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ADORA® Fidelis L blandearmatur til køkkenvask (med KoldStart) 
Krom 

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, 
kan ske i henhold til de retningslinjer, der angive i DS 439, Norm for vandinstallationer.  
Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises 
til DS 439.  

Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand 
Montering: På bordplade eller i vask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger 
Udløb: Svingbar udløbstud med luftindblander 
Støjniveau: Lap = 23 dB(A) (ved tryktab 300 kPa) 

 (Støjniveau i dB(A)) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet) 
Støjgruppe: Gruppe 2 
Forudsat vandstrøm: qᶠ = 0,2 l/s 
Trykgruppe: ˃300 kPa – angivelsen ˃300 kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte 

vandstrøm er større end 300 kPa. Ifølge DS439, er forudsætningen for at dimensionere installationen 
ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle 
installation eller en aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig vandmængde.  
(1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs) 

Vandstrøm: 11 liter/min v. 3 bar 
Koldstart: Greb pegende lige frem, vandstrøm udelukkende koldt vand (varmtvandsbesparelse op til 30 procent) 
Materiale: Messing 
Regulering: Vandstrøm: keramisk indsats 
Indikator: Kold:  C   Varm:  H 
Testnorm: DS/EN817 
Godkendelse: VA 1.42/20089 
Mærkning: 
KoldStart: 

ADORA® logo  
Man bruger udelukkende koldt vand, når man åbner i midterste position. 
Forbruget af energi til varmt vand nedsættes med op til 30 %, vel at mærke uden at det går ud over 
Det varme vand kommer lige så hurtigt frem, som med en almindelig vandhane. 

Tilbehør:  2 stk. Kombi Flex® armaturslanger 10 mm 3/8” x 500 mm, 1 stk. sokkel/forhøjer 35 mm 

Monteringshul: min. 3 – max. 40 mm 

Garanti:  10 år mod dryp.  
Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskader, skader efter tilkalkning, 

_______________________________________________
Producent: VVS Trading, Ellegårdvej 30, 6400 Sønderborg – www.vvs-trading.dk 

- a company in the Ahlsell group

http://www.vvs-trading.dk/


Monteringshul: 34 - 40 mm        Nr. 12886.00
           www.vvs-trading.dk

Sokkel højde 35 mm


	12886.00 Produktblad ADORA KV.pdf
	12886.00 ADORA KV. Fidelis ST.pdf

