
CMA Tempomix 
brusepanel 

- Vand- og energibesparende med aut. lukning efter 25 - 30 sekunder
- Specielt udviklet til psykiatriske hospitaler

CMA ARMATUR A/S -  TLF 86 28 77 66  -  WWW.CMA.AS

Datablad 05/20

Produkt:
Tempomix brusepanel er konstrueret og designet 
specielt til brug i miljøer, hvor der lægges stor 
vægt på sikkerhed uden at gå på kompromis med 
komforten - eksempelvis på psykiatriske hospitaler.

Tempomix brusepanel har en robust konstruktion, 
der i høj grad er modstandsdygtig overfor hærværk 
og vandalisme. 

Brusepanelet er desuden ligatursikret via speciel kon-
struktion med sikringsring og brusehovedet er rundt, 
så man ikke kan binde noget omkring det.

Bruseventil:
Tempomix ét-grebs brusebatteri, hvor brugeren selv 
kan indstille temperaturen mellem koldt og varmt 
vand. Med indbygget temperatursikringsstop.

Vandmængde:
Er forudindstillet til ca. 8 liter/minut med mulighed 
for indstilling udefra uden at lukke for vandet.

Skylletid:
Brugeren aktiverer systemet via et let tryk, hvorefter 
vandet vil løbe i ca. 30 sekunder.
Genaktivering kan ske, når cyklustiden er forløbet.

CMA Tempo-mix brusepanel 
Mål: (HxBxD) 1350 x 210 x 70 mm

Best. nr:  790 137 PSY 2
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   Tempo-mix brusepanlet er 
   konstrueret således, at der 
   ikke kan gemmes ting på og 
   i panelet. Toppen af panelet 
   er eksempelvis afvinklet/skrå. 
   Mulighed for forskellige ligatur-
   sikrede brusehovedløsninger.

   Der er mulighed for tilslutning
   af løs bruseslange via kvik-
   kobling. 

   Omskifter er ligatursikret.



CMA Tempo-mix brusepanel 790 137 PSY 2
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Anbefalet monteringshøjde:
Brusepanelets vægmonteringbeslag monteres i en 
højde på 2075 mm over færdigt gulv.
Herved vil ståhøjden under bruseren blive 2000 mm
(2 meter.)

Ønskes anden ståhøjde under bruseren reguleres 
monteringshøjden målt fra gulv i forhold til de 2075 
mm. 

Farve: Grå-hvid pulverlakeret aluminium.

Vandtilgang: Ovenfra eller bagfra.

Afgang armartur: 3/4” udvendigt rørgevind.

Afgang bruser: 1/2” udvendig rørgevind.
 
Distribution:
Gennem lokal VVS-grossist.

Rengøring m.v.:
Brusepanelet kan tåle almindelige rengørings/af-
kalkningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter 
fabrikantens forskrifter.

Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende 
rengøringsmidler eller andre kemikalier.

Generelt:
Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.
Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at frem-
løbstemperaturen på det varme vand ikke overstiger 
55° C.

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

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

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

  
Med et CMA Tempo-mix brusepanel med 

termostat reduceres vandforbruget til 
ca. 20 liter.

  
Altså en vandbesparelse på over 60% 

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!!!

Nem installation

kun 3 skruer i væggen !


