Fixture Installation
Orbital Shower Panel R3 (OS8733-E)
5-06-0009 SV
Publiceringsdatum 2022-06-27

Copyright © 2022,Orbital Systems
Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller kopieras i någon form eller på något sätt utan
skriftligt tillstånd från Orbital Systems. Den engelskspråkiga versionen av detta dokument innehåller originalinstruktionerna. Alla
andra språkversioner är översättningar av originalinstruktionerna.

Innehållsförteckning
Tack för ditt köp ........................................................................................................................... 5
Förutsättningar och godkännanden ............................................................................................ 5
Garanti ............................................................................................................................. 6
Service ..................................................................................................................... 6
Systemöversikt ............................................................................................................................ 7
Installationsöversikt ...................................................................................................................... 8
Teknisk systemspecifikation ..................................................................................................... 8
Installationsöversikt .............................................................................................................. 9
Produktmått ..................................................................................................................... 10
Installationsförslag för optimerad återvinningsgrad ......................................................................... 11
Täta infästningar i våtzon ...................................................................................................... 11
Fixture Installation ...................................................................................................................... 12
Komponentöversikt ............................................................................................................. 12
Installationsmått ................................................................................................................ 15
Kritiska installationsmått ....................................................................................................... 15
Förberedelser duschplatsen ................................................................................................... 16
Installera avlopp ................................................................................................................ 18
Installera väggfästen ........................................................................................................... 20
Installera Inbyggnadslåda ..................................................................................................... 22
Förberedelser Orbital Systems duschhuvud ................................................................................ 24
Förberedelser duschhuvud tredjepartsleverantör ........................................................................... 25
Rördragning och anslutningar ................................................................................................. 25
Förberedelser kakling .......................................................................................................... 28
Applicera tätskikt ................................................................................................................ 30
För installationer utanför Sverige ..................................................................................... 30
För installationer i Sverige ............................................................................................. 30
Montera tätskikt ......................................................................................................... 30
Installera armaturram .......................................................................................................... 33
Kakling ........................................................................................................................... 34
Slutliga förberedelser ........................................................................................................... 36

Sida 3 av 37

Den här sidan är avsiktligt lämnad tom.

Sida 4 av 37

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 enligt RiSE (Research Institutes
of Sweden AB) med typgodkännandeintyg C900373 &
C900374.
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 Panel R3 (OS8733-E)

1
2
3

4
5
1.
2.
3.
4.
5.

Duschhuvud (tillval)
Kontrollenhet
Handduschkit (Handdusch, Omkastare och Hållare) (tillval)
Duschenhet (RSK 835 91 20) och Inbyggnadslåda (RSK 831 41 82)
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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Installationsöversikt
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

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.
Inbyggnadslåda ska också förses med läckageindikering.
Golvarmatur HxBxD: 192x812x184 mm
Avloppsanslutning: Ø75 mm
Inbyggnadslåda: HxBxD: 932 x 538 x 145 mm
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Produktmått

441 mm

Ø 75 mm

230 mm

150 mm

1265 mm

1000 mm

2190 mm

575 mm

812 mm

Orbital Systems Duschhuvud & Handdusch

145 mm

OBSERVERA
Säkerställ att väggen är tillräckligt bred (min.
450 mm från mitten av Kontrolldisplayen) för
att passa Omkastare och Handdusch.

955 mm

122 mm

406 mm

434.5 mm
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184 mm

Installationsförslag för optimerad
återvinningsgrad

Täta infästningar i våtzon
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.

Rekommenderad installation
Ett väl tillslutet duschutrymme med golvvärme
är rekommenderat för att optimera återvinningsgraden.

