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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
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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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FØR INSTALLATION
KOMPONENTOVERSIGT

OS hovedbruser

2

14
13
12

1

2
8
1

3
7

4
10

6

9

5

4

Leveret af kunde

1.
2.
3.
4.

15

5.
6.

16
17

7.
8.
9.
10.
11.

OS hoved- og håndbruser

12.
13.
14.

14
13
12

15.
16.
17.

1

2

PEX-slange med riflet kappe (til kontrolskive og hoved-/håndbruser)
Rørbøjninger, x3
Vægledningsrør
Vægbeslag til kerne + skrue i rustfrit stål
til panhoved, x8
Forbindelsesrør
Drænenhed + undersænksskrue i rustfrit
stål, x5
Ramme
Rist
Forkromet, hvælvet endedæksel til rør
Udgangsenhed (OS leveres på anmodning)
Afledersæt med hånd/hoved + undersænket skrue i rustfrit stål, x3
Rørklemmer, x2
Muffer til rørophæng
UNI Push-vægkabinet + skrue til panhoved, x4
Slangetilslutninger
PEX-slange med riflet kappe
Strømkabel og riflet kappe
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1

10

2
9
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SÆTMÅL

145.9 mm

744.5 mm

442 mm

OPLYSNINGER GÆLDER FOR ALLE BRUSEVARIANTER.
Billedet viser OS hoved- og håndbruservarianten.
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INSTALLATIONSSCENARIE VIST I
MANUAL

1450 mm

1025 mm

2125 mm

AFGØRENDE SÆTINSTALLATIONSMÅL

X

Juster længder og bøjninger på rør, kabler og
slanger, afhængigt af det valgte scenarie. Se
afsnittet Konfigurationskrav i kapitlet Installationsoversigt for krav til maksimal længde og
maksimalt antal rørbøjninger.

540 mm
min. 100 mm
max. 400 mm

X

Færdig gulvhøjde, hvor det er i niveau.
PAS PÅ
Afgørende sætinstallationsmål
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FORBERED BRUSEOMRÅDE
3.

PAS PÅ
Det er afgørende, at murværksdele er i niveau og installeres i
henhold til anbefalede mål for at
undgå skævhed i bruserinstallationen.

1.
X

Færdig gulvhøjde, hvor det er i niveau.
X

>180 mm

Y

Marker den færdige gulvhøjde, hvor det
er i niveau (>180 mm). Dette mærke anvendes som måling X under installationen for at sikre, at der er tilstrækkelig
plads til afløbsenheden.

2.

Vægtykkelse efter fuldført installation.

4.

PAS PÅ
Det er afgørende, at murværksdele er i niveau og installeres i
henhold til anbefalede mål for at
undgå skævhed i bruserinstallationen.

145 mm

145 mm

³45 mm

442 mm

85 mm

1450 mm

360 mm

32 mm

X

Færdig gulvhøjde, hvor det er i niveau.
X

70 mm

³45 mm

50 mm
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7.

5.

Ø50 mm

Monter vægafskærmning i henhold til lokale regler.

6.

BEMÆRK
Spejlrille i stolpe og vægafskærmning afhængig af placering af håndbruseren.

Træk rør, Pex-slanger med beskyttelsesmuffer og drænrør til styreenhed, afleder
og drænenhed til kernens monteringsområde. Brug rørbøjningerne fra sættet
til at skabe bøjningerne.
Se afsnittet Konfigurationskrav [5]i kapitlet Installationsoversigt [5] for krav til
maksimal længde og maksimalt antal rørbøjninger.
BEMÆRK
Billedet ovenfor er kun til illustrationsformål. Juster rørføring og
bøjninger i henhold til lokale krav.
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MONTER AFLØB
3.

Gælder for OS-afløb

³30mm

5

X

1.

PAS PÅ
VVS- og elarbejde skal udføres i
henhold til lokale regler af en
autoriseret professionel.
VIGTIGT
Fjern ikke beskyttelsesdækslet
fra afløbenheden før efter samling.

X

Z

Z

X Færdig gulvhøjde, hvor det er i niveau.

Afløbsenhed er centreret i brusekabinen.
Z

4.

x5
Forsunket skrue i rustfrit stål

Vælg de fem huller, der passer bedst til
hovederne. Der er huller med en afstand
på 300 mm, 600 mm og i de ydre hjørner og i midten.

2.

Næste trin afhænger af bruservarianten
Forbind afløbsenheden til kloaksystemet
som defineret i henhold til lokale regler.

Følg trinnene for OS-afløb (Trin
3)

14

Før Installation

2.

BEMÆRK
Forankringer leveres af kunden

5

1.

