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DELABIE TEMPOSOFT hanat & Sekoittajat
Asennus ja huolto-ohjeet

Huuhtele putkisto hyvin aina ennen käyttöönottoa epäpuhtauksista.

Automaattinen katkaisu 7 sekunnin kuluttua aktivoinnista.

(Vaihtelu +5/-10 sekuntia paineesta riippuen. 

Aika noin 7 sekuntia 3 bar:in paineella, perustuen Euroopan standardiin EN 816.

ASENNUSVAATIMUKSET

• Paine 1 bar (100kPa) – 5 bar (500kPa), suositus 3 bar (300kPa).
• Suomessa asennettava vakiopaineventtiili ja asetus 3 bar (300kPa). 

Esim. GRANDSIRE ECOBAR 118106 tai vastaava 
https://www.aqva.fi/Grandsire_ECOBAR_paineentasaus/ekauppa/p118106/
Näin varmistetaan tasainen toimintavarmuus.

• Kylmän ja kuuman veden

ASENNUS

• Asennetaan kylmän veden putkeen, yleisesti vedensekoitusventtiilin jälkeen.
• Asennusreikä 21 mm (sivu 4, kuva B). Hanamalleissa
• Asennusreikä 34 mm (Sivu 3, kuva C) Sekoittajat
• SEKOITTAJAT: säädä kuuman veden tulo (jos mahdollista) 50°C (max. 70°C).

- Kuuman ja kylmän vedenpaineen eron on oltava alle 1 bar
- Älä taita PEX-putkia (Sivu 2).
- Asenna mukana tulevat roskasihdit ja takaiskuventtiilit (Sivu 3, kuvat E +F)

Huom!

• Aktivoi venttiili useita kertoja asennuksen jälkeen, jotta sen toiminta tasapainottuu.

SÄÄDÄ VEDENVIRTAAMAA (TARVITTAESSA)

• Tehdasasetus on 3 L/ min.

• Poista ruuvi painonapista 2,5 mm kuusiokulma-avaimella (sivu 9, kuva 10).

• Poista painonappi (sivu 9, kuva 11.)

• Ruuvaa vaihtopatruuna ulos käyttäen 28 mm lenkkiavainta (sivu 9 kuva 12).

• Poista O-rengas vedenvirtaamarajoittimen alapuolelta (sivu 9, kuva 15).

• Poista rajoitin liu´uttamalla se pois patruunan pohjasta (sivu 9, kuva 14).

Säädä virtaama siirtämällä kolon kohtaa haluttuun suuntaan (sivu 9, kuva 14).

- Isoin reikä, maksimaalinen vedenvirtaama.

- Pienin reikä, pienin mahdollinen virtaama.

https://www.aqva.fi/Grandsire_ECOBAR_paineentasaus/ekauppa/p118106/
















Hajoituskuva ajastinpatruunasta
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PUHDISTUS JA HUOLTO

Kromipinnat:

Älä käytä hankaavia, happamia tai klooripitoisia puhdistusaineita. Käytä mietoa saippuavettä ja 

puhdistusliinaa.

Laitteiden valmistaminen pakkaseen

Tyhjennä putket ja varmista useaan kertaan, ettei vettä tule, kun sulut ovat suljettuina.

YLLÄPITOHUOLTO

Sivu 5

- Poista painonapin kansi käyttäen 2,5 mm kuusiokulma-avainta (sivu 5, kuva AA1 ).

- Poista painonappi (sivu 5, kuva AA2).

- Poista vaihtopatruuna käyttäen 28 mm lenkkiavainta (sivu 5, kuva AB).

Epäpuhtaudet putkistossa voivat aiheuttaa venttiilissä häiriöitä, 
kuten aikaeroja vedentulossa tai vesi saattaa tulla jatkuvana virtana.

TOIMI SILLOIN NÄIN:

• Puhdista ajastinkammio (sivu 9, kuva 20) käyttämällä kuivaa liinaa ja 
puhdista kalibrointiura (sivu 9, 19) käyttämällä ohutta terävää työkalua/neulaa.

• Tarkista männän saumat (sivu 9, kuva 17) ja rungon (kuva 18) toimivuus, 
tarvittaessa vaihda se uuteen.

• Tarkista O-renkaan (Sivu 9, kuva 19) kunto ja tarvittaessa rasvaa O-rengasrasvalla tai vaihda se.
• Tarkista pesurin kunto (Sivu 9, kuva 18) ja muista vaihtaa jousi (Sivu 9, kuva 16).

Jos toiminta ei palaudu normaaliksi, vaihda patruuna uuteen (ajastinkammio).

Hanat/sekoittajat: Linkki sivuille

LÄMPÖTILANSÄÄTÖ

Katso sivu 8.

Maahantuoja ja tuki
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