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Axor ShowerCollection with Philippe Starck
 Profesyoneller için bilgi ve ilham kaynağı  



PHIlIPPE STARCK

 Philippe Starck günümüzün en tanınmış tasarımcılarından biridir. 
Pek çok insan onu, çocuksu, sıkça sansasyonel stilinin insanları 
 provoke ettiği bir dahi olarak görür. 

·   İç mimar ve tasarımcı 
·   1949 yılında Fransa‘da, Paris‘te doğdu 
·   1979 yılında „Starck Product“ fi rmasını kurdu 
·   Partnerleri arasında Kartell, Alessi, Duravit, Driade, Fossil, Cassina 
bulunmaktadır 

·   Projeler: Yoo Apartments, Motoryacht A, Café Costes – Paris, 
 Hotel St. Martins Lane – Londra 

·   1992 yılından beri Axor ile çalışıyor 
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43  Ürünlere genel bakış 

50  Referanslar 



Duş için Haute Couture. 

Bir kare alanda ne kadar potansiyel gizlidir? Axor ShowerCollection kanıtlıyor: sonsuz. 
Serbest kombin edilebilen duşlar, bataryalar ve aksesuarlar müşterinizin ihtiyaçlarına 
tam olarak karşılık verebilecek kişisel çözümlere olanak sağlamaktadır. 

Kolleksiyonun her bir ürünü Axor ve Philippe Starck tarafından 12 cm x 12 cm olarak 
geliştirildi. Önümüzdeki sayfalarda ürünleri nasıl mükemmel olarak kombine edebildiği-
nizi göreceksiniz.

Bunun ötesinde bu broşürde size Axor ShowerCollection’ın özenle hazırlanmış sıva altı 
gövdeleri ve montajı çok kolaylaştıran sofistike geçme ilkesi hakkında bilgi vermek isti-
yoruz. Kapsamlı planlama örnekleri size kurulum için pek çok ayrıntılı bilgi ve montaj için 
yararlı öneriler sunmaktadır. 

Profesyoneller için bu broşür size Axor ShowerCollection ile duşu kişisel bir spa keyfine 
dönüştürmenin ne kadar kolay olduğunu gösterecektir.
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İlke

İlke

Yapı taşlarının tamamen serbest kombine edilebildiği basit bir modüler sistem, 
işte bu Axor ShowerCollection’dır. Bu (sadece karıştırın!) Just mix it! duşun 
planlanmasında kişiselliğin ve yaratıcılığın sloganıdır. Müşteriniz termostattan 
tepe duşuna, raftan ShowerHeaven’a kadar arzu ettiği her elemanı seçme 
özgürlüğüne sahiptir. 

Axor ShowerCollection duvarın arkasında da iyi yapılandırılmış ve kolay 
monte edilebilen çözümler sunmaktadır. Örneğin koleksiyon her durumda 
yaratıcılıkta en üst düzeyde özgürlükle uygulamada büyük bir güveni bağdaş-
tırmaktadır.

Just mix it! ilkesi kendini her yerde kanıtlamaktadır. İster küçük standart bir duş-
ta, ister zengin boyutlara sahip bir Wellness sahasında olsun.
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Just it!
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Koleksiyon 

01_Termostatik ana ünite 36 x 12
02_Merkez termostat 12 x 12
03_Açma kapama valfi 12 x 12
04_Trio®/Quattro® yönlendirici 12 x 12
05_Askılı duş modülü 12 x 12
06_Şelale tepe duşu 24 x 12
07_Duş modülü 12 x 12
08_Tepe duşu 24 x 24
09_ShowerHeaven 72 x 72
10_ShowerHeaven 97 x 97
11_Aplik modülü 12 x 12
12_Hoporlör modülü 12 x 12
13_Raf 12 x 12

Çemberin karelenmesi

Hemen hiç bir başka duş sistemi Axor ShowerCollection 
kadar çok yönlü değildir. Philippe Starck, duş koleksiyo-
nu ile minimalizmin estetiğini sürdürmekte ve tüm modülle-
ri 12 x 12 ilkesine dayandırmaktadır.

Böylece aşağıdaki olanaklara sahip olmaktasınız: 
·  Tüm dizayn dilleri ve Axor koleksiyonları 
için uyumlu bir duş çözümü
·  Just-mix-it! felsefesi ile yaratıcılıkta 
çok çeşitli olanaklar

İlke

Bataryalar

12 x 12 cm boyutlarında kare olarak tasarlanmış batar-
yalar tek başlarına veya çok işlevli sistem olarak kurula-
bilmektedir:
·  Temel: Entegre açma kapama valfli veya valfsiz 
 termostat modülü (01 + 02)

·  Açma kapama ve yönlendirme için bununla diğer 
kumanda birimleri kombine edilebilir (03 + 04)

·  Özellikle pratik: Entegre açma kapama valfli ve askılı el 
duşu modülü (05)

Şelale

Canlılık verici şelale akış biçimi ile koleksiyo-
nun yeni bir modülüdür.
·  Şelale akışı, geniş tutulmuş rafı ile birlikte 
küvette gaga olarak kullanılabilir 

