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Garanti
Antages ansvar i overensstemmelse med de almindelige leveringsbe-
tingelser og vilkår og betingelser.
*Brug kun originale reservedele!

Montage
Afmontering af overdele
Dækpladen løftes af med en lille skruetrækker. Låseringen skubbes til 
side og fjernes, hvorefter trykknappen og trykfjederen løftes af. Nu kan 
topstykket skrues ud af ventilhuset med en skiftenøgle (nøglevidde 27 
mm.). Alle vitale dele er herefter tilgængelige.

Indstil løbetide
Indstilling af løbetid
Dækpladen løftes af med en lille skruetrækker (på nogle 
ventiludførelser er dækpladen forsynet med en lille prop. 
Det er tilstrækkeligt at fjerne denne). Reguleringsnålens 
kærv er herefter tilgængelig for tidsindstilling med en smal 
skruetrækker. Skrues i bund lukkes ventilen helt. Drej 4 
omgange mod uret for start af funktion med korte løbetider. 
Drej videre mod uret for længere løbetider. Når ventilen 
lige er monteret, vil den være længere tid om at lukke. Dette 
skyldes, at modtrykskammeret fyldes langsomt via boringen.

Nøglevidde 27

- Kortere løbetid

+ Længere løbetid

Teknisk data

Ventilstørrelse DN 15 (½”)

Fyldetryk 1,0 - 5,0 bar

Statisk Maks. 6,0 bar

Ventilen lukke ikke

Vandafgang hindres af tilkalket brusehoved.

Overdelen ikke fastspændt nok på ventilhuset.

Gummilegeme defekt eller monteret forkert.

Hjælpeventilpakning defekt eller snavset.

Trykudligningsboring tilsnavset.

Ventilpakning skævt monteret.

Ventilen åbner ikke

Reguleringsnål skruet i bund.

Overdel 30 (Urinal) på ventilhus uden tømmeboring.

Støj under lukning

Tilkalket brusehoved eller urinalspreder

Note: Ved førstegangs aktivering efter montering af ventil / ny 

funktionsdel, kan der gå længere tid før ventilen lukker første 

gang, blandt andet pga. luft i ventilen

Bemærk: Ved montering af ventiler i serie på anlæg i f.eks. bruse-

områder kan det være nødvendigt at tvangslukke alle ventiler ved 

at skrue reguleringsnålene helt i bund inden man åbner for vand-

tilførslen igen, herefter åbnes en ventil af gangen ved at skrue 

reguleringsnålen 6-7 omgange ud, dette gøres for at opnå nok 

tryk i ventilernes modtrykskammer ved førstegangs aktivering

Eventuelle fejl


