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Inden installation af Tempomix armatur:

For at give installationen en længere levetid og lettere
vedligeholdelse anbefaler vi at montere følgende:

•  Der bør altid monteres tilgængelige afspærrings            
   ventiler foran armaturet for at lette serviceringen.

•  Vi anbefaler at der monteres snavssamlere eller         
   vandfiltre for at beskytte installationen.
   Der kan f.eks. anvende CMA Quick Clean vandfilter
   med udslamningshane og filterindsats i rustfrit stål.

Gennemskyl rør grundigt inden ibrugtagning:

For at undgå problemer før ibrugtagning er det nødvendigt 
at gennemskylle rørledningerne grundigt med henblik på 
at rense disse for urenheder o.l. 

Under drift:

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

Indsats - Skylletid 7 sek.: Model 743 791

Strålesamler: Model 922 016

Nøgle til strålesamler: Model 222 429

Tempomix til håndvask:

Tempomix håndvask armatur til bordmontering.
Armaturet har automatisk lukning efter ca. 7 sekunder.

Vandmængde 3 liter pr. minut ved 3 bar. 

Kan justeres med en 3 mm umbascho-nøgle uden at lukke 
for vandet.

Armaturet har også en indbygget temperatursikringsring 
hvor man kan begrænse iblandingen af det varme vand.

Tempomix 795 100 V2
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Service og udskiftning af ventil-indsats:
Såfremt ventilen IKKE lukker korrekt - kontroller da følgende: 

Luk for vandtilførsel til Tempomix armaturet.
Demonter håndtaget med en 2,5 mm unbracho. (Fig 1)
Skru indsatsen løs med en svensknøgle. (Fig 2)

Tag hele indsatsen ud af ventilhuset. (Fig 3)
Tjek at ventilhuset er rent og pænt indvendigt. (Fig 3)

Rens og rengøre indsatsen eller udskift denne. (Fig 4)
Indsats 743791 - Skylletid ca. 7 sekunder

Kalibreringsrillen i foringen (Fig. 4) skal være ren og fri for 
urenheder/snavs. 

Læberingen på stemplet skal rengøres og må IKKE smøres 
med hanefedt. (Fig. 4)

O-ringen på stemplets overside tjekkes også for urenheder 
og denne må gerne smøres med hanefedt.

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

Indstilling af vandmængden:
Har du et lavt vandtryk eller kommer der ikke meget vand 
ud af armaturet, kan du med fordel øge vandmængden i 
armaturet uden at lukke for vandet. 

Gør følgende:
Demonter håndtaget med en 2,5 mm unbracho. (Fig 1).

Med en 3 mm unbrachonøgle, kan mængderegulerings-
skruen inde i ventilen strammes eller løsnes for at indstille 
den ønskede vandmængde. (Fig 7).

Drej med uret for at mindske vandmængden og mod uret 
for at øge vandmængden. Herefter genmonteres håndtaget.

Reguleringsfunktionen er IKKE en afpæringsventil.
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Maximering af varmtvandstemperatur:
Armaturet bliver fra fabrikken leveret med en temperatur-
sikringsring, som begrænser iblandingen af varmt vand. 
Denne indstilling kan ændres, hvis det ønskes.

Gør følgende:
Demonter håndtaget med en 2,5 mm unbracho. (Fig 1).

Flyt i stedet for temperatursikringsringen MOD uret for mere 
varmt vand, og MED uret for mindre varmt vand. (Fig 5).

Temperatursikringsringen må IKKE fjernes. (Fig 6).
Genmonter håndtaget.

Fig 5 Fig 6

Fig 7