·  Buna alternatif olarak tepe duşu olarak kulla-
nılabilir

·  Spa alanı için de idealdir
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Duşlar

Çok farklı duş ürünleri sayesinde müşterinize kendi duş macerasını gerçekleştirme 
 olanağını sunabilirsiniz:

Duş modülü (07), 12 x 12 cm
·  Tepe, omuz veya yan jet olarak kullanılabilir
·  Tek başına veya tercihe bağlı 4,6, veya 9 adet olarak kullanılabilir

Tepe duşu (08), 24 x 24 cm
·  Küçük banyolar için geniş alana yayılan duş keyfi
·  Seçime bağlı olarak, tavandan, duvardan veya tavana sıfır monte  
edilebilen alternatifler tercih edilebilir

·  Sprey kapağı çıkartılabildiğinden temizlenmesi kolaydır (bkz. S. 42)

ShowerHeaven (09 + 10)
·  Özellikle lüks: 3 değişik akışlı ShowerHeaven
·  2 farklı büyüklükte
·  Tercihe göre ışıklı olarak da temin edilebilir
·  Sıva altı ve sıva üstü çözümü olarak mevcuttur

Aksesuarlar

Fonksiyon modüllerinin yanı sıra konfor modül-
leri Axor ShowerCollection’ı zenginleştirmek-
tedir:
·  Mükemmel bir duş deneyimi için: Aplik 
 modülü (11) ve hoparlör modülü (12)

·  12 x 12 cm (13) ve 24 x 12 cm ölçülerinde 
pratik eşya koyma rafları
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ShowerHeaven

3 farklı akış türü ShowerHeaven’da su ile 
özel bir tür deneyimin kapılarını açar: 
·  Tavan duşu bölgesinin dış tarafındaki 
 Bodyzone (01); 0,3 MPa’da  
debi: 33,3 l/dak

·  AirPower fonksiyonlu merkezi Rainzone (02); 
0,3 MPa’da debi: 20,6 l/dak

·  17 cm çapında güçlü laminar akış (03); 
0,3 MPa’da debi: 15,6 l/dak

·  Her 3 akış türü de tek başlarına veya kombi-
nasyon halinde kullanılabilmektedir (04);  
0,3 MPa’da debi:  
Rainzone + Laminar = 32,1 l/dak;  
Rainzone + Bodyzone = 42,4 l/dak;  
Bodyzone + Laminar = 40,5 l/dak

3 akış bölgesi de 3 vana veya 3 çıkışlı 
1  yönlendirici ile kontrol edilir.

İlke

Tepe duşu olarak duş modülü

Duş modülünün tepe duşu olarak kullanılması durumunda 
kapılar aşağıdaki olanaklara açılır:
·  İsteğe bağlı olarak farklı örneklerle 
tamamen kişisel akış örneği için kontrol edilebilir (05)
·  Tepe duşu olarak uygulamada duş modülleri 1, 4, 
6 veya 9 adet tercih edilebilir (06)

·  Debi miktarı: 0,3 MPa’da yak. 5 l/dak
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Yan jet olarak duş modülü

Duş modülü omuz veya yan jet olarak kullanılabilir ve 
aşağıdaki avantajlara sahiptir: 
·  Dikey yönde ayarlanabilen 5 kademe (07) vasıtası ile 
akış farklı vücut boylarına ayarlanabilmektedir

·  Debi miktarı: 0,3 MPa’da yak. 5 l/dak

Duş modülleri 90° döndürülmüş olarak monte edildi-
ğinde, su akışı yatayda ayarlanabilmektedir. Bu neden-
le akış vücudun üzerine ya yüzeysel (08) ya da noktasal 
(09) olarak düşer.

Şelale

Şelale çok sayıda fonksiyonu sunmaktadır 
ve çok farklı biçimlerde kullanılabilmektedir.
·  Küvet doldurmak için veya omuza masaj 
 yapmak için omuz duşu olarak

·  Şeffaf, geniş bir şelale akışı
·  Suyun doğal biçimi 
taklit edilmektedir
·  Debi miktarı: 0,3 MPa’da yak. 24 l/dak

Tepe duşları

AirPower teknolojisi sayesinde akış yumuşak 
bir duş yağmurudur.
·  Debi miktarı: 0,3 MPa’da yak. 12 l/dak veya 
25 l/dak



Aplik modülü

ShowerHeaven

Hoporlör modülü

Raf

Duş modülü

Açma kapama valfi

Termostatik ana ünite

Duş modülü

Planlama örneği 1: 
Minimalistler için duş

Bu planlama örneği tasarımcı Philippe Starck’ın rüya gibi 
duşunu vurgulamaktadır. Tüm bataryalar ve aksesuarlar 
klasik olarak dikey olduğundan özellikle ergonomik yer-
leştirilebilmektedir.
·  Göz ve kulak yüksekliğinde ışık ve hoparlör modülleri
·  Üst eşya koyma rafı: bakım ürünlerinin yerleştirilmesi için 
pratiktir

·  Duş modülleri omuz ve bel bölgesinde dikey yönde ve 
çeşitli vücut boylarına göre ayarlanabilir

