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Den här sidan är avsiktligt lämnad tom.
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Tack för ditt köp
Förutsättningar och godkännanden

Den här manualen gäller modellen OS8733-E.
Läs Safety Guide innan installationen påbörjas eller innan
du använder duschen.
Tack för att du har köpt Orbital Shower från Orbital Systems.
För att säkerställa tillförlitlig och säker drift av Orbital Shower,
läs noga alla anvisningar i denna manual. Se till att du
är införstådd med hur Orbital Shower ska användas och
underhållas innan du börjar använda produkten. Spara
manualen för framtida bruk. Denna manual är giltig för alla
duschvarianter. I tillämpliga delar kommer manualen endast
att visa Orbital Systems Huvud- & Hand-duschvariant.

Orbital Shower är utformad och typgodkänd enligt de
svenska kraven i Boverkets Byggregler (BBR).
Systemet är typgodkänt med typgodkännandeintyg
TG-20312 & TG-0753.
Orbital Shower är CE-märkt baserat på testrapporter av
tredjepartslaboratorier.

Komponenterna som ingår i installationen av Orbital
Systems duschsystem uppfyller svenska branschregler
för tätskikt. Installation i Sverige måste utföras i
enlighet med Branschregler; Säker Vatteninstallation
och Byggkeramikrådets branschregler för våtrum.
Installationsanvisningen för Orbital Shower är accepterad av
organisationen Säker Vatten.
Denna blandare uppfyller kraven gällande återströmning
enligt SS-EN 1717 utan behov av kompletterande produkter
eller åtgärder. Detta gäller även i de fall duschenheten
monteras inom avståndet för vattenspegeln på WC eller bidé.

Orbital Systems garanterar produktens funktion om
branschreglerna och monteringsanvisning följs.
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Garanti
För information om garanti och ansvar för defekter, besök
Orbital Systems hemsida https://orbital-systems.com/legal/
#warranty-and-liability-for-defects.

Service
Orbital Systems och vår kunniga personal finns tillgängliga
om du är i behov av produktrådgivning, reservdelar,
servicebesök eller annan support.
Reparationer ska enbart utföras av Orbital Systems.

Kontakta oss
• support@orbital-systems.com
• www.orbital-systems.com
• Sverige: 040 619 55 50
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Systemöversikt
Orbital Shower Cabinet R3 (OS8733-E)

1
2
3
4

5
1.
2.
3.
4.

Duschhuvud (tillval)
Kontrollenhet
Handduschkit (Handdusch, Omkastare och Hållare) (tillval)
Duschenhet (RSK 835 91 20) och Inbyggnadslåda (RSK 205 50 28), placerat utanför duschplatsen, eller i ett angränsande
rum
5. Golvarmatur (RSK 711 54 63) och Utloppshus (RSK 711 99 33)
Förberedelse och installation av duschplatsen (inklusive rör, anslutningar, tätning och kakling) och installation av inbyggnadslåda
(4) och golvarmatur (5) och utloppshus (5) ingår i Fixture installation manual.
Installation av duschenhet (4), kontrollenhet (2), duschhuvud (1) och handdusch (3) ingår i Technology installation manual.
Användning av duschen ingår i User Guide.
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Teknisk systemspecifikation
Anslutningar
Internetanslutning:

Lösenordsskyddad Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz eller Ethernet.
Installationssatsen innehåller komponenter endast för Wi-Fianslutning, om inte Ethernet har specificerats i duschbeställningen.

Strömförsörjning
Jordfelsbrytare:

En per duschenhet

Spänning och strömvärde:

1-fas, 240VAC / 50 Hz / 16A

Elanslutning:

Min. 2.5 mm2 (godkänd för 16A)

VVS
Inkommande vattenanslutningar:

Separat varm- och kallkallvatten, 2x invändig gänga G15 (1/2")
Vattenintaget på denna dusch får inte anslutas till inloppsvatten från
annat vattenvärmesystem än huvudvattenledningen.

