
Delabie Tempomatic 4

Urinaalin huuhteluventtiilin asennus- ja huolto-ohje

MUISTA PUTKIEN 
HUUHTELU ENNEN 

ASENNUSTA!













TEMPOMATIC 4 

• Infrapunalla läheisyydestä aktivoituva, aktivoituu 10 sekunnin päästä, kun säteen alueelle saavutaan.

• Huuhtelu, kun poistutaan: - lyhyt huuhtelu heti poistuttaessa: 2 tai 3 sekunttia (Kuva T), 
- uusi huuhtelu 20 sekunttia poistumisen jälkeen, jos ei muita käyttäjiä saavu urinaalille 2, 4 tai 8 sekunttiin. (Kuva T)

• Haluttu ohjelma valittavissa. Ohjema 1, 2 tai 3 riippuen halutusta huuhtelumäärästä ja urinaalin mitoituksesta. (Kuva S) 

• Kiireisinä aikoina venttiili antaa vain nopean huuhtelun käyttäjien välillä ja isompi huuhtelu vasta kun venttiili havaitsee kiireen olevan
ohitse

• Automaattinen huuhtelu valittavissa 12 tai 24 tunnin välein, voi myös kytkeä myös pois. (Kuva U)  

TOIMINTA

SÄÄDÖT JA RAJOITUKSET

Vedenpaine: 1 - 5 bar (100 - 500kPa), suosittelemme 3 bar (300kPa). 
Yleisin virtaamasuositus perinteisille urinaaleille 0.15 l/sekunnissa 3bar vedenpaineella
Maksimi vedenvirtaama: 1 bar: 0.37 l/sek. - 2 bar: 0.52 l/sek - 3 bar: 0.64 l/sek. 



ASENNUS

• Suoritettava paikallisten säädösten mukaisesti

• Laske putkien koko perustuen arvioituun virtaukseen ja dynaamiseen vedenpaineeseen

• Yhdistä TEMPOMATIC 4 käyttämällä sisähalkaisijaltaan12mm putkea

• Vältääksesi infrapunasäteen toimintahäiriöitä, älä asenna elektronisia versioita vastapäätä peiliä tai hohtavia esineitä

• Älä asenna kahta elektronista venttiiliä vastakkain

• Tarkista liitosten pitävyys seinää vasten kerran vuodessa, ettei vuotoja ole. DELABIE ei vastaa asennusliitosten pettämisestä.

• Putkien oikea mitoitus estää ongelmia huuhtelussa, painehäviöissä ja paineiskuissa
• Suodaa asennukset roskasihdeillä. Takaiskuventtiileillä ja paineen tasausventtiileillä
• Asenna sulut lähelle niin helpotat huoltotöitä
• Säännöllinen huolto ja tarkistus on hyvä tehdä vähintään vuoden välein

MUISTATHAN !

HUOLTO JA PUHDISTUS

• RST (Ruostumatonteräs) osien puhdistus: Älä käytä hankaavia, klooria tai muita happokkaita puhdistustuotteita. 
Puhdistukseen riittää kostea rätti ja mieto saippua.

• Jäätymisen esto: Aja putket tyhjäksi kunnolla, jotta kaikki vesi saadaan ulos. 
Jos on odotettavissa jäätymisen mahdollisuus, suosittelemme ottamaan venttiilin ja muut mekaaniset osat irti ja säilömään ne lämpimään.
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