Täta borrhålen enligt gällande branchregler.
Trä

Massiv konstruktion
(t.ex. betong)

1

1

2

2
3
4

•
•
•
•

A: Trä / Betong
B: Tätskikt
C: Monteringslim för kakel
D: Kakel
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Fixture Installation
Komponentöversikt
Fixture kit - Golv

1

2

3
6

7

4

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

Golvarmatur manschett, 1x
Golvsil, 1x
Armaturram, 1x
Golvarmatur, 1x (RSK 711 54 63) + försänkta skruvar i rostfritt stål, x7
Utloppshus avlopp, 1x (RSK 711 99 33)
Rengöringsservett, 1x
Skruv och plugg-kit, 1x
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Fixture kit - Väggarmatur (Duschhuvud och handdusch)

1

7

2
8
3
4

9

5

10

6
11

12

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

Inbyggnadslåda (RSK 831 41 82), 1x
Väggbockstöd (RSK 187 79 99), 5x (Duschhuvud & Handdusch)/ 3x (Duschhuvud)
Skruv, 8x
Väggfäste, 1x
PEX-slang med korrugerat skyddsrör (RSK 188 23 36), 150 cm, 2x
Avloppsrör, 1x
LK Väggdosa UNI Push V2 (RSK 188 26 57), 1x + skruv, 4x
Rörklammer, 3x
Skruv, 3x
Tätningsmanschett, 1x
Ethernetkontakt för inbyggnadslåda, 1x
LK Dränageböj V2 komplett (RSK 188 26 11), 1x
Rör (RSK 187 06 65), 350 cm
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Fixture kit - Väggarmatur (Duschhuvud)

4
5

1

6
2

7

3
8

9

10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Inbyggnadslåda (RSK 831 41 82), 1x
PEX-slang med korrugerat skyddsrör (RSK 188 23 36), 100 cm, 1x
Avloppsrör, 1x
Tätningsmanschett, 1x
LK Väggdosa UNI Push V2 (RSK 1882657), 1x + skruv, 4x
Rörklammer, 1x
Skruv, 8x
Ethernetkontakt för inbyggnadslåda, 1x
LK Dränageböj V2 komplett (RSK 188 26 11), 1x
Rör (RSK 187 06 65), 350 cm

Tillhandahålls av kunden:
1. Rörmanschett för Omkastare
2. Rörmanschett för Huvuddusch
3. Rörmanschett för Kontrolldisplay
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Installationsmått
OBS!
Använd de två 45-graders böjarna som ingår i kitet. En 90-graders böj är inte tillämplig.

892 mm

201 mm

90 mm

1000 mm

147 mm

cc 40 mm

538 mm
452 mm

441 mm

126 mm

150 mm
Ø40 mm

812 mm

184 mm

690 mm

150 mm

192 mm

122 mm

Ø75 mm

Kritiska installationsmått

X

X

955 mm

650 mm

OBSERVERA
Kritiska installationsmått!

X

Slutlig golvnivå där det är jämnt.
VIKTIGT
Inkommande tappvatten kan bara dras in från
baksida eller topp.
VIKTIGT
Läckageindikering ska vara monterad minst
60 mm från golv eller vägg.
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Förberedelser duschplatsen
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.

³45 mm
85 mm

145 mm

X

Y

>170 mm

X

20 mm
150 mm

2.

2100 mm

X

90 mm

³80 mm

442 mm
³45 mm
X

>85 mm

X

Y

X

X

Slutlig golvnivå där det är jämnt.
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Slutlig golvnivå där det är jämnt.
Väggtjocklek efter avslutad installation.

Montera väggbeklädnad enligt gällande branchregler.

5.

Gäller för Orbital Systems Duschhuvud &
Handdusch
OBS!
Det är valfritt på vilken sida av
duschen som omkastaren placeras.
Spegla kortlingar och väggbeklädnad vid
behov.

≥45 mm
145 mm
Ø75 mm

X

33,5 mm

Z

145 mm

50 mm

Z
Ø75 mm

1620 mm

4.
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Installera avlopp
2.

≥30mm

Golvarmatur och Utloppshus avlopp

X

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.

X

Z

X

Z

3.

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

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

Anslut golvarmaturen till avloppet enligt gällande
branchregler.

Rördragning avlopp
1.

NOTERA
Applicera Glidex glidmedel vid montering
enligt leverantörens rekommendationer.
För installationer i Sverige ska läckagetest utföras.
Avloppet ska provspolas och okulärbesiktigas för att
säkerställa att montaget är tätt. Läckagetestet ska
dokumenteras.