·  Merkez termostat modülü istenmekte olan söz konu-
su sıcaklığı ve ShowerHeaven’ın 3 farklı akış bölgeleri-
ni ayarlar

·  Doğrudan erişimde el duşu modülü

Planlama örnekleri

El duşu modülü

Bataryaların ve ShowerHeaven’ın bu kombinasyonunun montajı ile 
 ilgili olarak 35. sayfadan sonraki montaj kılavuzuna bakınız.
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Planlama örnekleri
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Planlama örneği 2: 
Konfor seçeneği

Bu duş konsepti tüm fonksiyon ve raf modüllerini yatayda ve ergo-
nomik bir yükseklikte bir araya getirmektedir. Böylece tüm fonksi-
yonlar rahatça uygulanırken, eşyalar da el altındadır.
·  4 duş modülü rahatça omuz duşu olarak kullanılır; Vücut boyuna 
sorunsuzca uyarlamak için 5 ayar pozisyonu

·  ShowerHeaven’a kumanda etmek için 3 adet entegre açma 
 kapama valfine sahip, sola monte edilmiş termostat modülü

·  Duş modüllerine birlikte kumanda etmek için ayrı açma kapama 
valfı

·  24 cm eninde eşya koyma rafı duş eşyalarına rahatça yetecek 
kadar yer sunmaktadır

·  Yana monte edilmiş el duşu modülüne rahat ulaşım ve kullanım
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TESİSAT MONTAJI montaj için gerekenler

Sıcak su besleme
Tercih edilen kişisel duş üniteleri ve çıkış sayısına bağlı olarak,  Sistem 
özel olarak ölçülendirilmelidir.
Batarya çalışma basıncı: maks. 0,8 MPa, tavsiye edilen çalışma basın-
cı: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), Sıcak su ısısı: maks. 60°, 
Tavsiye edilen kapasite: hazırda bulundurma kapasitesi 300 l olmalıdır.
Not: ShowerHeaven anında ısıtıcılar ile çalışmaz. Sıcak su ve soğuk su 
arasındaki basınç farklılığı mutlaka dengelenmelidir.

Besleme hattı
Ürün No. 10750180 Termostat modülü 36 x 12 için iç set: 2 x DN20 
(sıcak/soğuk); ShowerHeaven: 3 x DN20 (karışmış su)

Termostatik ana ünite
Ürün No. 10751000 Termostat modülü 36 x 12 ShowerHeaven’a 
kumanda etmek için silindirik volanlı ve yüksek debi dış set. Termostat 
modülünün montajı için iç set (Ürün No. 10750180) gerekmektedir. Her 
iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. 0,3 MPa’da yak. 58 l/dak 
serbest akış.

Duş modülü
Ürün No. 28491000 Duş modülü 12 x 12 dış set. sıralı montaj için (ara 
mesafe 10 mm) iç set (Ürün No. 28486180) kullanın. Her iki ürün ayrı 
ayrı sipariş edilmek zorundadır. Akış miktarı 0,3 MPa’da yak. 9,8 l/dak 
(2 duş modülünde).

Açma kapama valfi
Ürün No. 10972000 açma kapama valfi 12 x 12 Seri bağlanmış iki 
duş modülüne kumanda etmek için dış set. Sıralı montaj için (ara mesafe 
10 mm) iç set (Ürün No. 10971180) kullanın. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş 
edilmek zorundadır. 0,3 MPa’da yak. 55 l/dak serbest akış.

El duşu modülü
Ürün No. 10651000 El duşu modülü 12 x 12 dış set. Montaj için iç set 
(Ürün No. 10650180) gerekmektedir. El duşu modülü kendi açma kapa-
ma valfine sahiptir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. Akış 
miktarı 0,3 MPa’da yak. 17 l/dak.

Raf
Ürün no. 40872000 raf 12 x 12

Montaj kılavuzu
Aplik modülü ve hoporlörün hatasız montajı için (ara mesafeler 10 mm)  
Ürün no: 10973180 montaj plakası kullanılmasını tavsiye ederiz. 

Hoporlör modülü
Ürün No. 40874000 Hoparlör modülü 12 x 12 Dış set. Ayrı iç set 
(Ürün No. 40876180) gerekmektedir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş 
edilmek zorundadır. Hoparlör modülünü pasif hoparlör olarak değil 
de aktif hoparlör olarak kullanabilmek için devreye DeToma GmbH 
(www.detoma.com) firmasından temin edilebilen aktif modül (A 403) 
bağlanmalıdır. Bu durumda hoparlör kendini dijital filtre üzerinden akustik 
koşullara optimum düzeyde uyarlar.

