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CMA brusepanel med 
Advance soft-touch 

aktivering og 
Securiterm termostat

Mål: (HxBxD) 
1350 x 210 x 70 mm

Best. nr:  792 435

Produkt:
CMA vandalsikkert specialpanel i grå-hvid pulver-
lakeret aluminium med soft-touch aktivering og ind-
bygget et-grebs termostat (34-40°C) forudindstillet til 
38°C.

Elektronisk aktivering via vandtæt styremodul på
batteri med 4 stk ALKALINE 1,5 volt AA batterier.

Brugeren aktiverer systemet via et let tryk, hvorefter
vandet vil løbe den tid, elektronikken er indstillet til.
Standardindstillingen er 30 sek. med hygiejneskyl,
dvs. at bruseren skyller i 30 sek., såfremt den ikke
har været aktiveret/anvendt indenfor 24 timer.

Der er mulighed for at programmere systemet i 16
forskellige indstillinger. Skylletid fra 5 - 180 sekunder
med mulighed for automatisk hygiejneskyl.

Endvidere er det muligt at tilkoble styremodul til
centralstyring f.eks centralskyl via nøgleboks.

Vandtilgang ovenfra eller bagfra.

Panelet leveres med Egro Perfect brusehoved samt 
CMA brusearm. 
(Levering af andet brusehoved er også muligt).

Anvendelse:
CMA specialpanel anvendes i installationer, hvor 
brugeren skal have mulighed for selv at vælge 
temperaturen på vandet, samtidig med at det sikres, 
at vandforbruget holdes på et minimum via tids-
styringen.

Ideel til bruseanlæg på skoler, sportshaller, svømme-
haller, campingpladser, institutioner, sikringsinstitutioner 
samt industrielle badeanlæg.
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Anbefalet monteringshøjde:
Brusepanelets vægmonteringbeslag monteres i en 
højde på 2130 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 2130 
mm. 

Distribution:
Gennem lokal VVS-grossist.

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

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

Teknisk:
Batterier: ALKALINE 1,5 volt AA (4 stk.)
ALKALINE batteriernes levetid vil normalt være 2-5 år, 
men det anbefales at skifte efter fast frekvens f.eks.
hvert tredje år. Bortskaffelse af batterier må IKKE ske i 
almindeligt affald, men skal ske til genbrugsordning.
Panelet leveres med Egro Perfect brusehoved 
samt CMA brusearm.

Generelt:
Differenstrykket mellem koldt og varmt vand må 
ikke overstige 1 bar.
Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

Vandforbrug 8 liter/minut kan leveres med 6 eller 
12 liter/minut vandbegrænser.

Max. varmtvandstemperatur til termostat 75° C.

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

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

  
Med et CMA Securiterm brusepanel med 

termostat reduceres vandforbruget til 
ca. 20 liter.

  
Altså en vandbesparelse på over 60% 

Almindelig
bruser

12 l/pr. min.

CMA
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 !