3

6

OBSERVERA
Utför installationen enligt gällande
Branschregler Säker Vatteninstallation:
• 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.
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Installera väggfästen
2.

Fäst anslutningsrören enligt gällande branchregler.

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

Tillhandahålls av kunden:
• Fästen
OBSERVERA
Säkerställ att rör och passrör är korrekt
monterade så att de inte kan separeras
ifrån varandra.

2

4

RSK 187 79 99

5

RSK 188 23 36

1.

>100mm
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2.

4.

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

90mm

3.

~1200 - 1300mm
X

1000mm

X
X

Slutlig golvnivå där det är jämnt.

x3
Försänkt skruv i rostfritt stål
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126mm

Installera Inbyggnadslåda
2.
1.

Montera väggbeklädnad enligt gällande branchregler.

1

Ø25mm
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RSK 831 41 82

5.

3.

x8
Icke försänkt rostfri skruv

4.

650mm
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6.

OBSERVERA
Kontrollera vattentätheten för att utesluta
läckage.

Förberedelser Orbital Systems
duschhuvud

5/7

1.

RSK 188 26 57

Mät ut och markera placeringen av väggdosa UNI Push.

1900mm - 2300mm

7.

Nästa steg beror på duschvariant.
2.

Följ stegen
som gäller för
Orbital Systems
Duschhuvud
(Förberedelser
Orbital Systems
duschhuvud [24])

Följ stegen som gäller för
duschhuvud från
tredjepartsleverantör
(Förberedelser
duschhuvud
tredjepartsleverantör
[25])

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

x4
Icke försänkt rostfri skruv
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Väggdosa UNI Push
med integrerad
stödhylsa

Förberedelser duschhuvud
tredjepartsleverantör

Rördragning och anslutningar

Överväg i detta skede de nödvändiga förberedelserna för
installation av duschhuvudet från tredjepartsleverantör enligt
lokala bestämmelser.
Krav för installation av omkastare, huvud- och handdusch
från tredjepart (gäller installation i kombination med Orbital
Shower):
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• 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.

RSK 188 07 62

Tillhandahålls av kunden:
• PEX-slang med mediarör Ø25 mm
• Strömkabel med installationsrör Ø16 mm
• Fästen

1.

2.

Skär till konen enligt diametern på installationsrör och
skyddsrör.

Ø 32 mm

Ø 25 mm
Ø 16-20 mm

Ø 12 mm
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3.

OBS!
Fästen tillhandahålls av kunden.

6.

Förankra röret i utskärningen i regeln med rörklammer.

Skär de korrugerade skyddsrören.
OBSERVERA
Skär de korrugerade skyddsrören så tätt
intill den vattentäta förseglingen som
möjligt.

<50 mm

4.

5.
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7.

Skär skyddsrör och installtionsrör.

9.

Gäller endast för Orbital Ethernet-installation

OBS!
Längden på skyddsrör och installtionsrör
kan behöva justeras beroende på vilken
anslutning som monteras senare.

8/11

100 mm

8.

VARNING
Allt elektriskt installationsarbete måste
följa gällande regler och utföras av
behörig elektriker.

10.
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Förberedelser kakling
11.
1.

Bygg upp golvet enligt gällande brancregler till samma
nivå som den undre kanten av den vikta kanten på
golvarmaturens metallfläns.

2.

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

Min. 2%
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3.

4.

12
OBSERVERA
Glöm inte att montera antennen innan
väggen stängs.
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Montera väggbeklädnad enligt gällande branchregler.

Applicera tätskikt
För installationer utanför Sverige
Följande kapitel ger en generell beskrivning för hur tätskikt
ska appliceras i våtutrymme tillsammans med Orbital
Shower. Gällande branchregler för hur tätskikt ska appliceras
i våtutrymmen ska tillämpas.