Inkommande kallvattentemp (min-max) :

4-30°C

Inkommande varmvattentemp (min-max) :

50-65°C

Max arbetstryck tappvatten:

PN10

Inkommande vattentryck (min-max):

2-10 bar
Inkommande vattentryck avgör produktens vattenflöde :
• 2 bar: 8 liter/min
• 3 bar: 10,0 liter/min
• 4 bar: 11,5 liter/min

Rekommenderat vattenflöde:

9 liter/min per ledning för varmt och kallt inkommande vatten

Vattenhårdhet (min-max):

Minimum: 3°dH-10°dH
Rekommendation: 6°dH-10°dH (eller en total hårdhet på 110-180mg
CaCO3/liter)

Järnhalt i vatten:

<0,3mg/liter
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Installationsöversikt
Orbital Shower installationsalternativ
max. 3000mm

Eventuella böjar på rör och slangar som går till och
från duschenheten måste utföras i maximalt 45° vinkel.
Till exempel, för att uppnå en 90°-böjning måste 2st 45°böjningar utföras. Högst sex 45°-böjningar eller tre 90°böjningar kan totalt användas vid installation av Orbital
Shower. Dessa begränsningar gäller både horisontella och
vertikala böjningar. På tappvattensidan får inga skarvar
finnas på dolda/inbyggda rör, utan måste dras i hela längder.

Avståndet mellan duschenheten och centrum av
duschplatsen får inte överstiga 3000 mm.

Duschenheten
placerad på
samma vägg som
golvarmaturen och
duschhuvudet.

Duschenheten
placerad på vägg
vinkelrätt mot
golvarmaturen och
duschhuvudet.

Duschenheten
placerad i ett separat
och uppvärmt rum.

Duschenheten
placerad i ett separat
och uppvärmt rum.

Vid installation av Orbital Shower Cabinet
modellen installeras duschenheten med utanpåliggande
väggmontering utanför duschplatsen "i badrum med
tätskikt i golv", eller i ett angränsande rum "utan
tätskikt i golv". Läckageindikeringen ska mynna ut "i rum
med vattentätt golv”. Läs med om Läckageindikering i
Installera läckageindikering [33]. Avståndsbegränsningen,
som garanterar full systemfunktionalitet, är max 3000 mm.
Endast väggmontering är tillåtet.
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Orbital Shower installationskrav
B 500mm, H 915mm, D 150mm

C.

A.
>0 mm

D.

B.
min. 160 mm
max. 185 mm

D.
E. max. 15 mm
X

X

Slutlig golvnivå där det är jämnt.

Följande begränsningar gäller för konfigurationen av systemkomponenter:
A. Överdelen av duschenheten måste placeras lägre än underdelen på omkastaren.
B. Rörledningen mellan duschenheten och golvarmaturen måste dras med jämt fall mot golvarmaturen. Duschenheten måste
placeras minst 160 mm och högst 250 mm ovanför överdelen av golvarmaturens armaturram.
C. Det totala avståndet mellan kontrolldisplayen och duschenheten får inte överstiga 3000 mm.
D. Rörledningen mellan duschenheten, duschmunstyckena och golvarmaturen måste dras med jämt fall mot golvarmaturen.
Avståndet mellan duschenheten och golvarmaturen får inte överstiga 3000 mm.
E. Den maximala tjockleken på väggplattor och kakelfog får inte överstiga 15 mm (väggplattor max.10 mm, kakelfog max. 5 mm).
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Vägginstallation

Täta infästningar i våtzon

Vikten på duschenheten är ca. 25 kg. Den omgivande
väggstrukturen måste kunna hålla duschenhetens vikt.

OBSERVERA
För installation i Sverige gällande
Branschregler Säker Vatteninstallation. Alla
infästningar i våtzon ska tätas mot
väggens eller golvets tätskikt. Material
för tätning ska fästa mot underlaget och
vara vattenbeständigt, mögelresistent och
åldringsbeständigt.

Genom att använda hålen på baksidan eller sidorna av
inbyggnadslådan förankras inbyggnadslådan med skruvar i
väggen.
VIKTIGT
Inbyggnadslådan får inte placeras i "plats för
bad eller dusch".

Täta borrhålen enligt gällande branchregler.
VIKTIGT
Trä

Läckageindikering ska förläggas med lutning
i hela dess längd och mynna i rum med
vattentätt golv där man enkelt kan upptäcka
ett läckage. Ledningen ska inte mynna i
"plats för bad eller dusch". Invändig diameter
för ledningen för indikering av läckage
ska vara minst 20 mm. Utloppet ska inte
placeras närmare än 60 mm från golvets eller
intilliggande väggs tätskikt.

Massiv konstruktion
(t.ex. betong)

1

1

2

2
3
4

Ledning för indikering av läckage ska vara
rengjord så att utläckande vatten inte hindras
från att rinna ut. En inbyggnadslåda ska
placeras frostfritt på konstruktionens varma
sida innanför plastfolien eller ångbromsen.

