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E U F Ö R S Ä K R A N O M Ö V E R E N S S T Ä MMELSE
Systemet är certifierat av IAPMO R&T to NSF 55, Class B
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SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs och följ noggrannt instruktionerna för installation, användning, underhåll eller annan
hantering av duschsystemet Orbital Shower.

Drick inte duschvattnet. Kvaliteten på vattnet
garanterar inte att dricksvattenkvalitetet
uppfylls.

VARNING: Duschsystemet Orbital Shower får
enbart användas av barn över 8 år samt personer med begränsad fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet
och förståelse, om de har handletts och instruerats i användningen av systemet på ett
säkert sätt och förstår de risker som finns.

Instruktionerna är framtagna för att ge råd
om bästa möjliga installationsförfarande.
Alla installationer bör genomföras av Orbital Systems eller kunder. Läs denna manual
innan installation påbörjas och följ därefter
varje steg för säker installation. Videomaterial finns tillgängligt som komplement till
denna manual på www.orbital-systems.com.

Barn bör vara informerade om att inte leka
med duschsystemet.
Använd aldrig elektriskt anslutna enheter
närmare än 15 cm från duschsystemet.
Rengöring och underhåll skall inte utföras av
barn.
Använd inte duschsystemet om det läcker
vatten.
Använd inte duschsystemet om det är förfruset eller om det finns en misstanke om att
det är förfruset.
Obehörig modifiering av interna komponenter och kablar är förbjuden.
Använd inte duschsystemet om du märker
något av följande och ta kontakt med närmaste serviceperson via kontaktuppgifterna i
denna manuals serviceavsnitt, eller kontakta
Orbital Systems:
• Om duschsystemet är skadat
• Om duschsystemet visar tecken på att det
behöver underhåll eller byte av Filterkapsel
Använd inte tillbehör eller komponenter till
duschsystemet om det inte har rekommenderats av Orbital Systems.
Duschsystemet Orbital Shower är enbart
konstruerat för normalt duschande.
Använd inte systemet för att tvätta bort extrem nedsmutsning och häll inte frätande kemikalier eller rengöringsmedel i duschbrunnen. Annan användning av systemet kan allvarligt försämra kvaliteten på filtreringssystemet eller skada duschssystemet.
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Säkerställ att installationsmiljön möter alla
krav som är specificerade i denna manual (se
Förutsättningar för installation).
Allt elektriskt installationsarbete måste följa
lokala föreskrifter och utföras av licensierad
elektriker. Detta är en jordad apparat, anslutning till jordkretsen är obligatorisk. Enheten
skall strömförsörjas från elcentral utrustad
med jordfelsbrytare. Jordfelsbrytarens märkutlösningsström skall vara max 30mA.
Allt VVS-installationsarbete måste följa lokala
föreskrifter och utföras av licensierad rörmokare.
Apparaten måste levereras via en klass A
GFCI (jordfelsbrytare).
Utrustningen skall vara fast installerad till och
strömförsörjd från elcentral som uppfyller
kraven för fullständig frånkoppling vid spänningstransienter enligt överspänningskategori III.
Om huvudanslutningskabeln är skadad måste den ersättas av en kvalificerad servicepartner eller av en licensierad fackman.
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SÄKERHETSSYMBOLER BESKRIVNING
FARA
indikerar en överhängande farlig situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarlig
personskada.
VARNING
Indikerar en potentiellt farlig situation
som, om den inte undviks, kan leda
till dödsfall eller allvarlig personskada.
OBSERVERA
Indikerar en potentiellt farlig situation
som, om den inte undviks, kan leda
till mindre eller måttlig personskada
eller materiella skador.
OBS!
Indikerar rekommenderad praxis.

