
Orbital Shower - Jämförelse av installationsmodeller



Hur det fungerar

2

1

4b

3

4a

Inkommande vatten strömmar in till 
duschenheten och börjar direkt att renas.

Det renade vattnet pumpas upp till 
huvudduschen.

Vatten med hög kontamineringsgrad 
skickas direkt ut från systemet.

I samma ögonblick som inkommande 

vatten strömmar in till duschenheten startar 

reningsprocessen. Större vattenpartiklar 

tas bort med hjälp av ett filter och mindre 

partiklar av en UV-lampa. 

Vattnet är nu renat och är renare än i en 

traditionell dusch. Pumpen inuti dusch-

enheten börjar transportera det renade 

vattnet till huvudduschen. 

Vatten med hög kontamineringsgrad (såsom 

vatten blandat med mycket schampo) 

separeras från resten av vattnet och 

skickas ut från systemet genom en ventil till 

avloppet.

Duschvattnet från huvudduschen 
rinner ner i sensortanken och aktiverar 
sensorteknologin.

Vatten med låg kontamineringsgrad  
leds tillbaka in i duschenheten för att 
renas om och om igen (1).
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När duschvattnet når sensortanken aktiveras 

sensorer som mäter vattenkvaliteten 20 

gånger per sekund för att särskilja mer 

smutsigt vatten från mindre smutsigt vatten.

Det är nu som din Orbital Shower börjar 

cirkulera vatten och du börjar spara.
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• Med installationsmodellen ‘Basic’ installeras 

duschenheten utanför duschutrymmet med ett 

avstånd på max 3m. 

• Duschenheten måste placeras inuti ett våtutrymme 

vilket innebär att eventuellt spillvatten ska kunna 

rinna ner i en närliggande brunn. 

• Duschenheten monteras på en vägg. Den enda 

begränsningen i höjd är att den måste sitta högre än 

sensortanken och lägre än omkastaren.

Placering av duschenheten:
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Installationsscenarion : Basic



• Med installationsmodellen ‘Panel’ installeras 

duschenheten inuti duschutrymmet. 

• Duschenheten placeras integrerat i väggen, i samma 

vägg som sensortanken är installerad mot.  

• Duschenheten placeras på en fast höjd, 600 mm 

ovanför sensortanken. 
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Placering av duschenheten:



Installationsscenarion : Panel



• Med installationsmodellen ‘Cabinet’ installeras 

duschenheten utanför duschutrymmet. 

• Duschenheten placeras inuti det medföljande 

vattentäta skåpet vilket möjliggör flexibiliet för var 

duschenheten placeras. Du väljer själv om du vill 

installera den antingen i eller utanför badrummet. 

• Duschenheten monteras på en vägg. Den enda 

begränsningen i höjd är att den måste sitta högre än 

sensortanken och lägre än omkastaren.
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Placering av duschenheten:



Installationsscenarion : Cabinet



• Med installationsmodellen ‘Hatch’ installeras 

duschenheten utanför duschutrymmet. 

• Duschenheten placeras inuti det medföljande 

vattentäta skåpet vilket möjliggör flexibiliet för var 

duschenheten placeras. Du väljer själv om du vill 

installera den antingen i eller utanför badrummet. 

• Duschenheten monteras inuti en vägg. Den enda 

begränsningen i höjd är att den måste sitta högre än 

sensortanken och lägre än omkastaren.
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Placering av duschenheten:



Installationsscenarion : Hatch



Duschenhet inuti duschutrymmet

Duschenhet utanför duschutrymmet

Duschenhetens avstånd från duschutrymmet

Duschenhetens placering

Våtutrymme: Eventuellt spillvatten från duschenheten ska kunna rinna ner i en närliggande brunn.

Torrt utrymme: Platsen för duschenheten behöver inte vara i närheten av eller ha tillgång till en brunn. 

Enbart i våtutrymme Våtutrymme/torrt utrymme Våtutrymme/torrt utrymme

Inuti vägg

Placering av duschenhet

Max. 3m

På vägg

Max. 3m

På vägg

Max. 3m

Inuti vägg
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