•
•
•
•

A: Trä / Betong
B: Tätskikt
C: Monteringslim för kakel
D: Kakel
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Installationsöversikt

Tillgängliga duschvarianter:
A: Orbital Systems Duschhuvud & Handdusch
B: Orbital Systems Duschhuvud
C: Duschhuvud från tredjepartsleverantör

VIKTIGT
Bilden är en principskiss, och ska ej användas som installationsscenarie.
Golvarmatur HxBxD: 192x812x184 mm
Avloppsanslutning: Ø75 mm
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Installationsförslag för optimerad
återvinningsgrad
Rekommenderad installation
Ett väl tillslutet duschutrymme med golvvärme
är rekommenderat för att optimera återvinningsgraden.
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Fixture Installation
Komponentöversikt
Fixture kit - Golv

1

2

3
6

7

4

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

Golvarmatursmanschett, 1x
Golvsil, 1x
Armaturram, 1x
Golvarmatur, 1x (RSK 711 54 63)
Utloppshus avlopp, 1x (RSK 711 99 33)
Rengöringsservett, 1x
Försänkta skruvar i rostfritt stål, 4x Plugg 4x
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Fixture kit - Vägg
1

10

2
3

11

4

12

5
6
7

8
13

9

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

Tomrörsbleck (RSK 188 21 50),10x
Väggbockstöd (RSK 187 79 99), 5x
Skruv, 6x
Väggfäste koppling, 1x
Rörsystem, PEX-slang med rör (RSK 188 23 36), 550 cm (huvuddusch och handdusch)/350 cm (huvuddusch)
Förminskning 50 - 40 mm (RSK 291 03 56)
Rör, kontrollenhet (RSK 187 06 65), 350 cm
Avloppsrör 50mm, 100 cm AS+ med muff, 3x (RSK 283 20 03)
Komponent kit, 1x
Väggdosa Uni Push V2 (RSK 1882657) 1x, icke försänkta skruvar, 8x (huvuddusch och handdusch) / 4x (huvuddusch)
Vinkel, 40 mm x45°, M-F, 2x (RSK 291 03 41)
Böj med muff, 50 mm x 45°, M - F, 6x (RSK 283 20 31)
Inbyggnadslåda duschenhet,1x (RSK 205 50 28)

Tillhandahålls av kunden:
1.
2.
3.
4.

Rörmanschett för omkastare
Rörmanschett för huvuddusch
Rörmanschett för kontrolldisplay
Rörmanschett för rör till Orbital Shower Core
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Installationsmått

150 mm

27 mm

915 mm

500 mm

Kontrollenhet

Huvuddusch/Handdusch

Inkommande varmvatten

Ethernet

Inkommande kallvatten

Avlopp

Strömförsörjning

Läckageindikering
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Kritiska installationsmått
OBSERVERA
Kritiska installationsmått!

150 mm

min. 160 mm
max. 250 mm

1100 mm

1450 mm

150 mm

500 mm

VIKTIGT
Inkommande tappvatten kan bara dras in från
baksida eller topp.
VIKTIGT
Läckageindikering ska vara monterad minst
60 mm från golv eller vägg.

X

X

Slutlig golvnivå där det är jämnt.
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Installationsscenario som visas i
manualen
Vid installation av Orbital Shower Cabinet
modellen installeras duschenheten med utanpåliggande
väggmontering utanför duschplatsen "i badrum med
tätskikt i golv", eller i ett angränsande rum "utan
tätskikt i golv". Läckageindikeringen ska mynna ut "i rum
med vattentätt golv”. Läs med om Läckageindikering i
Installera läckageindikering [33]. Avståndsbegränsningen,
som garanterar full systemfunktionalitet, är max 3000 mm.
Endast väggmontering är tillåtet.
Justera längder och böjningar på rör, kablar och slangar
beroende på valt installationsscenario.
Se förslagsvis avsnitt Orbital Shower installationskrav [10] i
kapitel Installationsöversikt [9] för krav på maximala längder
och maximalt antal rörböjar.
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Förberedelser duschplats
OBSERVERA
Det är avgörande att alla kortlingar
är i nivå och ställs in enligt
rekommenderade mått för att undvika fel
i duschinstallationen.

3.
1.

Märk upp den slutliga golvhöjden där det är jämnt (>170
mm). Denna märkning kommer att användas som mått
"X" i installationsprocessen för att säkerställa att det
finns tillräckligt med utrymme för golvarmaturen.

95 mm
X

95 mm

min. 400mm

60 mm

45 mm

X

X

Slutlig golvnivå där det är jämnt.
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390 mm
1555 mm

95 mm

60 mm

2.

