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Vejledning 05/22

Komplet brusepanel - 790137 PSY

Mål:  L 1350 x B 210 x D 70 mm

Installation af Tempomix PSY brusepanel: 
Montér vægmonteringsbeslaget i en højde på 
2075 mm over gulv, så vil ståhøjden under bruseren 
blive 2050 mm.

Hæng brusepanelet op på beslaget. 
Demontér bundpladen og afmærk hullet til bund-       
skruen nederst på panelet.

 
Vandtilgang:
Vandtilgang kan kun forbindes bagfra ikke via toppen.
Flexslangen forbindes til den faste vandinstallation
(til filter/afspærringsventil).

Montér igen brusepanelet på vægmonteringsbeslaget 
og skru bundskruen i væggen for fastgørelse. 
Herefter genmonteres bundpladen med de 2 skruer.

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

Ved risiko for frostskader:
Udluft rørledningerne inden vinteren og aktiver 
Tempo-mix ventilen flere gange for at tømme den.
Såfremt installationen ikke skal bruges, er den bed-
ste forholdsregel mod frostskader, at demontere hele 
indsatsen og opbevare den frostfrit.

Reservedele: indsats 743 789

VIGTIGT INDEN INSTALLATION !

HUSK - at gennemskylle installationen grundigt for urenheder o.l. FØR montering af brusepanelet.

Vi anbefaler, at der monteres afspærringsventil / snavsfilter på tilgangssiden.
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CMA ARMATUR A/S -  TLF 86 28 77 66  -  WWW.CMA.AS

 Funktionsfejl:
 Lukker ventilen ikke eller drypper den - kan årsagen være urenheder.

 Løsning:
 Luk for vandet (koldt og varmt).
 Demonter håndtaget med en 2,5 mm unbrakonøgle. 
 Løsn herefter de 3 skruer, som fastholder indsatsen i ventilhuset. 
 Man kan med fordel sætte håndtaget og skruen fast igen for at 
 trække indsatsen ud. Såfremt ventilmekanismen sidder fuldstændig    
 fast, kan vandtryk på armaturet bruges til at presse mekanismen ud 
 af ventilhuset.

 Den lille O-ring på stemplets overside (JR6) renses og smøres med  
 hanefedt. Rens herefter læberingspakningen (JN29) og den lodrette  
 kalibreringsrille i foringen. Rengør ventilhuset indvendigt. 
 Monter indsatsen igen og skru den fast.

 Funktionsfejl:
 Ventilen løber i for kort tid.

 Løsning:
 Læberingspakning (JN29), foring (CH790) herunder kalibreringsrille    
 renses og /eller udskiftes.

 Grundprincip - vandmængdeindstilling:
 Armaturet er fra fabrikken indstillet til ca. 6 liter/minut og har en skyl- 
 letid på ca. 30 sekunder. Vandmængden kan indstilles udefra uden 
 at lukke for vandet ved hjælp af en 3 mm unbrakonøgle.

 Regulering af vandmængden:
 Drej med uret for at mindske og mod uret for at øge vandmængden. 
 Reguleringsfunktionen er IKKE en afpæringsventil.

 Maximering af varmtvandstemperatur: 
 Drej temperaturgrebet med uret til max. position og mål herefter tem  
 peraturen ved udløbet.
 Fjern temperaturgrebet ved at løsne dækpladen og skruen i midten.
 Ønskes lavere maximal temperatur, løftes den sorte ring (temperatur  
 begrænseren) og flyttes MOD uret.

 Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi at fremløbs-temperaturen 
 på det varme vand ikke overstiger 55° C.
 Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må ikke overstige 1 bar.

 Rengøring af panel:
 Panelet må kun rengøres med sæbevand. 
 Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler     
 eller andre kemikalier.

 Vigtigt - Vigtigt - Vigtigt....

Smør ALDRIG læberings-
pakningen på ventilstemplet,

der glider indeni plastforingen.

Sørg altid for at holde den lodrette 
kalibreringsrille i foringen ren og 

undlad smøring af denne.


