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Komplett takdusch med termostatblandare
och runt eller ovalt duschhuvud.
• Välj duschhuvud mellan tre storlekar.
• Temostatblandare med skållningsspärr och
HeatProtection. Den unika konstruktionen
förhindrar att du bränner dig på blandaren.
• Duschstång med teleskopfunktion, du anpassar
lätt höjden själv mellan 780–1490 mm.
• Dushandtaget kan fritt rotera utan att slangen
tvinnar sig.
• Duschhuvud är i metall. Blandaren är i mässing
och med vred av metall.
Med duschhuvud Ø200 mm
Art. nr. 20030155 150 cc
Art. nr. 20030160 160 cc
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Med duschhuvud Ø300 mm
Art. nr. 20030165 150 cc
Art. nr. 20030170 160 cc
Med ovalt duschhuvud 340x220 mm
Art. nr. 20030175 150
Art. nr. 20030180 160 cc
vattentryck
Rekommenderat arbetstryck 50-800 kPa (0,5-8 bar).
Testtryck 1600kPa (16 bar). Varmvatten min 50°C max
80°C. Kallvatten min 5° max 25°C.
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installation
Vid nyinstallation, se till att ledningarna är renspolade
innan blandaren installeras. Stäng av vattentillförseln
under installationen. Anslut varmvatten på vänster sida
och kallvatten på höger sida (sett från användaren).
OBS vid felkoppling fungerar inte termostaten.
funktion
Vattenflödet regleras genom att skruva på det högra
vredet. Observara att termostaten fungerar bäst vid fullt
flöde. Temperaturen regleras med vänstra vredet.
Ett skållskydd finns vid 38 grader. Önskar varmare
vatten, tryck in knappen och vrid.
underhåll, rengöring och skötsel
Den keramiska insatsen är självsmörjande och underhållsfri. Tillsätt aldrig något fett, silikon eller liknande i
insatsen. Vid eventuella fel skall alltid insatsen bytas
ut. Använd en mjuk trasa för att torka rent utsidan av
blandaren. Tillsätt eventuellt tvållösning, då undviker
man kalkfläckar från vattnet. Använd aldrig kemiska
tvättmedel, syrabaserade eller på annat sätt aggresiva
lösningar, ej heller stålull eller liknande produkter som
kan repa ytan. Svåra kalkfläckar tas bort med ättika.
Våra duschhuvud har en antikalkfunktion som gör att
du enkelt tar bort kalk genom att dra fingrarna över
gummimunstycket.
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