Axor ürünleri

1 x ShowerHeaven 97 x 97 ışıklı 
(tavana sıfır montaj)
Ürün No. 10623800

1 x Termostatik ana ünite 36 x 12 Dış set
Ürün No. 10751000
1 x Termostatik ana ünite iç set 36 x 12
Ürün No. 10750180

2 x Duş modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 28491000
2 x Duş modülü iç set 12 x 12
Ürün No. 28486180 

1 x Açma kapama valfi 12 x 12 Dış set
Ürün No. 10972000
1 x Açma kapama valfi 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10971180

1 x El duşu modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 10651000
1 x El duşu modülü iç set 12 x 12
Ürün No. 10650180

1 x Raf 12 x 12
Ürün No. 40872000

1 x Hoporlör modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 40874000
1 x Aplik modülü ve hoporlör modülü iç set
Ürün No. 40876180

1 x Aplik modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 40871000 
1 x Aplik modülü ve hoporlör modülü iç set
Ürün No. 40876180

1 x Montaj kılavuzu
Ürün No. 10973180

TAvAN KONSTRÜKSİYONu

Asma tavan
ShowerHeaven ürün kodu 10623800 ü tava-
na sıfır monte etmek için 8cm derinliğe sahip, 
alçıpandan yapacağınız bir asma tavana ihti-
yaç vardır. Ürünü betona gömemez veya çev-
resini sonradan kapatamazsınız. 950 mm 
çapında bir boşluk oluşturmanız gerekmekte-
dir. ShowerHeaven'ın su geçmeden yaklaşık 
ağırlığı 50 kg'dır.
Dikkat: Yanıcı özelliğe sahip içi oyulmuş 
alanlara montaj için uygun değildir.

Aplik modülü
Ürün No. 40871000 Aplik modülü 12 x 12 Dış set. Ayrı iç set (Ürün No. 
40876180) gerekmektedir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorun-
dadır.

GİDER TEKNİğİ

Süzgeç
Yer süzgeçi (duş teknesiz): Illbruck Poresta Slot, DN70 drain line; Alter-
natif: Duş teknesi için tromplen: Raindrain 90 XXL, tahliye performansı 
15 mm su derinliğinde 51 l/dak. (bağlantı DN70) DIN 1247 1–3 e göre 
denenmiştir.  
Raindrain 90 XXL komple set  Ürün no. 60067000.
Dikkat: Gider performansı 50 l/dak'dan az olmamalıdır.

ElEKTRİK MONTAJI Besleme hattı

ShowerHeaven besleme hattı
3 x 1,5 mm2 besleme hattı; 1 x 4 mm2 elektrik bağlantı kutusu ve transfor-
matör dahil
Not: ShowerHeaven 2.25 m den yükseğe bağlanmalıdır.

Aplik modülü için besleme hattı
3 x 1,5 mm2 besleme hattı transformatörü dahil
Not:
·  transformatör için entegre bir soket montajı yapmanız gerekir
·  Güç kaynağı için boş bir kablo borusu olması gerekir (ışık)
·  Elektrik bağlantıları elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Monta-
ja hazır güç kaynağı 230 V/N/PE/50 Hz. Yakma işlemi için kullanıla-
cak ekstra bir elektrik düğmesi (RCD/FI) güvenlik gerekliliği içerisinde 
< 30 mA olmalıdır (resmi yok)

Aplik modülü ve ShowerHeaven için elektrik düğmesi  
Elektrik düğmesi duş alanı dışarısında olmalıdır  (güvenlik alanı dışın-
da her biri DIN VDE 100 part 701 olarak 2 adet) tavan aydınlatma-
sı ile aplik için ikili düğme. Böyle bir durumda aplik ve tepe duşu birlikte 
kumanda edilir.

Transformatör ShowerHeaven
İkinci çıkış voltajı 12 V/35–80 VA

Aplik modülü için transformatör
Kablo uzunluğu 7m (resmi yok) Detaylı montaj bilgilerini sayfa 35 den 
sonra bulabilirsiniz.

Ayrıntılı bir montaj kılavuzu söz konusu ürünlere eklenmiştir ve profesyoneller için 

sayfamızdan da indirilebilir. O zaman bu bağlamda daha hassas debi hesapla-

rı gerçekleştirilebilir.
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TESİSAT MONTAJI montaj için gerekenler

Sıcak su besleme
Tercih edilen kişisel duş üniteleri ve çıkış sayısına bağlı olarak,  Sistem 
özel olarak ölçülendirilmelidir.
Batarya çalışma basıncı: maks. 0,8 MPa, tavsiye edilen çalışma basın-
cı: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), Sıcak su ısısı: maks. 60°, 
Tavsiye edilen kapasite: hazırda bulundurma kapasitesi 300 l olmalıdır.
Not: ShowerHeaven anında ısıtıcılar ile çalışmaz. Sıcak su ve soğuk su 
arasındaki basınç farklılığı mutlaka dengelenmelidir.

Besleme hattı
Ürün No. 10750180 Termostat modülü 36 x 12 için iç set: 2 x DN20 
(sıcak/soğuk); ShowerHeaven: 3 x DN20 (karışmış su)

Termostatik ana ünite
Ürün No. 10751000 Termostat modülü 36 x 12 ShowerHeaven’a 
kumanda etmek için silindirik volanlı ve yüksek debi dış set. Termostat 
modülünün montajı için iç set (Ürün No. 10750180) gerekmektedir. Her 
iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. 0,3 MPa’da yak. 58 l/dak 
serbest akış.

