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Ved installation af Tempostop:
For at undgå problemer ved igangsætningen af instal-
lationen er det nødvendigt, at gennemskylle rørled-
ningerne grundigt med henblik på at rense disse for 
urenheder o.l., som kan tilstoppe ventilmekanismen. 

Under drift:
Vedligeholdelse: En kollektiv installation skal kunne
repareres og vedligeholdes hurtigt.

Vi anbefaler, at man har komplette indsatse på 
lager med henblik på øjeblikkelig udskiftning af 
mekanismen. 
Den brugte indsats kan derefter evt. repareres ved 
hjælp af et reparationssæt.

Service:
Såfremt ventilen ikke lukker korrekt, kontroller at
kalibreringsrillen i forringen (se tegning side 2) 
er fri for urenheder og/eller aflejringer. 
Fjern disse og genmonter ventilindsatsen.

Ved risiko for frostskader:
Udluft rørledningerne inden vinteren og aktiver 
tempostop ventilen flere gange for at tømme den. 
Såfremt installationen ikke skal bruges, er den bed-
ste forholdsregel mod frostskader, at demontere hele 
indsatsen og opbevar den, et sikkert frostfrit sted.

Installation af Tempostop:
For at give installationen en længere levetid og lette 
vedligeholdelsen anbefaler vi, at montere følgende: 

1. En trykregulerende reduktionsventil, der skal instal- 
    leres forud for sanitetsartiklerne, og som skal være  
    udstyret med manometer, hvis vandtrykket er over  
    5 bar.

2. Et eller flere generelle snavssamlere monteres på           
    de sanitetssektioner, der skal beskyttes. 
    F.eks. CMA Self Clean vandfilter med udslamnings-    
    hane og filterindsats i syrefast trådvæv. 

3. Tilgængelige afspærringsventiler, som opdeler 
    installationen i flere sektioner.

4. En eller flere aftapningshaner placeret i bunden af  
    installationen for at undgå frostskader.

Udskiftning af tempostop indsats:
1. Isoler tempostop ventilen.
2. Skru indsatsen løs med en 23 mm flad gaffelnøgle.
3. Tag hele indsatsen ud af ventilhuset. 
    Husk foringen i ventilhusets bund.
4. Rengør ventilhuset indvendigt.
5. Sæt den nye indsats på plads og skru den fast.

Bemærk:
Smør aldrig læberingspakningen på ventilstemplet, 
der glider i plastforingen. Sørg altid for, at holde den 
lodrette rille i foringen ren, og undlad at smøre denne.



Drift og vedligeholdelse:
Trykket på ventilknappen får et stempel til at glide 
gennem en cylinderforing, hvorved vandet passerer. 
Den således tømte cylinder fyldes igen gennem en 
kaliberet rille i foringen.

Fyldningstiden udgør ventilens tidsindstilling.
Tidsindstillingen virker selv ved lavt tryk. 

Tidsindstillingen er fast for hver ventiltype, afhængig 
af den pågældende ventils funktion.
Skylletid for urinalventiler: ca. 7 sekunder, for hånd-
vaskventiler ca. 15-20 sekunder og for bruseventiler 
ca. 30 sekunder.

Vigtigt - Vigtigt - Vigtigt....
1. Smør aldrig læberingspakningen på ventilstemplet
    der glider i plastforingen.

2. Sørg altid for, at holde den lodrette kalibreringsrille 
    i foringen ren og undlad smøring af denne.
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Grundprincip - vandmængde indstilling:
Vandmængden kan indstilles udefra uden at lukke for 
vandet, ved hjælp af en 3 mm unbrachonøgle.

Man påvirker derved en nåleskrue, som lukker/åbner 
for vandafgangen i stempel-pinden.

Funktionsfejl:
Lukker ventilen ikke eller drypper den - kan årsagen 
være urenheder (sand, kalk o.l.).

Løsning: 
Tryk og drej trykknappen nogle gange for at udskylle 
urenhederne. 
Hvis ventilen stadigvæk drypper - afmonter ventil-
indsatsen med en 23 mm flad gaffelnøgle.
Rens kalibreringsrillen i foringen for snavs/aflejringer 
og tjek o-ringe, monter indsatsen igen.

Dette unike system gør det muligt at justere tap-
ningsmængden uden demontering af ventilen, og 
uden at lukke for vandet (systemet er patenteret).  
   




