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PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I 
TAPPVATTENSYSTEM 

PVB.2 Blandare 
Samtliga blandare skall uppfylla gällande funktionskrav enligt Boverkets 
byggregler (BBR), samt vara bedömda i Byggvarubedömningen.  

Blandare ska finnas lagerförda hos svensk VVS-grossist med 
reservdelar. 

PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare 
BL 1  X 

Beröringsfri väggmonterad elektronisk tvättställsblandare, FM Mattsson 
Tronic. Blandaren skall vara förberedd för trådlös anslutning till FM 
Mattsson Tronic WMS system. 

Blandaren skall vara tillverkade i blyfritt materiel och bedömd i 
Byggvarubedömningen med bedömningsresultat accepteras eller 
rekommenderas.  
 
 
Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:  

 

- Trådlös kommunikation. 

- Loggning av alla spolningar med tidpunkt, vattenförbrukning och 
temperatur för enskild blandare eller grupp av blandare (min-, 
max- och medelvärde) 

- Batteriövervakning 

- Inbyggd temperaturmätning av blandvattentemperatur 

- Programmerbart temperaturstopp, blandaren stänger direkt vid 
inställd maxtemperatur 

- Självdränerande pip monterad på undersidan av blandaren, 
piputsprång 150mm 

- Med termostatfunktion 
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- Säkerhetsstopp vid 38° 

- Justerbar maxtemperatur, förinställd på c:a 42° 

- Mjukstängande magnetventil  

- Vandalsäkert utförande i metall  

- Flöde 5 l/min vid 2-10 bar 

- Blandaren skall starta genom att man håller handen framför 
sensorfönstret. Efter start spolar blandaren i minst 6 sek. och 
fortsätter spola när handen är framför sensorn  

- Spoltidsbegränsning, max spoltid 60 sek.  

- Framspolningsfunktion 60 sek. via sensorn  

- Städläge, avstängning av flöde 

- Programmerbar funktion för hygienspolning 

- Skall kunna genomspolas med hetvatten för legionellasanering  

- Batteridrift, batteriet skall vara monterat i blandaren, skall kunna 
konverteras till nätdrift. 

- Beröringssäkert blandarhus, max temperatur 38° 

- Anslutning, 150 c/c 

 Krom   FMM nr nr 1661-2500, RSK 843 05 78 

 

TILLBEHÖR. 

NÄTDRIFT X 

Vid nätdrift 12V AC/DC krävs:  
 
AC-adapter    FMM nr 1623-1000, RSK 843 88 10 
och  
Stickproppsadapter    FMM nr 1619-4000, RSK 855 34 99 
alternativt  
Transformator    FMM nr 1619-3000, RSK 855 34 98 
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