
Securitherm brusepanel 
med sensor 

- Indbygget hygiejneskyl og sensorstyring (on/off funktion)
- Vandbesparende med automatisk lukning efter 60 sekunder
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Produkt:
Securitherm brusepanel i elegant og robust design.
Udført i elokseret aluminium med afrundede kanter, 
rundt brusehoved, sensor og termostat. Brusepanelet 
er vand- og energibesparende (op til 67%).

Temperaturen er forudindstillet til 38°C men kan regu- 
leres mellem 34-41°C.

Panelet har indbygget anti-skoldingsfunktion og lukker 
omgående for varmtvandsforsyningen, hvis koldvands-
forsyningen svigter. 
Kræver dog minimum 15°C forskel mellem det varme 
og det blandede vand. Max. differenstryk 1 bar. 

Anvendelse:
Securitherm panelet anvendes i installationer, hvor man 
ønsker en større brugerkomfort samtidig med, at det 
sikres, at vandforbruget holdes på et minimum. 
Armaturet er yderst velegnet til campingpladser, skoler, 
sportshaller, industrielle badeanlæg o.l.

On/off funktion:
Brusepanelet aktiveres via den infrarøde sensor ved at 
føre hånden hen foran sensoren (dektektionsafstand 
ca. 0-4 cm), og lukkes ved at føre hånden hen foran 
sensoren påny. Max. løbetid pr. cyklus 60 sekunder.

Panelet har automatisk sikkerhedsstop, dvs. hvis 
brugeren forlader panelet før udløbstiden på 1 minut, 
uden at benytte on/off funktionen vil det automatisk 
lukke efter en samlet løbetid på 60 sekunder. 
Herefter kan genaktiveres.

Brusepanelet har indbygget hygiejneskyl i 60 sekunder, 
hvis panelet ikke har været anvendt i 24 timer. 
Hermed reduceres risikoen for vækst af bakterier.

Det er ikke muligt at deaktivere hygiejneskyllet.

Securitherm brusepanel i aluminium
Mål: (HxBxD) 1044 x 210 x 66 mm

Securitherm brusepanel MÅ IKKE installeres overfor 
hinanden, da de infrarøde stråler kan reflektere, så 
bruseren starter unødigt. 

Ligeledes kan spejle, direkte lysindfald samt blanke 
flader påvirke aktiveringen unødigt.



Sensor:
Den infrarøde sensor er forsynet med et 6V lithium 
batteri af typen 223. 

Flow:
Forudindstillet til 6 liter pr. minut ved 3 bar.

Kapacitet:
Minimum dynamisktryk:  1,0 bar
Maksimums driftstryk:   5,0 bar

Rengøring m.v.:
Panelet er fremstillet af aluminium, sensor og 
armatur er fremstillet af messing og overflade for-
kromet. Tåler alle ikke slibende rengøringsmidler. 

Montering for 792 400:
Underkanten af brusepanelet skal minimum være 
110 cm over færdigt gulvniveau. Dette vil give en 
bruse-ståhøjde på ca. 205 cm. 

Montering for 792 410:
Placering af vandudtag (f.eks koblingsdåse) anbe-
fales placeret i en højde over færdigt gulvniveau på 
ca. 165 cm, dette vil give en ståhøjde under bruseren 
på ca. 205 cm.

Generelt:
Forbehold for specifikationsændringer og trykfejl.

Der henvises i øvrigt til installationsvejledning samt 
produktinformation, som medfølger i forpakningen.

Af hensyn til skoldningsrisiko anbefaler vi, at frem-
løbstemperaturen på det varme vand ikke er
højere end 55° C. Differenstrykket mellem koldt og 
varmt vand må ikke overstige 1 bar. 

Securitherm brusepanel i aluminium 792400 / 792410

Modelprogram:        Best.nr:  VVS-Nr:

Securitherm brusepanel i aluminium med 1/2” vandtilgang ovenfra  792 400  72 3862.304

Securitherm brusepanel i aluminium med 1/2” vandtilgang bagfra  792 410  72 3862.404 
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Hvordan undgås legionella i badeanlæg?
Legionella-bakterien (pneumofila) formeres i vand 
og har optimale vækstvilkår ved temperaturer på 
20-45°C. 

Legionella kan kun smitte, hvis personer indånder 
de små forstøvede vanddråber i luften - de såkaldte 
aerosoler.

Når mennesker smittes af legionellabakterier, kan 
de udvikle den såkaldte” Legionærsyge” en influ-
enza-ligende sygdom eller lungebetændelse.

Legionella-bakterien kan dræbes med varmt vand.
Det er derfor vigtigt at have mulighed for jævnlig 
gennemskylning med varmt vand i hele bade-
anlægget eller køre med høj temperatur helt frem 
til blandearmaturet.

De seneste år har der været fokuseret meget på         
vand- og energibesparelser, hvilket har ført til, at 
der ofte installeres sparebrusere og anlæg med    
forblandet vand. 

Derfor drejer det sig om at holde varmtvandstem-
peraturen frem til tappestedet på en temperatur der 
sikre at legionella dræbes.

Securitherm panelet har en indbygget termostat    
samt automatisk hygiejneskyl i 60 sekunder, 
hvis panelet ikke har været anvendt i 24 timer. 
Hermed reduceres risikoen for vækst af bakterier.

Det er ikke muligt at deaktivere hygiejneskyllet.


