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Inden installation af Tempostop ventilen:

Det er vigtigt at gennemskylle rørledningerne grundigt med 
henblik på at undgå urenheder og lignende.

For at sikre let og minimal vedligeholdelse bør der altid 
monteres tilgængelige afspærringsventiler og filtre foran 
ventilen. Der kan f.eks. anvendes CMA Quick Clean vand-
filter med udslamningshane og indsats i rustfrit stål.

Vi anbefaler at ventilen (6) monteres med unioner/
forskruninger for at sikre let demontering ved service.

Installation:
Bor et hul i væggen så gevindrøret (11) kan monteres 
igennem væggen. Bor et hul til låsetappen (12) for at sikre 
fastgørelse. Spænd kontramøtrikken (10) op mod rosetten 
på den indvendige side af væggen. 

Nu skal du tilpasse gevindrøret til vægtykkelsen:

Indstil kontramøtrikken (9) i den ønskede position og spænd 
nu messingbøsningen (8) op mod kontra-møtrikken (9). 

Det er meget vigtigt at der er plads til at løsne messingbøs-
ningen (8) så ventilhuset (6) kan frigøres og indsatsen kan 
herefter serviceres.

Sørg for at der er et lille mellemrum på ca. 1 mm i hullet (7) 
så den indvendige fiberstang ikke presser på ventil-
indsatsen.

Ventilen starter først skylletiden når trykknappen (13) 
slippes. Herefter vil ventilen skylle i ca. 15 sekunder.

Best.nr: 747122 + 741203

Vigtigt: Vigtigt: 

Ønskes væggennemføring i andre mål kan der tilkøbes en fiberstang TPVC714 (475 mm)Ønskes væggennemføring i andre mål kan der tilkøbes en fiberstang TPVC714 (475 mm)
hos CMA Armatur. Gevindrør og muffe kan skaffes via den lokale vvs-grossist. hos CMA Armatur. Gevindrør og muffe kan skaffes via den lokale vvs-grossist. 

Gevindrør / fiberstang tilpasses i ønsket længde og herefter følges ovenstående vejledning.Gevindrør / fiberstang tilpasses i ønsket længde og herefter følges ovenstående vejledning.
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Udskiftning af ventil-indsats:

1. Luk for vandtilførsel til Tempostop ventilen.
2. Demonter messingbøsningen så indsaten frigøres.
3. Skru ventilen løs fra rørinstallationen.
4. Indsatsen demonteres herefter fra ventilhuset (se fig 2)
5. Rens og rengøre ventil indsatsen eller udskift denne.
6. Tjek at ventilhuset er rent og pænt indvendigt.
7. Genmonter i omvendt rækkefølge.
8. VIGTIGT: 
Spænd ikke gevindrøret for dybt ind i messingbøsningen. 
Sker dette vil ventilen løbe konstant.Sker dette vil ventilen løbe konstant.

Vandmængdeindstilling:

Regulering af vandmængden:

Foretages ved at stikke den lange ende af en unbracho-
nøgle 3 mm ind i bunden af ventilindsatsen, og herefter 
kan indsatsen reguleres mod uret for mere vand og med 
uret for mindre vand.
 
Vi anbefaler at ventilindsatsen ikke stilles i yderste 
position.

Indsats 743215 AB - Skylletid ca. 15 sekunder

Drift og service:

En kollektiv installation skal kunne repareres hurtigt. 
Vi anbefaler derfor, at man har et par komplette indsatse 
på lager med henblik på, at man hurtigt kan skifte ventil-
indsatsen og få anlægget til at køre på ny. 

Såfremt ventilen IKKE lukker korrekt kontroller følgende:

Kalibreringsrillen i foringen (se fig. 3) skal være ren og 
fri for urenheder/snavs. Læberingen på stemplet skal 
rengøres og må IKKE smøres med hanefedt.
Tjek o-rings tætningen ikke har små urenheder og rens 
evt. denne. Må gerne smøres med hanefedt.

Rengør gerne disse dele i varmt sæbevand og skyl 
efter med koldt vand.

Genmonterer indsatsen.

Fig 3.

Kalibreringsrille

Læbering

Fig 2.

O-rings tætning