Duş modülü
Ürün No. 28491000 Duş modülü 12 x 12 dış set. sıralı montaj için (ara 
mesafe 10 mm) iç set (Ürün No. 28486180) kullanın. Her iki ürün ayrı 
ayrı sipariş edilmek zorundadır. Akış miktarı 0,3 MPa’da yak. 9,8 l/dak 
(2 duş modülünde).

Açma kapama valfi
Ürün No. 10972000 açma kapama valfi 12 x 12 Seri bağlanmış iki 
duş modülüne kumanda etmek için dış set. Sıralı montaj için (ara mesafe 
10 mm) iç set (Ürün No. 10971180) kullanın. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş 
edilmek zorundadır. 0,3 MPa’da yak. 55 l/dak serbest akış.

El duşu modülü
Ürün No. 10651000 El duşu modülü 12 x 12 dış set. Montaj için iç set 
(Ürün No. 10650180) gerekmektedir. El duşu modülü kendi açma kapa-
ma valfine sahiptir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. Akış 
miktarı 0,3 MPa’da yak. 17 l/dak.

Raf
Ürün no. 40872000 raf 12 x 12

Montaj kılavuzu
Aplik modülü ve hoporlörün hatasız montajı için (ara mesafeler 10 mm)  
Ürün no: 10973180 montaj plakası kullanılmasını tavsiye ederiz. 

Hoporlör modülü
Ürün No. 40874000 Hoparlör modülü 12 x 12 Dış set. Ayrı iç set 
(Ürün No. 40876180) gerekmektedir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş 
edilmek zorundadır. Hoparlör modülünü pasif hoparlör olarak değil 
de aktif hoparlör olarak kullanabilmek için devreye DeToma GmbH 
(www.detoma.com) firmasından temin edilebilen aktif modül (A 403) 
bağlanmalıdır. Bu durumda hoparlör kendini dijital filtre üzerinden akustik 
koşullara optimum düzeyde uyarlar.

Axor ürünleri

1 x ShowerHeaven 97 x 97 ışıklı 
(tavana sıfır montaj)
Ürün No. 10623800

1 x Termostatik ana ünite 36 x 12 Dış set
Ürün No. 10751000
1 x Termostatik ana ünite iç set 36 x 12
Ürün No. 10750180

2 x Duş modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 28491000
2 x Duş modülü iç set 12 x 12
Ürün No. 28486180 

1 x Açma kapama valfi 12 x 12 Dış set
Ürün No. 10972000
1 x Açma kapama valfi 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10971180

1 x El duşu modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 10651000
1 x El duşu modülü iç set 12 x 12
Ürün No. 10650180

1 x Raf 12 x 12
Ürün No. 40872000

1 x Hoporlör modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 40874000
1 x Aplik modülü ve hoporlör modülü iç set
Ürün No. 40876180

1 x Aplik modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 40871000 
1 x Aplik modülü ve hoporlör modülü iç set
Ürün No. 40876180

1 x Montaj kılavuzu
Ürün No. 10973180

TAvAN KONSTRÜKSİYONu

Asma tavan
ShowerHeaven ürün kodu 10623800 ü tava-
na sıfır monte etmek için 8cm derinliğe sahip, 
alçıpandan yapacağınız bir asma tavana ihti-
yaç vardır. Ürünü betona gömemez veya çev-
resini sonradan kapatamazsınız. 950 mm 
çapında bir boşluk oluşturmanız gerekmekte-
dir. ShowerHeaven'ın su geçmeden yaklaşık 
ağırlığı 50 kg'dır.
Dikkat: Yanıcı özelliğe sahip içi oyulmuş 
alanlara montaj için uygun değildir.

Aplik modülü
Ürün No. 40871000 Aplik modülü 12 x 12 Dış set. Ayrı iç set (Ürün No. 
40876180) gerekmektedir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorun-
dadır.

GİDER TEKNİğİ

Süzgeç
Yer süzgeçi (duş teknesiz): Illbruck Poresta Slot, DN70 drain line; Alter-
natif: Duş teknesi için tromplen: Raindrain 90 XXL, tahliye performansı 
15 mm su derinliğinde 51 l/dak. (bağlantı DN70) DIN 1247 1–3 e göre 
denenmiştir.  
Raindrain 90 XXL komple set  Ürün no. 60067000.
Dikkat: Gider performansı 50 l/dak'dan az olmamalıdır.

ElEKTRİK MONTAJI Besleme hattı

ShowerHeaven besleme hattı
3 x 1,5 mm2 besleme hattı; 1 x 4 mm2 elektrik bağlantı kutusu ve transfor-
matör dahil
Not: ShowerHeaven 2.25 m den yükseğe bağlanmalıdır.

