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Produkt:
Vores elektroniske armaturer fra Delabie aktiveres via 
infrarød sensor og kan leveres til forblandet vand eller 
til koldt og varmt vand. Brugeren aktiverer armaturet ved 
bevægelse foran sensoren. Ved blokering af sensoren vil 
armaturet lukke automatisk efter 30 sekunder.

Vigtig:
De elektroniske armaturer MÅ IKKE installeres overfor 
hinanden, da de infrarøde stråler kan reflektere, så 
armaturet starter unødigt. Ligeledes kan spejle, direkte 
lys indfald og lignende blanke flader påvirke aktivering 
unødigt.

Kan ikke anvendes i rum med temperatur på under 10°C. 

Indbygget hygiejneskyl:
Såfremt armaturet ikke har været aktiveret i 24 timer 
igangsættes en automatisk skylning i 60 sekunder med 
henblik på, at mindske risikoen for opbygning af bakterier 
i armaturet. Dette kan ændres til 12 timer eller deakti-
veres. Se fig. 1.

Der medleveres en elektronikboks inkl. 2 stk 3V Lithium 
batterier fra fabrikken som skal installeres under hånd-
vasken.

Vi anbefaler at magnetventiler pakkes med teflontape - 
IKKE pakgarn. Det er vigtigt, at til-/afgangsrør er fikseret 
før og efter magnetventilen. Se fig. 2.

Rengøring:
Armaturet er overflade forkromet og tåler alle ikke 
slibende og ikke ætsende rengøringsmidler. 

Generelt:
HUSK at gennemskylle rørerne grundigt for urenheder 
o.l. FØR montering af armaturet. Det anbefales at der 
installeres filtre samt afspærringsventiler før armaturet.

Kapacitet:
Dynamisk drifttryk: 1 - 5 bar. 
Max. differenstryk 1 bar.

Drift og vedligeholdelse:
Bortskaffelse af batterier / magnetventiler må ikke ske 
i almindeligt affald, men skal ske til genbrugsordning. 

Fig. 2

Fig. 1
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ELEKTRONIKBOKS TIL DELABIE ELEKTRONISK ARMATURER

TEMPO-potentiometer
- indstilling af tid

HYGIEJNE-SKYL
- “24”, “12” eller “Off”

GAIN-potentiometer
- indstilling af detektionsafstand

Ledningerne skal tilkobles gennem gummimufferne på elektronik-boksen som følger:

Tilslut magnetventilerne til EV terminalen (Fig. H1 + H2)
Rød ledning +    
Sort ledning -

Tilslut sensorkabel grå ledning i RMB terminalen (Fig. H1 + H2) 
R = Rød ledning
B = Hvid ledning
M = Skærmkabel

VIGTIGT : Sensorkabel MÅ IKKE forlænges eller afkortes.
Det anbefales ikke at placere potentiometrene i yder positioner.

Elektronikboksen kan se anderledes ud hvis armaturet er til 230/12 v
Se da nedenstående elektronikboks.


