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EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Dette system er certificeret af IAPMO R&T til NSF 55, klasse B
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Læs og følg disse forskrifter nøje, før du installerer, bruger, efterser eller på anden måde
håndterer Orbital Shower-brusersystemet.
ADVARSEL Orbital Shower-brusersystemet
kan bruges af børn fra 8 år og opad og af
personer med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller mangel på erfaring
og viden, såfremt de har fået bistand eller
anvisninger angående brug af apparatet på
en sikker måde og forstår de involverede farer.
Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med brusersystemet.
Sørg for, at der ikke bruges eller tillades elektriske enheder i eller inden for en 15 cm afstand af brusersystemet.
Rengøring og brugervedligeholdelse skal ikke udføres af børn.
Brug ikke brusersystemet, hvis der lækker
vand fra apparatet.
Brug ikke brusersystemet, hvis det er frossent eller mistænkt for at være frossent.
Uautoriseret ændring af interne komponenter og ledningsføring er forbudt.
Brug ikke brusersystemet, hvis du bemærker
noget af det følgende - kontakt os via oplysningerne angivet i serviceafsnittet af denne
manual, eller kontakt Orbital Systems:
• Hvis brusersystemet er beskadiget
• Hvis brusersystemet viser tegn på, at der
er brug for vedligeholdelse eller udskiftning af filter
Brug ikke tilbehør eller reservedele, der ikke
er anbefalet af Orbital Systems.
Orbital Shower recirkulerende brusersystem
er kun beregnet til almindelige brusebade.
Brug ikke bruseren til at rengøre ekstrem tilsmudsning, og hæld ikke ætsende kemikalier
eller rengøringsmidler ned i bruserens afløb.
Enhver anden brug af systemet kan alvorligt
forringe kvaliteten af filtreringssystemet eller
beskadige brusersystemet.
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Drik ikke brusevandet, vandet kan ikke garanteres at være af drikkevandskvalitet.
For at minimere eventuel bakterievækst i systemet skal du altid følge rengørings- og
vedligeholdelsesanvisningerne i denne vejledning.
Disse anvisninger har til formål at give den
bedste vejledning til installation. Alle installationer bør udføres af Orbital Systems eller
kunde. For at sikre, at din installation forløber gnidningsfrit, skal du læse denne manual, før du begynder, og følge hvert trin.
Videomateriale er tilgængeligt som supplement til installationsmanualen på www.orbital-systems.com.
Sørg for, at installationsmiljøet overholder alle de specifikke installationskrav i denne manual (forudsætninger for installation).
Alle elektriske installationer skal overholde lokale regler og udføres af en autoriseret elektriker. Dette er et jordet apparat. Forbindelse
til jordet strømkreds er obligatorisk.
Alle vvs-installationer skal overholde lokale
regler og udføres af en autoriseret vvs-installatør. Apparatet skal forsynes gennem et HFIrelæ af klasse A.
Apparatet skal leveres gennem klasse A GFCI
(jordfejlkredsafbrydere).
Apparatet skal forsynes med en kontakt, der
muliggør fuld afbrydelse under overspænding, kategori III, inkorporeret i den faste ledningsføring.
Hvis hovedforsyningskablet er beskadiget,
må det kun erstattes af servicereparatør eller
licenseret professionel.
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BESKRIVELSE AF SIKKERHEDSMEDDELELSER
FARE
Angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås,
vil medføre dødsfald eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL
Angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås,
kan medføre dødsfald eller alvorlige
kvæstelser.
PAS PÅ
Angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås,
kan medføre mindre eller moderate
kvæstelser eller skader på ejendom.
BEMÆRK
Angiver anbefalet praksis.

GARANTI
Orbital Shower og dens komponenter er lavet af materialer af høj kvalitet og samlet
under strenge standarder.
Orbital Systems ’ garanti omfatter mangler,
der fremkommer inden for en periode på to
år fra levering af produktet.
Orbital Systems ’ garanti omfatter ikke:
• Mangler, der opstår fra materialer eller et
design specificeret af kunden eller fra
eventuelle ændringer udført uden vores
samtykke.
• Mangler, der fremstår under driftsbetinger,
som ikke er beskrevet og i forbindelse med
fejlagtig brug af produktet.
• Mangler forårsaget af fejlagtig eller manglende vedligeholdelse, ukorrekt installation eller en fejlagtig reparation.
Reparationer bør kun udføres af Orbital Systems , eller kunden, hvis denne er certificeret.
For brusere uden for garantiperioden kan reservedele købes direkte fra Orbital Systems.
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SERVICE
Orbital Systems og vores team af eksperter,
står til rådighed for at være dig behjælpelig,
hvis du får brug for rådgivning om produkter,
oplever problemer, har brug for at købe reservedele eller vil arrangere et servicebesøg.
Reparationer skal udelukkende udføres af Orbital Systems.
Kontakt os
support@orbital-systems.com
www.orbital-systems.com
Europe CET: +46 (0)40 619 55 50

4

Installation

INSTALLATIONSOVERSIGT
STANDARDINSTALLATIONSMULIGHEDER FOR ORBITAL SHOWER

KRAV TIL ORBITAL SHOWER-STANDARDKONFIGURATIONEN
W 450mm, H 750mm, D 150mm

C.