BEMÆRK
Påfør smøremiddel
PAS PÅ
Kontroller vandtæthed for at eliminere lækage.
Fastgør afløbsrøret i henhold til lokale
regler.
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MONTER OMSKIFTERVÆGBESLAG
2.
1.

11

330 mm

Fastgør styreenheden og aflederrørledningen i henhold til lokale bestemmelser.

3.

Næste trin afhænger af bruservarianten.

Følg trin for OS hovedbruser (Forbered
OS hovedbruser
[17])

x3
Forsunket skrue i rustfrit stål

Færdig gulvhøjde, hvor det er i niveau.
X

Sørg for, at hovedbruseren og styreenheden er centreret mod udskæringerne i
vægbeslaget til aflederen.
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Følg trin for tredjepartsbruser (Forbered
tredjepartshovedbruser [17])
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FORBERED OS HOVEDBRUSER

FORBERED TREDJEPARTSHOVEDBRUSER
Her skal du foretage de nødvendige forberedelser til installation af tredjepartsbruserhovedet i henhold til lokale bestemmelser.

1

Krav til installation af tredjepartsomskiftere,
hoved- og håndbrusere (Gælder for installation med Orbital Shower)

1.

2125 mm

• Når du bruger en tredjepartsomskifter, hoved- og håndbruser, anbefaler vi produkter
med lavt modtryk for at opnå optimal Orbital Shower systemydelse. Hvis det kombinerede modtryk fra omskifteren og hoved-/håndbruseren overstiger 1 bar ved 10
l/min, påvirkes filterkapslens levetid negativt. Et kombineret modtryk, der overstiger
1,5 bar ved 10 l/min, anbefales ikke.
• Alle installerede hoved-/håndbrusere skal
tillade en vandstrøm på mindst 9 l/min.
• Vi anbefaler installation af omskiftere, der
er udviklet til indbygning i vægge.

Mål og marker placring af vægboks UNI
Push.

2.

x4
Panhovedskrue i rustfrit stål

Følg anvisningerne angivet i installationsboksen for vægboksen UNI Push. Skal
udføres i henhold til lokale regler af en
autoriseret professionel.
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MONTER MONTERINGSENHEDENS
KERNE

2.

4

1.

540 mm
min. 100 mm
max. 400 mm

x7
Panhovedskrue i rustfrit stål

Bruserkernens vægt er ca. 30 kg. Vægkonstruktionen skal kunne bære denne
belastning.

3.

Mål og juster placeringen af monteringsenhedens kerne.
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FORBERED TIL FLISEBELÆGNING
3.
1.

BEMÆRK
Sørg for, at overfladen op til afløbsenheden er plan med falsen.

Min. 2%

Monter vægafskærmning i henhold til lokale regler.
Lav en stejl hældning i henhold til lokale
regler (min. 2 % hældning) mod drænenheden.

2.

4.

Rengør metalfalsen på afløbsenheden.

5.

Hæv gulvet i henhold til lokale regler til
samme niveau som bunden på den bøjede kant af afløbsenhedens fals.
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6.

8.

£X

X

X

Installer en vandtæt membran i henhold
til lokale regler. Sørg for, at de dækker
metalfalsen på afløbsenheden i henhold
til anbefalinger fra membranleverandøren
(X).

7.

7

Påfør mørtel på rammens sider.
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FLISEBELÆGNING
2.
1.

PAS PÅ
Skær ikke PEX-slangen. De skal
stikke ud til kommende installationstrin.

BEMÆRK
Gulvfliser skal være i niveau med
eller højere end rammen.

Ø 30 mm

Min 8 mm, Max 16 mm

Skær huller i fliserne til vandtilslutning.
Lav en rille mellem hullerne, og udfyld rillen med fuge op til fliseniveau.

Sørg for, at fliserne ikke overlapper risten,
så den kan fjernes.

3.

2 mm

2 mm
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RØR OG TILSLUTNINGER
4.
1.

Klargør tilløbsvand og elektricitet. Træk
kabler og slanger, og brug vægledningsrør til forankring. Brug vægledning i sættet til at forankre rør til hoved / håndbruser.

Påfør forsegler i henhold til lokale regler.

5.

11

PAS PÅ
Kernen skal forbindes til det
øverste indløb.
PAS PÅ
Bruserhovedet skal forbindes til
det nederste indløb.
BEMÆRK
Vægledninger til indgående vand
og elektricitet leveres af kunden.
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AFSLUTTENDE FORBEREDELSER
2.

Ankerrørføring til kontrolskive med et
hvælvet rør.

PAS PÅ
Bruseren vil ikke fungere uden gennemførsel af følgende trin.

Før installation fuldført.
Næste trin er installation af bruseenheden,
brusehovedet og håndbruseren (inklusive
omskifter og holder). Se installationsvejledning for flere oplysninger.
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