20 mm
150 mm

60 mm

X

1900 - 2300 mm

>170 mm

4.

5.

Montera väggbeklädnad enligt gällande branchregler.

X

33,5 mm

Z

Z
Ø75 mm

X

Slutlig golvnivå där det är jämnt.

Z

Hålet är centrerat i duschutrymmet.
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OBS!
Spegla utskärningen i regeln
och väggbeklädnaden beroende på
handduschens och kontrolldisplayens
placering.

Följande steg gäller endast för Orbital
Systems Duschhuvud och Handdusch.

6.

2

RSK 187 79 99

7

RSK 187 06 65

Dra rör, pexslangar med skyddshylsor och avloppsrör
för kontrolldisplay, omkastare och golvarmatur
till installationsområdet för duschenheten. Använd
väggbockstöden i installationskitet för att stötta böjarna.
Se förslagsvis avsnitt Orbital Shower
installationskrav [10] i kapitel Installationsöversikt [9] för
krav på maximala längder och maximalt antal rörböjar.
OBS!
Bilderna är endast principskisser, justera
rörledningar och böjar efter lokala
förhållanden och gällande branschregler.
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Installera avlopp
Golvarmatur och Utloppshus avlopp

4

RSK 711 54 63

1.

5

RSK 711 99 33

OBSERVERA
Allt VVS-installationsarbete måste följa
gällande branchregler.
OBSERVERA
Ta inte bort skyddsfilmen från
golvarmaturen förrän armaturramen är
monterad i senare steg.

Gäller endast för Orbital Ethernetinstallation

x5
Försänkt skruv i rostfritt stål
Alla medföljande skruvar (x5) måste användas.
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Rördragning avlopp

≥30mm

2.

X

6

RSK 291 03 56

8

RSK 283 20 03

11

RSK 291 03 41

12

RSK 283 20 31

OBSERVERA
Utför installationen enligt gällande
Branschregler Säker Vatteninstallation:

X

Z

X

Z

3.

• En spillvattenledning ska förläggas med fall
i hela ledningens längd.
• Spillvattenledningar ska monteras med
hänsyn till de rörelser som kan
förväntas under byggtiden och under
drift. Fästanordningar för ledningar ska
vara monterade och placerade enligt
leverantörens monteringsanvisning. En
fästanordning ska placeras högst 200 mm
från golvbrunn.
• På ledningar som ska gjutas in placeras
fästanordningar enligt leverantörens
monteringsanvisning alternativt vid samtliga
grenrör, muffar, böjar, avsättningar och på
raksträckor i tillräcklig omfattning för att
förhindra att ledningens läge ändras.

Z

Slutlig golvnivå där det är jämnt.
Golvarmaturen är centrerad i duschplatsen.

Anslut golvarmaturen till avloppet enligt gällande
branchregler.
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1.

NOTERA
Applicera Glidex glidmedel vid montering
enligt leverantörens rekommendationer.

2.

Fäst anslutningsrören enligt gällande branchregler.

Tillhandahålls av kunden:
• Fästen

OBSERVERA
Kontrollera vattentätheten för att utesluta
läckage.

OBSERVERA
Säkerställ att rör och passrör är korrekt
monterade så att de inte kan separeras
ifrån varandra.

För installationer i Sverige ska läckagetest utföras.
Avloppet ska provspolas och okulärbesiktigas för att
säkerställa att montaget är tätt. Läckagetestet ska
dokumenteras.

Sida 24 av 35

Installera väggfästen
3.

OBSERVERA
Kontrollera vattentätheten för att utesluta
läckage.

OBS!
Följande steg gäller endast för Orbital
Systems Duschhuvud och Handdusch.

För installationer i Sverige ska läckagetest utföras.
Avloppet ska provspolas och okulärbesiktigas för att
säkerställa att montaget är tätt. Läckagetestet ska
dokumenteras.

1

4

RSK 187 79 99

5

RSK 188 23 36

1.

>100mm

2.
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4.

OBSERVERA
Orbital duschenhet ska anslutas till det
övre inloppet.
OBSERVERA
Duschhuvudet ska anslutas till det nedre
inloppet.

4
Säkerställ att duschhuvudet och kontrolldisplayen är
vertikalt centrerade med varandra.

295 mm

295 mm

3.

150 mm

x2
Försänkt skruv i rostfritt stål
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5.

6.

1

RSK 188 21 50

Fäst rören enligt gällande branchregler.

