
Securitherm termostatstyret armatur 
med infrarød sensor på batteri

- Brugeren vælger selv mellem koldt og varmt vand
- Lukker ved bevægelse foran sensoren eller automatisk efter ca. 60 sek.
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Produkt:
Securitherm termostatstyret armatur med infrarød 
sensor på batteri til indbygning i væg med installa-
tionsbox og konisk ligatursikringsring omkring tem-
peraturgreb. Indbygget drænfunktion.
Robust udførsel, flot design og sikker i drift. 
Beregnet for Pex rør i rør system, for tilslutning af 
koldt og varmt vand.

Armaturet starter, når hånden er 4 cm fra sensoren.
Slukker på anfordring eller automatisk efter ~ 60 sek.

Skylletid:  Forudindstillet skylletid 60 sek. 
Temperatur:  Indstillelig mellem 32° -  40° C. 
  Forudindstillet tempetatur 38° C.

I-boxen har indbygget anti-skoldingsfunktion og 
lukker omgående for varmtvandsforsyningen, hvis 
koldvandsforsyningen svigter. Kræver dog minimum 
15°C forskel mellem det varme og det blandede vand. 
Max. differenstryk 1 bar.

Indbygget hygiejneskyl i 60 sekunder, hvis i-boxen 
ikke har været anvendt i 24 timer.
Hermed reduceres risikoen for vækst af bakterier.

Det er ikke muligt at deaktivere hygiejneskyllet.

Anvendelse:
Anvendes i installationer, hvor brugeren skal have 
mulighed for selv at vælge temperaturen på vandet, 
samtidigt med at det sikres, at vandforbruget holdes 
på et minimum. 

Armaturet er ideel bl.a. af hygiejniske grunde, da 
brugeren ikke skal berøre håndtaget for at få arma-
turet til at starte eller lukke. 

Ideel til hospitaler, sikringsanstalter, skoler, sports-
haller, svømmehaller, campingpladser, institutioner 
samt industrielle badeanlæg.

Securitherm installationsbox med 
infrarød sensor på batteri 

Best. nr: 792 452 BOX

  83



Specifikationer: 
Forplade i poleret rustfrit stål. B 220 x H 195 mm. 
Box (indbygningsdel): D 83 x B 200 x H 140 mm
Flangemål: B 259 x H 200 mm
Udsparringsmål: D 85 x B 205 x H 145 mm

Bemærk: Rørtilslutning i boxen foregår ovenfra.

Tilslutning med PEX-rør: 
Vandtilslutning i boxen foregår ovenfra.

På til- og afgangssiden kan følgende PEX-
overgange f.eks. anvendes:

WAVIN ø12x1/2” Pex kobl.sæt - VVS nr. 04 5380.132
WAVIN ø15x1/2” Pex kobl.sæt - VVS nr. 04 5380.015

Rengøring:
Tåler alm. rengøringsmidler til normal rengøring. 
Der må ikke anvendes ætsende eller slibende midler 
eller andre kemikalier.

Generelt:
Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.
Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at frem-
løbstemperaturen på det varme vand ikke er højere 
end 55° C. Differenstrykket mellem koldt og varmt 
vand må ikke overstige 1 bar. 

Securitherm installationsbox MÅ IKKE installeres 
overfor hinanden, da de infrarøde stråler kan reflektere, 
så bruseren starter unødigt. Ligeledes kan spejle, 
direkte lysindfald samt blanke flader påvirke aktive-
ringen unødigt.

Med en traditionel bruser forbruges 
ca. 60 liter vand på et bad.

Med et Tempo-mix brusearmatur
reduceres vandforbruget til ca. 20 liter.

Altså en vandbesparelse på over 60% 

Securitherm med installationsbox

Modelprogram:       Best.nr:  VVS-Nr:

Securitherm armatur med infrarød sensor    792 452 BOX  

Tilbehør - bruser:
Tonic Jet brusehoved 1/2” udv.rg. ca. 6 l/min.*   712 000 CF  736094.004
Round brusehoved 1/2” udv.rg. ca. 6 l/min.*    709 000 CF  736094.904
(* med vandbegrænser)

Tilbehør - håndvask:
Skrå tud - 30° C. Ø 30 mm med 1/2” rg.  L 125 mm.   02140     
Lille fast tud Ø 48 mm med 1/2” rg. L 75 mm.   942 040
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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!!!