För installationer i Sverige
Följande tätskikt är godkända enligt svenska föreskrifter. Välj
något av följande tätskikt och gå till www.orbital-systems.com
för separata anvisningar för hur du applicerar ditt valda
tätskikt.
Nedanstående tätskikt för golvarmaturen är branchgodkända
enligt branchstandard (https://www.sakervatten.se/vvsprodukter/vaggnara-golvbrunnar):
• Adda
• Ardex 7+8
• Bostik Pro
• Bostik Universal
• Casco
• Centro

1.

• Ecodur
• FF Kakel

OBS!
För att uppnå optimal fästyta bör alla
ytor vara rena och fria från smuts (t.ex.
damm, syra, fett).

• Finja
• GK Hero
• Hey'di
• Kiilto
• LIP
• Mapei WP90 och WP200
• Midun
• Mira
• Mira Vapourmat
• PCi
• Schönox
• Sense Pro
• Sopro
• Weber
• Zebra

Montera tätskikt
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Mattslipa och rengör inbyggnadsboxens och
golvarmaturens metallflänsar med rödsprit eller liknande.

1

Tillhandahålls av kunden:
1. Rörmanschett för omkastare
2. Rörmanschett för huvuddusch
3. Rörmanschett för kontrolldisplay
Tätskikt ska appliceras runt två genomföringar i väggen och
på inbyggnadsboxens samt golvarmaturens metallflänsar.
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2.

Maskera den svartlackade delen av inbyggnadsboxens
fläns med tejp.

3.

Applicera vattenfast lim på inbyggnadsboxens och
golvarmaturens metallflänsar.

4.
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Sprid ut limmet med en fintandad limspridare eller
pensel.

5.

6.

Applicera membran på den övriga golv- och väggytan
som inbyggnadsboxens manchett och golvarmaturens
manschett ska täcka.

7.

Applicera membran ovanpå inbyggnadsboxens
manschett och på övrig väggyta.

8.

Montera noggrannt manschett på väggen och överlappa
med minst 50 mm. Förslut skarvarna med membran.
Montera rörmanschetter enligt vald tätskiktsleverantörs
anvisning för att försluta runt alla rörgenomföringar.

Montera inbyggnadsboxens manschett runt
inbyggnadsboxen och golvarmaturens manschett runt
golvarmaturen. Gällande golvarmaturen manschett,
säkerställ att både vägg och golv täcks. Stryk noggrant
ut manschetterna och säkerställ att inga veck eller
luftblåsor uppstår.
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Installera armaturram
9.

Ta bort maskeringstejpen från inbyggnadsboxens fläns.

3

10. Säkerställ att återstående ytor vattentätas enligt
anvisningar från vald tätskiktsleverantör och gällande
branchregler.
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Kakling
2.

NOTERA
Det är viktigt att man håller exakta 90
graders vinklar och sätter allt lod-/vågrätt.
Viktigt är också att man inte smetar fix
över den svarta lacken på inbyggnadslådan.
Slutligen är det rekommenderat att man
lägger en tunn silikonfog i mötet med listen
och inbyggnadslådan, främst längs med
bottensidan av dörrpanelhålet så att inte
onödigt mycket vatten rinner in i fixet.

OBSERVERA
Skär inte PEX-slangarna. De
behöver sticka ut inför kommande
installationssteg.
OBSERVERA
Använd inte en större borr än 30 mm i
diameter för plattorna, annars täcker inte
avledaren hålen helt.

Applicera kakel mot den lackerade linjen på alla sidor av
inbyggnadslådans metallfläns.

>0

1.

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

Ø 30 mm

Min 8 mm, Max 16 mm
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3.

Kakelplattorna får inte täcka över golvsilen eftersom
golvsilen måste kunna lyftas upp.

4.

OBS!
Kakelplattorna måste vara i nivå eller
högre än armaturramen. För att uppnå
detta måste kakelplattorna vara minst 8
mm i tjocklek.

2 mm

2 mm

5.

2
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Slutliga förberedelser
OBSERVERA
Duschen kommer inte att fungera om ovan
nämnda steg inte utförs.
Fixture Installation slutförd.
Nästa steg är att installera duschenhet, kontrolldisplay,
duschhuvud och handdusch (inklusive omkastare och
handduschhållare). Se Technology Installation Manual för
vidare information.
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