Kerne placeret på
samme væg som
sensorafløb og brusehoveder

Kerne placeret på en
væg vinkelret på
sensorafløb og brusehoveder

A.
min 100 mm

B.
min. 100 mm
max. 400 mm

X

max. 65 mm
min. 45 mm

D.
X

Færdig gulvhøjde, hvor det er i niveau.

Følgende begrænsninger gælder for konfigurationen af systemkomponenter:
Kerne placeret i et
separat rum (Eventuelt spildt vand fra
kernen skal have adgang til et afløb, når
standardinstallationssættet anvendes)

Kerne placeret i et
separat rum (Eventuelt spildt vand fra
kernen skal have adgang til et afløb, når
standardinstallationssættet anvendes)

Ved brug af standardinstallationssættet installeres kerneenheden uden for bruserummet. Afstandsbegrænsningen for at sikre systemets fulde funktionalitet er 3000 mm.
Kerneenheden skal placeres i et vådt område,
så eventuelt spildt vand kan løbe ned i et afløb. Sættet kan monteres på en væg. Bruserenheden skal placeres mindst 100 mm fra
bunden af aflederen.
Eventuelle bøjninger i rør og slanger, der går
til og fra kerneenheden, skal opbygges med
45° vinkler. For at opnå en bøjning på f.eks.
90° skal der bruges to 45° bøjninger. Der må
ikke anvendes mere end seks 45° bøjninger
ved montering af Orbital Shower. Disse begrænsninger gælder for både vandrette og
lodrette bøjninger.

A. Bruserenheden skal placeres mindst 100
mm fra bunden af aflederen.
B. Rørføringen mellem Orbital Shower-kernen og sensordrænet skal opbygges med en
ensartet hældning mod sensorafløbet. Bruserenheden skal være placeret i en afstand af
mindst 100 mm og højst 400 mm over gulvenhedens top og til toppen af drænenhedens ramme.
C. Den samlede afstand mellem kontrolhjulet
og bruserenheden skal sikre, at kabellængden er tilstrækkelig, og at forbindelsen er
mulig.
D. Rørledningen mellem Orbital Shower Core
og enhver Bruserhoveder skal bygges med
en jævn hældning mod kernen. Den samlede
afstand mellem sensorenheden og drænenheden skal sikre, at kabellængden er tilstrækkelig, og at forbindelsen er mulig.
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VÆG INSTALLATION
Vægten af brusekernen er ca. 30 kg. Den
omgivende struktur skal være i stand til at
understøtte de kræfter, der vil understrege
fastgørelsespunkterne. Ved hjælp af huller på
bagsiden monteres monteringsbeslagene
med skruer hængende på væggen.

FORUDSÆTNINGER FOR INSTALLATION
Elforsyning
Spænding og strømstyrke:

220-240 V~ / 50 Hz / 16 A

Restafbryder:

En pr. bruser påkrævet. Der skal være en nominel restudløserstrøm, der ikke overskrider 30 mA

Strømforsyning fast ledning:

Min. 2,5 mm2 (beregnet til kredsløb på 16 A)

Opkobling
Internetforbindelse:

Privat 2,4 GHz Wi-Fi-netværk

Afbryder:

En pr. bruser påkrævet

VVS/vand
Indløb af varmt og koldt vand:

Separat indløb varmt/koldt påkrævet - 1/2” BSPP (G) rørforbindelse påkrævet

Temperatur af indløbsvand:

Koldt: +4°C til +30°C

Indløbsgennemstrømning:

Min. 9 liter pr. minut varmt og koldt

Vandtryk:

Min. 3 bar/43,5 psi/0,3 MPa målt på det højeste punkt af installation

Vandhårdhed:

Påkrævet: 3°dH-10°dH

Varmt: +55°C til +70°C

Maks. tryk 10 bar/ 145 psi / 1 MPa

Foretrukket: 6°dH-10°dH eller en samlet hårdhed på 110-180
mg CaCO3/liter
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INSTALLATIONSOVERSIGT
4

3

6

5

7
1
8
2

Dimensioner på afløbsenhed:

HxBxD: 192 x 812 x
184 mm

Tilslutning til afløb:

Ø75 mm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wall-integrated-kerne
Vægbeslag til kerne
Kontrolskive
Bruserhoved
Håndbruser
Afleder med hånd/hoved
Drænenhed
Smart sensorenhed og Sensortank