Aplik modülü için besleme hattı
3 x 1,5 mm2 besleme hattı transformatörü dahil
Not:
·  transformatör için entegre bir soket montajı yapmanız gerekir
·  Güç kaynağı için boş bir kablo borusu olması gerekir (ışık)
·  Elektrik bağlantıları elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Monta-
ja hazır güç kaynağı 230 V/N/PE/50 Hz. Yakma işlemi için kullanıla-
cak ekstra bir elektrik düğmesi (RCD/FI) güvenlik gerekliliği içerisinde 
< 30 mA olmalıdır (resmi yok)

Aplik modülü ve ShowerHeaven için elektrik düğmesi  
Elektrik düğmesi duş alanı dışarısında olmalıdır  (güvenlik alanı dışın-
da her biri DIN VDE 100 part 701 olarak 2 adet) tavan aydınlatma-
sı ile aplik için ikili düğme. Böyle bir durumda aplik ve tepe duşu birlikte 
kumanda edilir.

Transformatör ShowerHeaven
İkinci çıkış voltajı 12 V/35–80 VA

Aplik modülü için transformatör
Kablo uzunluğu 7m (resmi yok) Detaylı montaj bilgilerini sayfa 35 den 
sonra bulabilirsiniz.

Ayrıntılı bir montaj kılavuzu söz konusu ürünlere eklenmiştir ve profesyoneller için 

sayfamızdan da indirilebilir. O zaman bu bağlamda daha hassas debi hesapla-

rı gerçekleştirilebilir.
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Planlama örnekleri
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Planlama örneği 2: 
Konfor seçeneği

Bu duş konsepti tüm fonksiyon ve raf modüllerini yatayda ve ergo-
nomik bir yükseklikte bir araya getirmektedir. Böylece tüm fonksi-
yonlar rahatça uygulanırken, eşyalar da el altındadır.
·  4 duş modülü rahatça omuz duşu olarak kullanılır; Vücut boyuna 
sorunsuzca uyarlamak için 5 ayar pozisyonu

·  ShowerHeaven’a kumanda etmek için 3 adet entegre açma 
 kapama valfine sahip, sola monte edilmiş termostat modülü

·  Duş modüllerine birlikte kumanda etmek için ayrı açma kapama 
valfı

·  24 cm eninde eşya koyma rafı duş eşyalarına rahatça yetecek 
kadar yer sunmaktadır

·  Yana monte edilmiş el duşu modülüne rahat ulaşım ve kullanım

S
h

o
w

er
H

ea
ve

n

10
13



verkürzt auf 208 mmverkürzt auf 200 mm verkürzt auf 208 mm

14
17

Planlama örneği 3: 
Çepeçevre duş duygusu

Suyu çepeçevre yaşamak; Bu duyguyu, tepe duşu olarak 
tercih edilen 6 duş modülü ve yan jet olarak uygulanan 
diğer 6 adet duş modülü sağlamaktadır.
·  Tepe duşu olarak kullanılan 6 adet duş modülüne ter-
mostatik ana üzerindeki Açma kapama valfi üzerinden 
kumanda edilir

·  Diğer 6 adet duş modülü dikey olarak ve köşeye yer-
leştirilmiştir ve arzuya bağlı olarak 3’lü gruplar halinde 
veya hepsi bir arada kullanılabilir

·  Tepe duşu için fonksiyon modülleri ıslak bölge dışında 
kullanılabilir. Suyun sıcaklığı duşa başlamadan önce 
isteğe göre ayarlanabilir

·  El duşu modülüne Walk-in bölgesinden ulaşılabilmekte-
dir ve duşun temizlenmesi için çok uygundur
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Planlama örnekleri
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TAvAN KONSTRÜKSİYONu

Tavan (iç kaplama)
ShowerHeaven ürün no. 10625800 için bağlantı boruları tavan içine 
gömülmelidir. ShowerHeaven net ağırlığı, içinden su geçmeden, yaklaşık 
30kg dır. Yapılan düşük tavan ShowerHeaven'ın bu ağırlığını taşıyacabi-
lecek şekilde oluşturulmalıdır.

TESİSAT MONTAJI

Sıcak su besleme
Tercih edilen kişisel duş üniteleri ve çıkış sayısına bağlı olarak,  Sistem 
özel olarak ölçülendirilmelidir. Batarya çalışma basıncı: maks. 0,8 MPa, 
tavsiye edilen çalışma basıncı: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 
147 PSI), Sıcak su ısısı: maks. 60°, tavsiye edilen kapasite: Hazırda 
bulundurma kapasitesi 300 l olmalıdır.
Not: ShowerHeaven anında ısıtıcılar ile çalışmaz. Sıcak su ve soğuk su 
arasındaki basınç farklılığı mutlaka dengelenmelidir.

Besleme hatları
Ürün No. 10750180 Termostat modülü 36 x 12 için iç set:
2 x DN20 (sıcak/soğuk)
ShowerHeaven: 3 x DN20 (karışmış su)
Duş modülleri: 1 x DN20 (karışmış su)

Termostatik ana ünite
Ürün No. 10751000 Termostat modülü 36 x 12 ShowerHeaven’a kuman-
da etmek için silindirik kollu ve yüksek debi dış set. Termostat modülünün 
montajı için iç set (Ürün No. 10750180) gerekmektedir. Her iki ürün ayrı 
ayrı sipariş edilmek zorundadır. 0,3 MPa’da yak. 58 l/dak serbest debi.