GARANTI
Orbital Shower och dess ingående komponenter består av material av hög kvalitet
som sätts ihop under strikta standarder.
Orbital Systems garanti omfattar fel som
uppträder inom en period av 2 år från leverans av produkten.
Orbital Systems garanti täcker inte:
• Fel som uppstår på grund av material- eller
konstruktionsval som kunden har stipulerat,
eller ändringar som har gjorts utan Orbital
Systems skriftliga medgivande;
• Fel som uppträder i användarmiljöer som
produkten inte är avsedd för, eller vid felaktigt användande av produkten;
• Fel som orsakas av felaktig installation, felaktigt eller uteblivet underhåll eller felaktig
reparation av produkten från kundens sida.
Reparation av produkten ska endast utföras
av Orbital Systems.
Reservdelar till produkter som inte längre
omfattas av garanti kan beställas från Orbital
Systems .
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SERVICE
Orbital Systems och vår kunniga personal
finns tillgängliga om du är i behov av produktrådgivning, reservdelar, servicebesök eller annan support.
Reparationer bör enbart utföras av Orbital
Systems.
Kontakta oss
support@orbital-systems.com
www.orbital-systems.com
Sverige: +46 (0)40 619 55 50

4

Förinstallation

INSTALLATIONSÖVERSIKT
ORBITAL SHOWER STANDARD INSTALLATIONSALTERNATIV

ORBITAL SHOWER STANDARD
KONFIGURATIONSKRAV
W 450mm, H 750mm, D 150mm

C.

Duschenheten placerad på samma vägg
som Dräneringsenheten & Duschhuvud

Duschenheten placerad på vägg vinkelrätt mot Dräneringsenheten & Duschhuvud

A.
min 100 mm

B.
min. 100 mm
max. 400 mm

X

max. 65 mm
min. 45 mm

D.
X

Slutlig golvnivå där det är jämnt.

Följande begränsningar gäller för konfigurationen av systemkomponenter:
Duscheneheten placeras i ett separat
rum (Eventuellt spillvatten från duscheneheten måste ha tillgång till ett avlopp
när standardinstallationskiten används)

Duscheneheten placeras i ett separat
rum (Eventuellt spillvatten från duscheneheten måste ha tillgång till ett avlopp
när standardinstallationskiten används)

När du använder standardinstallationssatsen
installeras Duschenheten utanför duschutrymmet. Begränsningen i avstånd är 3000
mm, för att garantera systemfunktionen. Duschenheten måste placeras i ett våtutrymme,
vilket innebär att eventuellt spillvatten ska
kunna hitta sin väg ner i avloppet. Kiten möjliggör montering på en vägg. Duschaggregatet måste placeras på en minsta avstånd på
100 mm till botten av avledaren.
Eventuella böjningar i rör och slangar som
går till och från kärnenheten måste byggas
med 45° vinklar. Till exempel, för att uppnå
en 90° böjning måste två st 45° -böjningar
användas. Högst sex 45° böjningar kan totalt
användas vid installation av Orbital Shower.
Dessa begränsningar gäller både horisontella
och vertikala krökningar.

A. Duschaggregatet måste placeras på en
minsta avstånd på 100 mm till botten av avledaren.
B. Rörledningen mellan Orbital Shower Duschenhet och avloppet måste byggas med
en jämn lutning mot avloppet. Duschaggregatet måste placeras minst 100 mm och
högst 400 mm ovanför golvenhetens topp
och upptill på tömningsenhetens ram.
C. Det totala avståndet mellan kontrollenheten och duschenheten måste se till att kabellängden är tillräcklig och att anslutningen är
möjlig.
D. Rörledningen mellan Orbital Shower Duschenhet och duschhuvudet måste byggas
med en jämn lutning mot duschenheten. Det
totala avståndet mellan sensorenheten och
dräneringsenheten måste se till att kabellängden är tillräcklig och att anslutningen är
möjlig.
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VÄGGINSTALLATION
Vikten på duschenheten är cirka 30 kg. Den
omgivande strukturen måste kunna tåla de
krafterna på fästpunkterna. Monteringsfästena fästs på väggen med skruvar enligt bild.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INSTALLATION
Strömförsörjning
Spänning och strömvärde:

220-240 V~ / 50 Hz / 16 A

Jordfelsbrytare:

En per duschsystem med en maximal märkutlösningsström
på 30 mA

Fast installerad kabel till elnätet:

Min. 2.5 mm2 (godkänd för 16 A)

Anslutningar
Internetanslutning:

Privat 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk

Strömbrytare:

En per duschsystem krävs

VVS
Tappvattenanslutning:

Separat varm- och kallvattenanslutning 1/2” BSPP(G)-anslutning

Vattentemperatur:

Kallt: +4°C till +30°C
Hett: +55°C till +70°C

Flöde:

Min. 9 liter/minut för hett och kallt inkommande vatten

Tryck:

Min. 3 bar/43,5 psi/0,3 MPa vid installationens högsta punkt
Max tryck 10 bar / 145 psi / 1 MPa

Vattenhårdhet:

Krav: 3°dH-10°dH
Rekommendation: 6°dH-10°dH eller en total hårdhet på
110-180 mg CaCO3/liter
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INSTALLATIONSÖVERSIKT
4

3

6

5

7
1
8
2

Sensortank dimensioner:

HxBxD: 192 x 812 x 184
mm

Avloppsanslutning:

Ø75 mm

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

Duschenhet
Väggfäste duschenhet
Kontrolldisplay
Duschhuvud
Handdusch
Hand/Huvud omvandlare
Golvarmatur
Sensorenhet och Sensortank

Duschvariant:
A OS Duschhuvud & Handdusch
B OS Duschhuvud
C Dusch från tredjepartsleverantör
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INSTALLATIONSFÖRSLAG FÖR OPTIMERAD ÅTERVINNINGSGRAD

Rekommenderad installation
Väl tillslutet duschutrymme med golvvärme
är rekommenderat för att optimera återvinningsgraden.
INFORMATIONEN ÄR GILTIG
FÖR ALLA DUSCHVARIANTER.
Bilden visar OS Duschhuvud & Handduschvarianten.
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FÖRINSTALLATION
KOMPONENTÖVERSIKT

OS Duschhuvud

2

14
13
12

1

2
8
1

3
7

4
10

6

9

5

4

Tillhandahålls av kunden

1.
2.
3.
4.

15

5.
6.

16
17

7.
8.
9.
10.
11.
OS Duschhuvud & Handdusch

12.
13.
14.

14
13

15.
16.
17.

12
1

2

PEX-slang korrugerat skyddsrör (för Kontrollenhet och huvud / handdusch)
Ledningsarmbågar, x3
Väggfäste koppling
Väggfäste duschenhet + Icke försänkt
skruv i rostfritt stål, x8
Anslutningsrör
Golvarmatur + Försänkt skruv i rostfritt
stål, x5
Armaturram
Golvsil
Kupolformat ändlock
Golvavlopp (OS förser lämpligt alternativ)
Hand/Huvud omvandlarkit + Försänkt
skruv i rostfritt stål, x3
Rörklämmor, x2
Stödhylsor
Väggdosa UNI Push + Icke försänkt skruv,
x4
Slanganslutningar
PEX-slang korrugerat skyddsrör
Strömkabel och korrugerat skyddsrör
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10

2
9
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INSTALLATIONSMÅTT

145.9 mm

744.5 mm

442 mm

INFORMATIONEN ÄR GILTIG FÖR ALLA DUSCHVARIANTER.
Bilden visar OS Duschhuvud & Handduschvarianten.
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INSTALLATIONSSCENARIO SOM VISAS I MANUALEN

1450 mm

1025 mm

2125 mm

KRITISKA INSTALLATIONSMÅTT

X

Justera längder och böjningar på rör, kablar
och slangar beroende på det valda scenariot.
Se avsnitt Konfigurationskrav i kapitel Installationsöversikt för krav på maximala längder
och maximalt antal rörkurvor.
540 mm
min. 100 mm
max. 400 mm

X

Slutlig golvnivå där det är jämnt.
OBSERVERA
Kritiskt installationsmått

11

Förinstallation

FÖRBEREDELSER DUSCHAREA
4.