Bruserudgaver:
A OS hoved- og håndbruser
B OS hovedbruser
C Tredjepartsbruser
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FORSLAG TIL BEDST MULIG RECIRKULATION PÅ STEDET

Anbefalet installation
Et fuldt lukket bruseområde med gulvvarme
anbefales med henblik på optimal recirkulationshastighed.
OPLYSNINGER GÆLDER FOR
ALLE BRUSEVARIANTER.
Billedet viser OS hoved- og håndbruservarianten.
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INSTALLATION AF BRUSERENHEDEN
SENSORKABEL, RECIRKULATIONSSLANGE OG SKYLLESLANGE
se video: https://bit.ly/2QNFVLP
Komponentoversigt
2

6

7

8

10
11

1.

12
15
13
16

14

3

4

1

5
9
6
7
8

2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Slangetilslutning
Wall-integrated-kerne
Tragt
Smart sensorenhed
Sensortank
Sensorkabel
Recirkulationsslange
Skylleslange
Smart sensorlås + halvt gevind M4 (3
Hex), x1+ fuldt gevind M4 (3 Hex), x1
Luftspaltetank
Kvartsglas
UV-lys
Filterkapsel
Rengøringstablet
Kontrolskive
Vedligeholdelse Luge
Installer sensorkabel, skylleslange og recirkulationsslange. Sørg for at sensorkablet er først, og at kabelbeskyttelsen er
på.
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SMART SENSORLÅS
3.

11

1.

BEMÆRK
Påfør smøremiddel
Tilslut slanger til sensorlåsen.

2.

4.

Træk sensorkablet ud til, hvor kontakten
næsten når enden på sensortanken.
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4.

3.

Isæt sensorlåsenheden i afløbsrøret. Drej
sensorlåsenheden lidt, og isæt den helt
inde i røret.

x1
Halvt gevind M4 (3 Hex)

5.

PAS PÅ
Hvis sensorlåsen er skævt indstillet, kan det forårsage problemer i
kommende installationstrin.

Drej indtil parallel med afløbsskålens
bund.
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SMART SENSORENHED OG SENSORTANK

6.

7

6

1.

PAS PÅ
Sørg for, at smart sensorenheden
isættes horisontalt. Stil ikke
smart sensoren skråt.

2.

PAS PÅ
Stram kabelklemmer med hånden for at undgå skade.

x1
Halvt gevind M4 (3 Hex)

PAS PÅ
Stram ikke for meget. Stram
skruen, indtil den lige når bunden
af afløbskummen.

PAS PÅ
Sørg for at have korrekt justering
mellem nøgle og isatte klemmer.
Isæt kabel på smartsensorenheden gennem hul i sensortanken, og forbind med
sensorkablet.
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5.

3.

Isæt sensortank, og forbind smartsensorenhed med sensorlås. Sørg for, at sensorlåsen er indstillet til Åben.

4.

PAS PÅ
Anbring kabel mod væggen med
afløb for at undgå skade.

PAS PÅ
Sørg for, at smartsensorenheden
er isat korrekt. Den røde O-ringen bør ikke være synlig.
Indstil sensorlåsen til indstillingen Låst.
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TRAGT

WALL-INTEGRATED-KERNE

5

2

1.

BEMÆRK
Placering af tragten med hullet orienteret til højre får Orbital Shower-systemet til ikke at recirkulere vand.

14

Fjern transportbeslag før installation.
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2.

PAS PÅ
Tungt udstyr. Bruseenheden vejer ca. 20 kg.

3.

PAS PÅ
Sørg for, at slanger og kabler ikke
bliver klemt.

ADVARSEL
Elinstallation skal udføres i henhold til lokale regler af en autoriseret elektriker.

4.

Isæt kerne i vægboks, og monter sikkerhedskabel. Stil skråt for at muliggøre elinstallation.

Tilslut Wifi-antennekablet.
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5.

PAS PÅ
Sørg for at have korrekt justering
mellem nøgle og isatte klemmer.
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SLANGETILSLUTNING

LUFTSPALTETANK
Luftspaltetank alt 1

1

Leveret af kunde
12

Luftspaltetank alt 2

1.
12

PAS PÅ
Installer slangekoblinger i henhold til lokale regler og tilpasninger.

2.
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KONTROLSKIVE
•

Luftspaltetank alt 1

15

1.
Luftspaltetank alt 2

Kontroller at Luftspaltetanken er på
plads.
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PAS PÅ
Det er vigtigt, at PEX-slangerne
skubbes helt ind til ‘stop’ før afskæring.

Skær det rillede omløb til at være i niveau med flisens overflade.
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2.

PAS PÅ
Forsegl borehuller i henhold til
lokale regler.

4.

PAS PÅ
Bor kun gennem selve flisen og
ikke dybere.

x3
Hexagon forsænket skrue M4x12

5.