295 mm

4

150 mm

x2
Försänkt skruv i rostfritt stål
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Förberedelser Orbital Systems
duschhuvud

Förberedelser duschhuvud
tredjepartsleverantör
Överväg i detta skede de nödvändiga förberedelserna för
installation av duschhuvudet från tredjepartsleverantör enligt
lokala bestämmelser.

10

1.

Krav för installation av omkastare, huvud- och handdusch
från tredjepart (gäller installation i kombination med Orbital
Shower):

RSK 188 26 57

Mät ut och markera placeringen av väggdosa UNI Push.

• När du använder en tredjepartsomkastare, huvuddusch
eller handdusch rekommenderas det att välja produkter
med lågt mottryck för att optimera prestandan för Orbital
Shower. Om det kombinerade mottrycket från omkastaren
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.
• Använd en omkastare som är tillverkade för att byggas in i
väggen.

1900mm - 2300mm

2.

Följ instruktionerna för väggdosa UNI Push. Installation
ska utföras enligt gällande branchregler. Se till att
stödhylsan är monterad i mediaröret och att skyddsröret
är helt isatt och förbi o-ringen i väggdosa UNI Push.

Väggdosa UNI Push
med extern stödhylsa

Väggdosa UNI Push
med integrerad
stödhylsa

x4
Icke försänkt rostfri skruv
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Installera Inbyggnadslådan
2.

NOTERA
Två varianter av skruvar ingår i satsen
från LK, korta och långa beroende på
väggens utformning.

13

1.

Vikten på Duschenheten är ca. 25 kg.
Väggkonstruktionen måste kunna bära denna
belastning.

500mm

x4
Icke försänkt skruv i rostfritt stål

3.

Använd LKS -pluggarna som medföljer för att dölja
skruvhuvudena.

min. 160mm
max. 250mm

x4
LKS Plugg
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Rördragning och anslutningar
3.
1.

Stansa ut hål i plåten antingen på sidan eller
på baksidan av inbyggnadslådan beroende på hur
installationen ser ut och var slangarna kommer ifrån.

Ø 50mm

2.

Ø 40mm
Ø 34mm

Ø 32mm

4.

min. 10mm
max. 20mm
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5.

6.

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.
OBSERVERA
Duschenheten kopplas in till det övre
anslutningsröret till omvandlaren.
OBSERVERA
Huvudduschen kopplas in till det nedre
anslutningsröret till omvandlaren.
OBS!
Väggfästen för inkommande vatten och
el tillhandahålls av kund.

Ø 32 mm

Ø 25 mm
Ø 16-20 mm

Ø 12 mm
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9.

7.

8.

100 mm
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Installera läckageindikering

Förberedelser kakling
1.

9

9

OBSERVERA
Läckageindikeringen ska mynna ut i rum
med vattentätt golv, dock inte i plats för
bad eller dusch. Invändig diameter för
läckageindikeringen ska vara minst 20 mm.
Utloppet ska inte placeras närmare än 60 mm
från golvets eller intilliggande väggs tätskikt.
OBSERVERA
Läckageindikeringen måste installeras med
en lutning från inbyggnadslådan ner mot
golvet.
OBSERVERA
Hylsan får inte deformeras. Deformation kan
orsaka vattenläckage.
OBSERVERA
Ledningen från läckageindikeringen ska vara
rengjord så att läckande vatten inte hindras
från att rinna ut.
Anslut ett rör med hylsan till inbyggnadslådans
dräneringsuttag. Anslut dräneringsrörets böj till röret. Tänk på
att röret ska bottna i dräneringsrörets böj, ca. 20 mm djupt.
Fixera dräneringsrörets böj på en lämplig plats. Se till att det
tomma röret är placerat med ett fall mot utloppet och att röret
är fixerat enligt gällande branchregler.
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Bygg upp golvet enligt gällande brancregler till samma
nivå som den undre kanten av den vikta kanten på
golvarmaturens metallfläns.

Nästa steg - Tätskikt och kakling
2.

Bygg upp golvet enligt gällande branchregler med en
lutning på 2% mot golvarmaturen.

OBSERVERA
Duschen kommer inte att fungera om inte
följande steg utförs.
Montering av godkända tätskikt, plattsättning och sista
förberedelser av Fixture installation måste slutföras innan
Orbital-duschenheten installeras. Följ instruktionerna i Fixture
installation - Waterproofing and Tiling manual.

Min. 2%

3.

Montera väggbeklädnad enligt gällande branchregler.
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