Duş modülü
Ürün No. 28491000 Duş modülü 12 x 12 Dış set. Montaj için (Sıralı 
montaj için ara mesafe 10 mm) iç set (Ürün No. 28486180) kullanın. Her 
iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. Debi miktarı 0,3 MPa’da 
yak. 19,5 l/dak (4 duş modülünde).

Açma kapama valfi
Ürün No. 10972000 Açma kapama valfi 12 x 12 Seri bağlanmış 4 duş 
modülüne kumanda etmek için dış set. Duş modülleri gösterilmekte olan 
duş konumunda bir araya bağlanmıştır. Montaj için (sıralı montaj – ara 
mesafe 10 mm) iç set (Ürün No. 10971180) kullanın. Her iki ürün ayrı 
ayrı sipariş edilmek zorundadır. 0,3 MPa’da yak. 55 l/dak serbest debi.

El duşu modülü
Ürün No. 10651000 El duşu modülü 12 x 12 Dış set. Montaj için iç set 
(Ürün No. 10650180) gerekmektedir. El duşu modülü kendi açma kapa-
ma valfine sahiptir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. Debi 
miktarı 0,3 MPa’da yak. 17 l/dak.

Raf
Ürün No. 40873000 Eşya koyma rafı 24 x 12. Eşya koyma rafı 
24 x 12 su taşıyan 2 parça arasına monte edilmiş olduğundan iç set 
(Ürün No. 40878180) Açma kapama valfi ile el duşu modülü arasında 
su geçişi olarak gerekmektedir.

GİDER TEKNİğİ

Süzgeç
Yer süzgeçi (duş teknesiz): Illbruck Poresta Slot, DN70 drain line; Alter-
natif: Duş teknesi için tromplen: Raindrain 90 XXL, tahliye performansı 
15 mm su derinliğinde 51 l/dak. (bağlantı DN70) DIN 1247 1–3 e göre 
denenmiştir.  
Raindrain 90 XXL komple set  Ürün no. 60067000.
Dikkat: Gider performansı 50 l/dak'dan az olmamalıdır.

Ayrıntılı bir montaj kılavuzu söz konusu ürünlere eklenmiştir ve profesyoneller için 

sayfamızdan da indirilebilir. O zaman bu bağlamda daha hassas debi hesapla-

rı gerçekleştirilebilir.

Axor ürünleri

1 x ShowerHeaven 72 x 72, ışıksız 
(Sıva üstü kurulumu)
Ürün No. 10625800

1 x Termostatik ana ünite 36 x 12 Dış set
Ürün No. 10751000
1 x Termostatik ana ünite iç set 36 x 12
Ürün No. 10750180

4 x Duş modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 28491000
4 x Duş modülü iç set 12 x 12
Ürün No. 28486180

1 x Açma kapama valfi 12 x 12 Dış set
Ürün No. 10972000
1 x Açma kapama valfi 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10971180

1 x El duşu modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 10651000
1 x El duşu modülü iç set 12 x 12
Ürün No. 10650180

1 x Eşya koyma rafı 24 x 12
Ürün No. 40873000
1 x Eşya koyma rafı 24 x 12 için iç set
Ürün No. 40878180
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TAvAN KONSTRÜKSİYONu

Tavan (iç kaplama)
ShowerHeaven ürün no. 10625800 için bağlantı boruları tavan içine 
gömülmelidir. ShowerHeaven net ağırlığı, içinden su geçmeden, yaklaşık 
30kg dır. Yapılan düşük tavan ShowerHeaven'ın bu ağırlığını taşıyacabi-
lecek şekilde oluşturulmalıdır.

TESİSAT MONTAJI

Sıcak su besleme
Tercih edilen kişisel duş üniteleri ve çıkış sayısına bağlı olarak,  Sistem 
özel olarak ölçülendirilmelidir. Batarya çalışma basıncı: maks. 0,8 MPa, 
tavsiye edilen çalışma basıncı: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 
147 PSI), Sıcak su ısısı: maks. 60°, tavsiye edilen kapasite: Hazırda 
bulundurma kapasitesi 300 l olmalıdır.
Not: ShowerHeaven anında ısıtıcılar ile çalışmaz. Sıcak su ve soğuk su 
arasındaki basınç farklılığı mutlaka dengelenmelidir.

Besleme hatları
Ürün No. 10750180 Termostat modülü 36 x 12 için iç set:
2 x DN20 (sıcak/soğuk)
ShowerHeaven: 3 x DN20 (karışmış su)
Duş modülleri: 1 x DN20 (karışmış su)

Termostatik ana ünite
Ürün No. 10751000 Termostat modülü 36 x 12 ShowerHeaven’a kuman-
da etmek için silindirik kollu ve yüksek debi dış set. Termostat modülünün 
montajı için iç set (Ürün No. 10750180) gerekmektedir. Her iki ürün ayrı 
ayrı sipariş edilmek zorundadır. 0,3 MPa’da yak. 58 l/dak serbest debi.

Duş modülü
Ürün No. 28491000 Duş modülü 12 x 12 Dış set. Montaj için (Sıralı 
montaj için ara mesafe 10 mm) iç set (Ürün No. 28486180) kullanın. Her 
iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. Debi miktarı 0,3 MPa’da 
yak. 19,5 l/dak (4 duş modülünde).

