
CMA brusepanel 
med Temposoft bruseventiler

- Leveres med udtag for håndbruser - Kan leveres med vandtilgang ovenfra eller bagfra
- Vandbesparende og selvlukkende, automatisk lukning ca. 30 sekunder
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Datablad 04/20

Produkt:
CMA vandalsikkert brusepanel i elegant design 
med Temposoft bruseventiler, Egro Unique One 
brusehoved samt udtag for håndbruser. 
(Håndbruser og slange medfølger ikke).
Til forblandet vand.

Udført i grå-hvid pulverlakeret aluminium med 
afrundede kanter og integrerede forstærkninger 
der opfylder alle de krav, man kan stille til et panel, 
som skal anvendes i kollektive badeanlæg.

Brusepanelet aktiveres via et let tryk på Tempo-
soft ventilen og panelet vil herefter løbe i ca. 30 
sekunder. Vandforbrug ca. 7-9 liter pr. minut.

Vandtilgang: 
Ovenfra eller bagfra.

Anvendelse:
CMA brusepanel anvendes i installationer, hvor 
man ønsker at vandforbruget holdes på et 
minimum via tidsstyringen.

Panelet er yderst velegnet til skoler, sportsanlæg,
campingpladser og industrielle badeanlæg o.l.

Anbefalet monteringshøjde:
Brusepanelets vægmonteringsbeslag monteres 
i en højde af 2130 mm over færdigt gulv. Herved 
vil¨ståhøjden under bruseren blive ca. 2000 mm.

Placering af vandudtag (f.eks. koblingsdåse)
anbefales placeret i en højde over færdigt gulv-
niveau på ca. 1400 - 1500 mm.

CMA brusepanel med 
Temposoft bruseventiler

Mål: (HxBxD) 
1350 x 210 x 70 mm

Best. nr: 749 734
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CMA brusepanel med Temposoft bruseventiler 749734
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Garanti:
Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato 
for materiale- og produktionsfejl.

Rengøring m.v.:
Armaturet er fremstillet af messing og overflade 
forkromet.

Brusepanelet tåler almindelige rengørings/afkalk-
ningsmidler til normal rengøring, fortyndet efter 
fabrikantens forskrifter.

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

Kapacitet:
Minimums drifttryk:  1,0 bar
Maksimums drifttryk:  5,0 bar

Tryk  Bar  1,0  2,0  3,0  4,0
Min. tapmgd. l/sek. 0,10 0,12 0,12 0,14
Max.tapmgd. l/sek. 0,22 0,28 0,35 0,43

Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar.

Generelt:

Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.
Der henvises i øvrigt til installationsvejledning samt 
produktinformation, som medfølger i forpakningen.

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

Med et CMA Tempo-soft brusepanel 
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!!!