OBSERVERA
Det är avgörande att alla kortlingar är i nivå och ställs in enligt
rekommenderade mått för att
undvika fel i duschinstallationen.

1.
X

>180 mm

145 mm

³45 mm

85 mm

2.

360 mm

32 mm

Märk upp den slutliga golvhöjden, där
det är jämnt (>180 mm). Denna märkning
kommer att användas som mått X i installationsprocessen för att säkerställa
att det finns tillräckligt med utrymme för
golvavlopp.

1450 mm

145 mm
442 mm

70 mm

³45 mm

50 mm

X

X

3.

Slutlig golvnivå där det är jämnt.

OBSERVERA
Det är avgörande att alla kortlingar är i nivå och ställs in enligt
rekommenderade mått för att
undvika fel i duschinstallationen.
X

Slutlig golvnivå där det är jämnt.

Väggtjocklek efter avslutad installation.
Y
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7.

5.

Ø50 mm

Montera väggbeklädnad enligt lokala föreskrifter.

6.

OBS!
Spegla utskärningen i regeln och
väggbeklädningen beroende på
handduschens placering.

Dra rör, pexslangar med skyddshylsor
och dräneringsrör för styrenhet, avledare
och dräneringsenhet till duschenhetsmonteringsområdet. Använd ledningsarmarna i satsen för att stötta böjarna.
Se avsnitt Konfigurationskrav [5] i kapitel
Installationsöversikt [5] för krav på maximala längder och maximalt antal rörböjar.
OBS!
Bilden ovan är endast för illustrationsändamål, justera rörledningen och böjar efter lokala krav.
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INSTALLERA AVLOPP
3.

Gäller för OS Avlopp

³30mm

5

X

1.

OBSERVERA
Allt VVS-installationsarbete måste följa lokala föreskrifter och utföras av licensierad rörmokare.
VIKTIGT
Ta inte bort skyddsfilmen från
Avloppsenheten förrän efter
montering.

X

Z

X

Z

Slutlig golvnivå där det är jämnt.

Sensortanken är centrerad i duschutrymmet.
Z

4.

x5
Försänkt skruv i rostfritt stål

Välj de 5 hålen som passar bäst mot reglarna. Det finns hål på avståndet 300
mm, 600 mm och sedan yttre hörn och
mitten.

2.

Koppla Sensortanken till avloppet enligt
lokala VVS-föreskrifter.

Nästa steg beror på duschvariant.

Följ stegen som gäller för OS Avlopp (Steg 3)

5

14

Förinstallation

1.

OBS!
Applicera armaturfett.
OBSERVERA
Kontrollera vattentätheten för att
eliminera läckage.

2.

OBS!
Fästen tillhandahålls av kunden

Fäst anslutningsrören enligt lokala föreskrifter.
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INSTALLERA VÄGGGFÄSTE FÖR
OMVANDLARE

2.

1.

11

330 mm

Fäst rören enligt lokala föreskrifter.

3.

Nästa steg beror på duschvariant.

Följ stegen som
gäller för OS
Duschhuvud (Förberedelser Os
Duschhuvud [17])

x3
Försänkt skruv i rostfritt stål

X

Slutlig golvnivå där det är jämnt.

Se till att huvudduschen och kontrollenheten är centrerade mot utskärningarna i
väggfästet för omvandlaren.
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Följ stegen som gäller
för Dusch tredjepartsleverantör (Förberedelser
Duschhuvud Tredjepartsleverantör [17])
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FÖRBEREDELSER OS DUSCHHUVUD

FÖRBEREDELSER DUSCHHUVUD
TREDJEPARTSLEVERANTÖR
Överväg i detta skede de nödvändiga förberedelserna för installation av duschhuvudet
från tredje part enligt lokala bestämmelser.
Krav för installation av omvandlare från tredjepart, huvud- och handduschar (Gäller installation med Orbital Shower)

1

1.

