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Mora One, termostatblandare för dusch och 

bad 

Innehavare/Utfärdat för 

FM Mattsson Mora Group AB 
Box 480, 792 27 Mora, Sverige. 

Produktbeskrivning 

Mora One termostatblandare för dusch och bad. Blandarna finns i varianter med utlopp till dusch uppåt/nedåt 
eller utloppspip med inbyggd omkastare för badkars- och duschutlopp. Blandarna har anslutning c/c 150 mm 
alternativt c/c 160 mm och är försedda med typgodkända backventiler i inloppen. 

Avsedd användning 

Termostatblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten. 

Handelsnamn 

Duschblandare: 
Mora One, termostatblandare 160 c/c med utlopp ned, MA nr. 261000 och 1005551. 
Mora One, termostatblandare 150 c/c med utlopp ned, MA nr. 261100 och 1005550. 
Mora One, termostatblandare 160 c/c med utlopp upp/ned, MA nr. 1005540. 
Mora One, termostatblandare 150 c/c med utlopp upp/ned, MA nr. 1005539.  
 
Badkarsblandare: 
Mora One, termostatblandare 160 c/c med utlopp ned och duschutlopp upp, MA nr. 260000 och 1005542. 
Mora One, termostatblandare 150 c/c med utlopp ned och duschutlopp upp, MA nr. 260100 och 1005541.  
 
Blandarna ingår även i kompletta paket med MA nr. 261500, 261600, 261800, 261900, 262000 och 262100. 

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  

Installationer för tappvatten 6:62,    1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd 
Tappvatten  6:623, 1:a meningen 
Återströmning  6:624 
Utformning  6:625, 1:a och 4:e stycket 

Tillhörande handlingar 

Drift och monteringsanvisning, MA: 100 59 05 - Rev. 007, daterad 2022-11-01. 
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Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollanvisning: Ref nr.  210-15-0050 daterad 2021-12-08, Kontrollorgan: RISE 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och 
tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar 
att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande. 

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
FM Mattsson Mora Group AB. 

Märkning 

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och 
förpackning och omfattar: 

Distributör* 
Produktens typbeteckning 
Löpande tillverkningsdatum 
Typgodkännandets nummer 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan och Kontrollorgan 
 
*Blandarna märks med Mora.  

Mora 
enligt handelsnamn 
datum 
SC0688-17 

t 
1002 
RISE 
 

Bedömningsunderlag 

Rapport SBF2017F0152a och SBF2015F0402 från SINTEF.  
Rapport 5P01669-17E, 5P01669-18B, 5P01669-19B, P106789 och 185712-A från RISE. 

Kommentarer 

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111. 
 
Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822. 
Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa. 
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa. 
Grupp 3: oklassad. 
 
Blandarna hänförs till grupp 1. 
 
Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat 
sätt. 
 
Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-06-15, med 
giltighetstid t.o.m. 2022-06-14. 
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Giltighet 

Giltigt till och med 2027-12-21. 

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida. 
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta 
typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Stefan Coric 

 


