med en 3 mm unbrako-nøgle gennem spindelskruen. 
Drej MED uret for at mindske vandmængden og MOD 
uret for at øge vandmængden.

Demontering af ventilindsats:
Luk for vandet og udtag indsatsen (se tegning).

Hvis ventilen ikke lukker eller løber:
Rengør foringen (T) i varmt sæbevand og skyl med 
rent vand. Tjek kalibreringsrillen (S) og rens denne.
Tjek læberingen (R) og O-ringen (U) for urenheder
samt O-ringen på oversiden af stemplet.
Læberingen (R) må IKKE smøres med hanefedt,
øvrige O-ringe må gerne smøres.
Udskift evt. til ny indsats - type 743 790

Hvis ventilen drypper:
Tjek O-ringen (U) samt den lille O-ring på stemplets
overside for urenheder. Udskift evt indsats.

Rengøring:
Tåler almindelige 
rengøringsmidler 
til normal rengøring, 
fortyndet efter fabri-
kantens forskrifter.
Der MÅ IKKE anven-
des sure/basiske eller 
ætsende og/eller slib-
ende rengøringsmidler 
eller andre kemikalier
på produktet. 
Skyl altid efter med 
rent vand.
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