Bor 3 huller (5,5 mm) markeret.

3.

6.

x3
M4 sekskanthoved (2,5 mm)
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7.

9.

8.

10.

20

PAS PÅ
Sørg for at have korrekt justering
mellem nøgle og isatte klemmer.

Installation
VEDLIGEHOLDELSE LUGE

NÆSTE TRIN

16

13

14

15

PAS PÅ
Bruseren vil ikke fungere uden gennemførsel af følgende trin.
Filterkapsel, kvartsglas, UV-lampe og WiFi
skal installeres, før du starter bruseren. Se
betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen
for yderligere oplysninger.
1.

Installation af bruserenhed fuldført.
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2.

Næste trin afhænger af bruservarianten.

Følg trin for OS hovedbruser
(Installation af Bruserhovedet [23])

Følg trin for OS håndbruser
(Installation af Håndstyreventil [26], Installation af
Håndbruserholderen [28],
Installation af Håndbruseren
[26])
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Følg trin for
tredjepartsbruser (Installation
af Tredjepartsbrusehoved
[25])
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INSTALLATION AF BRUSERHOVEDET
Komponentoversigt
2.

1

2

3

1. Vægmontering til bruserhovedet
2. Bruserhovedarm
3. Bruserhoved
1.

Skær til 2 mm

3.

Det anbefales at tilskære vægboksen UNI
Push med en LK-vægskærekniv UNI.

BEMÆRK
Tildæk enden af bruservandforbindelsen med gevindforsegler
for at undgå lækage.
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4.

5.

Bruserhovedinstallation fuldført.
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I N S T A L L A T I O N A F T R E D J E P A R T S B R USEHOVED

Installer tredjepartsbrusehoved i henhold til
lokale bestemmelser.
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INSTALLATION AF HÅNDBRUSEREN
INSTALLATION AF HÅNDSTYREVENTIL
Komponentoversigt
10
9

3
8

4

5
12

4
1

6

7

2

13

11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Styreventilkammer
Styreventilplade
Styreventilgreb
MC6S M4x8H A2 sekskantskrue, x3
Styreventilkammerdæksel
T25 skrue 32 mm (4,8 mm)
T25 skrue 50 mm (5,5 mm)
Boreskabelon
T8 2,5x8 mm skrue
Torx T8 L-nøgleværktøj
Bundhætte
Håndbruser
Bruserslange

Installation

3.

8
18 mm

1.

BEMÆRK
Vend denne skabelon i tilfælde af
installation af venstre side.

x1

x1

T25 skrue 50 mm

T25 skrue 32 mm

PAS PÅ
Forsegl borehuller i henhold til
lokale regler.

2.

PAS PÅ
Det er vigtigt, at PEX-slangerne
skubbes helt ind til ‘stop’ før afskæring.

4.
PAS PÅ
Bor kun gennem selve flisen og
ikke dybere.
Skær det rillede omløb til at være i niveau med flisens overflade. Placer skabelon over udstående PEX-slanger. Juster skabelonen i henhold til instruktionerne på skabelonen. Bor 4 x6 mm huller
på de anførte steder.

x2
MC6S M4x8H A2 sekskantet skrue

27

Installation

5.

7.

6.
BEMÆRK
Brug Torx T8 L-nøgleværktøj i
sæt

x1
T8 2,5x8 mm skrue

INSTALLATION AF HÅNDBRUSERHOLDEREN
Komponentoversigt
3

2

1

x1
MC6S M4x8H A2 sekskantet skrue

5

28
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1.
2.
3.
4.
5.

Håndbruserdæksel
T25 skrue 50 mm (5,5 mm)
Håndbruserbeslag
T25 skrue 32 mm (4,8 mm)
M4x8 sætskrue

3.

1.

X1

x1

T25 skrue 50 mm

T25 skrue 32 mm

Installation af håndbruser fuldført.

2.

BEMÆRK
Brug Torx T8 L-nøgleværktøj i
sæt
Skub håndbruserdækslet på plads, og
brug sætskrue til at låse.

29

Installation

F O R B I N D O R B I T A L S H O W E R T I L I N T E RNETTET
DOWNLOAD APP

12:00

ORBITAL-SYSTEMS

Settings
Add Shower
WIFI Settings
Support
Log out

Download Orbital Systems iOS app fra Apples App Store, og opret en brugerkonto. Det
anbefales altid at bruge den sidste nye version.
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OPSÆTNING WIFI
Settings
Add Shower
WIFI Settings
Support
Log out

Klik på “Wifi indstillinger”, og følg anvisningerne.
TILFØJ BRUSER
Settings
Add Shower
WIFI Settings
Support
Log out

Klik på “Tilføj bruser”, og følg anvisningerne.
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Denne side er med vilje forblivet tom.

CERTIFIED SPACE TECHNOLOGY

