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Tempomix: Självstängande ventil - Artikelnummer: DB790970 (v2) 

 

      

Beskrivning Artikelnummer 

Komplett patron 
Temperaturratt 
Backventil 
 

DB743789 
DB790BUT 
DB900015 

Instruktion för utbyte av patron 
• Stäng av inkommande vatten. 

• Skruva bort temperaturratten. 

• Lossa skruvarna till patronen 

• Dra ut patronen. (se till att den vita bottenkoppen kommer med ut) 

• Montera ihop patronen med bottenkoppen så att spåren passar i varandra. 

• Ställ stoppklacken på den kuggade spindeln i läge klockan 6. 

• Skruva dit fixeringsbrickan med justerskruven i läge klockan 9. 

• Montera temperaturratten med slitsen i stoppklacken. 

 

Panelen består av följande produkter: 
  

• Duschuvud RADA VR105 

• Tempomix självstängande ventil 
• Kulventiler på panelens inlopp 

Duschhuvud RADA VR105 - Artikelnummer: RD098-77 
 Beskrivning Artikelnummer 

Duschsil 
Flödesreglerare 9 L/min 
Flödesreglerare 6 L/min 
O-ringsats 
O-ring väggbricka 

RD937-22 
RD857-33 
RD857-34 
RD633-19 
RD630-75 
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Rengöring och underhåll 

Duschpanel 

• Använd inte rengöringssvampar med grov yta eller polerande rengöringsmedel – det 

kan repa stålet. 

• Använd med fördel mikrofiberduk. 

• Använd ph-neutrala rengöringsmedel eller milda tvållösningar. 

• Förkromade och plastprodukter ska endast rengöras med en mikrofiberduk/ mjuk 

trasa alt. svamp samt en mild tvållösning. 

• Högtryckstvätt skall ej användas. 

 

Duschhuvud 

• Demontera silen och rengör från kalk vid behov. 

 

Handdusch och slang 

• Rengör silen från kalk vid behov. 

• Kontrollera flödesbegränsaren (Röd 6L, Gul 9L).  

 

Temposoft självstängande ventil 

• Vid rengöring demontera patron. Spola rent under varmt vatten. 

• Vid byte av patron skall den nya insatsen motioneras 3-5ggr  

 

HE100 Termostat / Tempomix ventil 

• Rengör filter samt undersök backventiler vid behov. 

• Byt patron/insats vid behov 

 

Sensorer 

• Rengöres med mjuk trasa eller svamp och mild tvållösning.  

• Använd inte rengöringssvampar med grov yta eller polerande rengöringsmedel då 

detta skadar linsen för IR sensorn. 
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