
SERVICE
Key-Valve E er en forbrugsvare. For korrekt 
brug bør udskiftning ske efter hyppigheden af 
besøg. Ved at bruge Service-Key nøglen, kan 
man nemt og hurtigt udskifte Key-Valve-E.

ANVENDELSES OMRÅDE
Den patenterede Key-Valve® E er essensen i 
Key-System®, og blev udviklet specielt til brug i 
vandfrie urinaler.

Uden brug af vand eller andre forseglende væ-
sker, tætner det afløbsåbningen og forhindrer 
dermed   lugt fra afløbet.

Afhængig af antallet af besøg på   urinalet, skal 
Key-Valve udskiftes 2 til 3 gange om året. 
Således kan hver Valve spare op til 20.000 - 
40.000 liter vand.

TEKNOLOGI
Key-Valve E bruger Bernoulli’s princip og 
sammen med den patenterede silikone 
Key-Membrane®, forbliver Key-Valve E 
fuldstændig lufttæt.

Der er praktisk talt ingen risiko for 
udtørring på grund af den fugtige 

luft i afløbsrøret.

Med Key-Valve E behøves der 
ingen vandlås i afløbsrøret. 

Hvis der er en konventi-
onel vandlås monteret, 

påvirker det ikke 
Key-Valve E.

Key-Valve E afbalancerer automatisk negativ 
lufttryk i afløbsrøret, fordi Key-Membran tillader 
luft at sive ned i afløbet. Hvis der er tryk i aflø-
bet lukker Key-Membrane tæt.

Key-Membran er fremstillet af en særlig sili-
konegummi blanding og besidder enestående 
kemiske og mekaniske egenskaber. Vi anbefa-
ler man bruger Waterless rengøringsmiddel.

Større partikker samles i Key-Valve E hylsteret 
og mindre partikler adskilles horisontalt i det 
patenterede design af Key-Membran.

I den daglige rengøringsprocedure, er det 
påkrævet at bruge et pH-neutral rengørings-
middel. Det er ikke nødvendigt med skrappe 
rengøringsmidler.

LEVETID
Key-Valve E kan opbevares i sin originale em-
ballage ved 15-25 °C i ca. 1 år (12 måneder).

Key-Valve E har en gennemstrømningshastig-
hed på cirka 1,25 liter/minut. Hastigheden kan 
falde i brugsperioden.

Det er garanteret, at hver installeret Key-Valve 
kan holde til ca. 7.500 besøg.

Rengøringsmidler og afløbsrøret gasser for-
korter Key-Membrane levetid, da de reducerer 
elasticiteten i silikonemembranen.
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FUNKTIONER
•  Ikke nødvendigt med vand skyl.

•   Tillader væske at løbe ind i afløbet,  
men forhindrer  tilbagestrømning af dræn gasser.

•  Vertikal mekanisme.

•  Kompakt enhed.

•  Let at håndtere.

•  Samlet levetid er 7.500 besøg.

•   Den Grønne Key-RING® er indikator og viser levetiden.  
Den holder  Key-membranen fleksibel og ren, og afgiver  
desuden en behagelig duft.

•  Den Grønne Key-RING® er fuldt biologisk nedbrydelig.

•  Velegnet til de fleste tilgængelige typer af vandfrie urinaler.

Grøn = OK

Klar = Skift


