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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.
Apparatet er designed til fast forbindelse til
vandledningen. Brug ikke et aftageligt vandrør eller en aftagelig slange.
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
PRODUKTMÅL

932 mm

2190 mm

575 mm

600 mm

1266 mm

150 mm

0 mm
440

Ø 75 mm
812 mm

145 mm

OS hoved- og håndbruser

184 mm

122 mm

1540 mm

1000 mm

Tredjepartsbruser

OPLYSNINGER GÆLDER FOR
ALLE BRUSEVARIANTER.
Billedet viser OS hoved- og håndbruservarianten.

Ø 50 mm
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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

Varmt: +55°C til +70°C

Maks. tryk 10 bar/ 145 psi / 1 MPa
Vandhårdhed:

Påkrævet: 3°dH-10°dH
Foretrukket: 6°dH-10°dH eller en samlet hårdhed på 110-180
mg CaCO3/liter
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INSTALLATIONSOVERSIGT
4

3
2

5
6

1

7

Dimensioner på afløbsenhed:

HxBxD: 192 x 812 x
184 mm

Tilslutning til afløb:

Ø75 mm

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

8

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

Min. 2%

Kernevægafskærmning: HxBxD: 932 x 538 x
145 mm

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 hoved- og håndbruser

1
14
2

3

13

11

7

4

5

12

Leveret af kunde

6

8
9
10
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OS hovedbruser

13

1
7

6

10

1. Vægboks UNI Push + panhovedskrue, x4
2. Kernevægafskærmning + panhovedskrue
i rustfrit stål, x8
3. Tilslutningsrør
4. Ramme
5. Afløbsenhed + forsunket skrue i rustfrit
stål, x5
6. Afløbsenhed (OS leverer anmodede alternativer)
7. PEX-slange med rillet omløb
8. Slangetilslutning
9. PEX-slanger og rillet omløb, x2
10. Strømledning og rillet omløb
11. Rist
12. Håndstyreventilsæt + forsænket skrue i
rustfrit stål, x3
13. Rørholder, x2
14. Rørstøtteomløb
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SÆTMÅL
538 mm

853 mm

452 mm

726 mm

754 mm

201 mm

90 mm

932 mm

145 mm

cc 40 mm

440 mm

114 mm

150 mm
812 mm

184 mm

150 mm

122 mm

690 mm

192 mm

Ø40 mm

Ø75 mm

BEMÆRK
Anvend de to 45 graders rørbøjninger, der følger med sættet. En 90 graders bøjning
kan ikke anvendes.
OPLYSNINGER GÆLDER FOR ALLE BRUSEVARIANTER.
Billedet viser OS hoved- og håndbruservarianten.

X

1000 mm

600 mm

2125 mm

AFGØRENDE SÆTINSTALLATIONSMÅL

X

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

³45 mm
85 mm

145 mm

>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.

145 mm

³80 mm

2100 mm

X

442 mm

³45 mm
X

>85 mm

Færdig gulvhøjde, hvor det er i niveau.
X

X

Y

Færdig gulvhøjde, hvor det er i niveau.
X

12

Vægtykkelse efter fuldført installation.
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5.

4.

Gælder for OS hoved- og håndbruser
145 mm

³45 mm

Ø50 mm
Monter vægafskærmning i henhold til lokale regler.

1620 mm

145 mm

50 mm

BEMÆRK
Det er valgfrit hvilken side af bruser Diverter er placeret. Spejlrille
i stolpe og vægafskærmning afhængig af placering af håndbruseren.
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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)
3
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1.

BEMÆRK
Påfør smøremiddel

2.

BEMÆRK
Forankringer leveres af kunden

Fastgør afløbsrøret i henhold til lokale
regler.
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MONTER OMSKIFTERVÆGBESLAG

FORBERED OS HOVEDBRUSER

1.
1
12

1.

2125 mm

1000mm

X

Mål og marker placring af vægboks UNI
Push.

x3
Forsunket skrue i rustfrit stål

Færdig gulvhøjde, hvor det er i niveau.
X

2.

2.

x4
Panhovedskrue i rustfrit stål

Fastgør rør i rillen i stolpe, og fastgør
med rørholder.
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Følg anvisningerne angivet i installationsboksen for vægboksen UNI Push. Skal
udføres i henhold til lokale regler af en
autoriseret professionel.
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FORBERED TREDJEPARTSHOVEDBRUSER
Her skal du foretage de nødvendige forberedelser til installation af tredjepartsbruserhovedet i henhold til lokale bestemmelser.

FORBERED TIL FLISEBELÆGNING
1.

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

Monter vægafskærmning i henhold til lokale regler.

2.

Hæv gulvet i henhold til lokale regler til
samme niveau som bunden på den bøjede kant af afløbsenhedens fals.
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3.

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

5.

Min. 2%

6.
Lav en stejl hældning i henhold til lokale
regler (min. 2 % hældning) mod drænenheden.

£X

4.

X

Rengør metalfalsen på afløbsenheden og
kernevægboksen.

18

X

Installer en vandtæt membran i henhold
til lokale regler. Sørg for, at de dækker
metalfalsen på afløbsenheden og kernevægafskærmningen i henhold til anbefalinger fra membranleverandøren (X).
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9.

7.

Juster

4

x4
M3 (5,5 mm skruemaskine)

Fastgør

8.

Niveller og juster panelskabelonsvinkel
ved at justere skruerne i hængslerne.
Sørg for centrering i forhold til kernevægafskærmning.
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FLISEBELÆGNING
10.

>0

1.

Anvend fliser op mod alle sider af panelskabelonen.

Påfør mørtel på rammens sider.
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2.

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

3.

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

Ø 30 mm

Min 8 mm, Max 16 mm

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

4.

Ø 1 3/16”

2 mm

Min 5/16”, Max 5/8”

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

2 mm
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RØR OG TILSLUTNINGER
5.

9

10

BEMÆRK
Leveret af kunden: PEX-slange med
rillet omløb
Påfør forsegler i henhold til lokale regler.
1.
6.

11
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PAS PÅ
Kernen skal forbindes til det
øverste indløb.
PAS PÅ
Bruserhovedet skal forbindes til
det nederste indløb.
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4.

2.
Ø 32 mm

PAS PÅ
Tilskær det rillede omløb så tæt
som muligt på vandtætforsegling.

Ø 25 mm

<50 mm

Ø 16-20 mm

Ø 12 mm

Tilskær keglen afhængig af slangens diameter.

3.

Skær det rillede omløb.

5.

BEMÆRK
Forankringer leveres af kunden

6.

Fastgør rør i rillen i stolpe, og fastgør
med rørholder.
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AFSLUTTENDE FORBEREDELSER
7.

BEMÆRK
Længden kan justeres afhængig
af den valgte forbindelse monteret senere.

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

100 mm

Før installation fuldført.
Skær rørene til indgående vand.

8.
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ADVARSEL
Elinstallation skal udføres i henhold til lokale regler af en autoriseret elektriker.

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

CERTIFIED SPACE TECHNOLOGY