2125 mm

• När du använder en tredje part omvandlare, huvuddusch eller handdusch rekommenderas det att välja produkter med lågt
mottryck för att optimera prestandan för
Orbital Shower. Om det kombinerade
mottrycket från omvandlaren och duschhuvudet / handduschen överstiger 1 bar vid
10 L / min kommer det att påverka livslängden på filterkapseln negativt. Ett kombinerat mottryck som överstiger 1,5 bar vid
10 L / min rekommenderas inte.
• Alla installerade huvud- / handduschar bör
möjliggöra ett vattenflöde på min. 9 L /
min.
• Det rekommenderas att installera omvandlare som är tillverkade att byggas in i väggen.

Mät ut och markera placeringen av Wall
box UNI Push.

2.

x4
Icke försänkt rostfri skruv

Följ medföljande instruktion i installationslådan för Wall box UNI Push. Arbetet måste följa lokala föreskrifter och utföras av licensierad rörmokare.
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INSTALLERA VÄGGFÄSTEN DUSCHENHET

2.

4

1.

540 mm
min. 100 mm
max. 400 mm

x7
Icke försänkt rostfri skruv

Vikten på Duschenheten är cirka 30 kg.
Väggkonstruktionen måste kunna bära
denna belastning.

3.

Mät och justera placeringen av Duschenheten.
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FÖRBEREDELSER KAKLING
3.
1.

OBS!
Säkerställ att ytan intill Sensortanken är i linje med flänsen.

Min. 2%

Montera väggbeklädnad enligt lokala föreskrifter.
Bygg upp golvet med en lutning på 2%
mot golvarmaturen.

2.

4.

Rengör metallflänsarna på Sensortanken.

5.

Bygg upp golvet enligt lokala föreskrifter
till samma nivå som undre kanten av den
vikta kanten på flänsen på Sensor tanken.
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6.

8.

£X

X

X

Montera tätskikt enligt lokala föreskrifter.
Säkerställ att tätskiktet täcker metallflänsarna på Sensortanken i enlighet med leverantörens rekommendationer (X).

7.

7

Applicera fästmassa upp till sidorna av
ramen.
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KAKLING
2.
1.

OBSERVERA
Skär inte PEX-slangarna. De behöver sticka ut för kommande installationssteg.

OBS!
Kakelplattorna måste vara i nivå
eller högre än Ramen.

Ø 30 mm

Min 8 mm, Max 16 mm

Gör hål i kakelplattorna för vattenanslutningarna. Gör ett spår mellan hålen och
fyll spåret med fogmassa upp till kakelplattans nivå.

Kakelplattorna får inte täcka över Golvsilen för att säkerställa att den går att ta
av.

3.

2 mm

2 mm
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RÖRDRAGNING OCH ANSLUTNINGAR

4.

1.

Förbered inkommande vatten och el. Dra
kablar och slangar och använd väggfästen för förankring. Använd väggfästet i
kitet för att förankra rörledningen till huvud/handduschen.

Applicera tätfog enligt lokala föreskrifter.

5.

11

OBSERVERA
Inbyggnadsboxen kopplas in till
övre anslutningsrör.
OBSERVERA
Huvudduschen kopplas in till
nedre anslutningsrör.
OBS!
Väggfästen för inkommande vatten och el levereras av kunden.
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SLUTLIGA FÖRBEREDELSER
2.

Fäst rördragningen till Kontrollenheten
med kupolfästen.

OBSERVERA
Duschen fungerar inteutan att utföra
ovan nämnda steg.

Förinstallation slutförd.
Nästa steg är att installera duschenheten,
duschhuvud och handdusch (inklusive diverter och hållare).Se Installationsmanualen för
mer information.
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