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Hovedbruserens vandudtag anvendes 
i kombination med håndbruseren og 
omskifteren. 

Den digitale brugergrænseflade anvendes 
til at tænde og slukke for bruseren, 
indstille vandtemperaturen og skifte 
mellem bruserens indstillinger.

Håndbruseren har en magnetisk holder. 
Man skifter nemt fra hovedbruseren 
til håndbruseren ved at trykke på 
omskifteren.

Indeholder sensorteknologi, som kan 
skelne mellem rent vand, der kan 
recirkuleres, og snavset vand, der skal 
bortledes.

Dette er hovedenheden i Oas-brusesystemet. 
Den indeholder alle recirkulerings- og 
renseteknologierne samt pumpe, databeregnings- 
og IoT-komponenter. Kerneenheden er den enhed, 
der knytter sensorafløbet og 
hovedbruseren sammen.

Den er konstrueret til at kunne installeres 
forskellige steder afhængigt af det valgte 
installationssæt:

• Standard (side 3)
• Fjernmonteret kabinet (side 5)
• Indbygget i væggen (side 7)

Hovedkomponenter i bruseenheden

Oas-brusesystemet



Oas-brusesystemet

Standard Fjernmonteret kabinet Indbygget i væggen

Installationssæt



Standard 
installationssæt

Maks. 3 meter

Oas standard

Hvis standardinstallationssættet anvendes, installeres 

kerneenheden uden for bruserummet i en afstand af 

højst 3 meter.

Kerneenheden skal placeres i et vådrum, hvilket betyder, 

at eventuelt spildevand skal kunne løbe i et afløb.

Installationssættet muliggør montering på væg. Den 

eneste begrænsning med hensyn til højden er, at 

kerneenheden skal placeres højere end sensorafløbet, 

men lavere end omskifteren.



Installationsscenarier med et standardsæt



Maks. 3 meter

Installationssættet med fjernmonteret kabinet er lavet således, at 

kerneenheden skal installeres uden for bruserummet. 

Kerneenheden er indkapslet i en spildsikker kasse, hvilket giver 

fleksibilitet med hensyn til valg af placering. Den kan installeres 

inde i eller uden for badeværelset – det bestemmer du selv. 

Installationssættet med fjernmonteret kabinet muliggør montering 

på væg. Den eneste begrænsning med hensyn til højden er, at 

kerneenheden skal placeres højere end sensorafløbet, men lavere 

end omskifteren.

Fjernmonteret kabinet
installationssæt



Installationsscenarier med et fjernmonteret kabinet



Inde i bruserummet

Installationssættet med indbygning i væggen er lavet 

således, at kerneenheden skal installeres inde i bruserummet. 

Dette sæt muliggør montering i væg – samme væg som den, 

sensorafløbet installeres mod. Kerneenheden monteres i en 

fast højde, som er 600 mm over sensorafløbet.

Indbygget i væggen
installationssæt



Installationsscenarier med indbygning i væggen



Kerneenheden placeres i bruserummet

Kerneenheden placeres uden for bruserummet

Kerneenhedens afstand fra bruserummet

Monteringsmuligheder for kerneenheden

Vådrum: Eventuelt spildevand skal kunne løbe i et afløb.

Tørrum: Der er ikke adgang til et afløb i rummet. 

Standard
installationssæt

Fjernmonteret kabinet
installationssæt

Indbygget i væggen
installationssæt

Placering af kerneenheden

Sammenligning af specifikationer
Installationssæt

kun vådrum

maks. 3 m

på væggen

våd- eller tørrum

maks. 3 m

på væggen i væggen
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