Açma kapama valfi
Ürün No. 10972000 Açma kapama valfi 12 x 12 Seri bağlanmış 4 duş 
modülüne kumanda etmek için dış set. Duş modülleri gösterilmekte olan 
duş konumunda bir araya bağlanmıştır. Montaj için (sıralı montaj – ara 
mesafe 10 mm) iç set (Ürün No. 10971180) kullanın. Her iki ürün ayrı 
ayrı sipariş edilmek zorundadır. 0,3 MPa’da yak. 55 l/dak serbest debi.

El duşu modülü
Ürün No. 10651000 El duşu modülü 12 x 12 Dış set. Montaj için iç set 
(Ürün No. 10650180) gerekmektedir. El duşu modülü kendi açma kapa-
ma valfine sahiptir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. Debi 
miktarı 0,3 MPa’da yak. 17 l/dak.

Raf
Ürün No. 40873000 Eşya koyma rafı 24 x 12. Eşya koyma rafı 
24 x 12 su taşıyan 2 parça arasına monte edilmiş olduğundan iç set 
(Ürün No. 40878180) Açma kapama valfi ile el duşu modülü arasında 
su geçişi olarak gerekmektedir.

GİDER TEKNİğİ

Süzgeç
Yer süzgeçi (duş teknesiz): Illbruck Poresta Slot, DN70 drain line; Alter-
natif: Duş teknesi için tromplen: Raindrain 90 XXL, tahliye performansı 
15 mm su derinliğinde 51 l/dak. (bağlantı DN70) DIN 1247 1–3 e göre 
denenmiştir.  
Raindrain 90 XXL komple set  Ürün no. 60067000.
Dikkat: Gider performansı 50 l/dak'dan az olmamalıdır.

Ayrıntılı bir montaj kılavuzu söz konusu ürünlere eklenmiştir ve profesyoneller için 

sayfamızdan da indirilebilir. O zaman bu bağlamda daha hassas debi hesapla-

rı gerçekleştirilebilir.

Axor ürünleri

1 x ShowerHeaven 72 x 72, ışıksız 
(Sıva üstü kurulumu)
Ürün No. 10625800

1 x Termostatik ana ünite 36 x 12 Dış set
Ürün No. 10751000
1 x Termostatik ana ünite iç set 36 x 12
Ürün No. 10750180

4 x Duş modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 28491000
4 x Duş modülü iç set 12 x 12
Ürün No. 28486180

1 x Açma kapama valfi 12 x 12 Dış set
Ürün No. 10972000
1 x Açma kapama valfi 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10971180

1 x El duşu modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 10651000
1 x El duşu modülü iç set 12 x 12
Ürün No. 10650180

1 x Eşya koyma rafı 24 x 12
Ürün No. 40873000
1 x Eşya koyma rafı 24 x 12 için iç set
Ürün No. 40878180
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Planlama örneği 3: 
Çepeçevre duş duygusu

Suyu çepeçevre yaşamak; Bu duyguyu, tepe duşu olarak 
tercih edilen 6 duş modülü ve yan jet olarak uygulanan 
diğer 6 adet duş modülü sağlamaktadır.
·  Tepe duşu olarak kullanılan 6 adet duş modülüne ter-
mostatik ana üzerindeki Açma kapama valfi üzerinden 
kumanda edilir

·  Diğer 6 adet duş modülü dikey olarak ve köşeye yer-
leştirilmiştir ve arzuya bağlı olarak 3’lü gruplar halinde 
veya hepsi bir arada kullanılabilir

·  Tepe duşu için fonksiyon modülleri ıslak bölge dışında 
kullanılabilir. Suyun sıcaklığı duşa başlamadan önce 
isteğe göre ayarlanabilir

·  El duşu modülüne Walk-in bölgesinden ulaşılabilmekte-
dir ve duşun temizlenmesi için çok uygundur
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Planlama örnekleri
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Raf

Açma kapama valfi

Termostatik ana ünite

El duşu modülü

18
21

Planlama örneği 4: 
Küçük mekânlarda duş yapmak

Bazen bir duş için 90 x 90 cm ölçülerden fazlasına 
gerek olmamaktadır. Axor ShowerCollection, kompak 
tepe duşu 24 x 24 ile küçük banyolar için de konforlu bir 
çözüm sunmaktadır.
·  Bir merkez termostat modülü 12 x 12 üzerinden ayrı 
sıcaklık kontrolü

·  Termostatın üst tarafındaki bir Açma kapama valfi tepe 
duşunun kontrolünü ayarlar

·  Termostatın Altındaki hortum ve askılı el duşu modülü 
kendi açma kapamasına sahiptir

·  2 eşya koyma rafı bakım ürünleri için yer sunar

Tepe duşu

Planlama örnekleri
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TAvAN KONSTRÜKSİYONu

Asma tavan
Duş modüllerinin montajı için bağlantı hatlarının tavana monte edilmeleri 
gerekmektedir. 6 duş modülünün tavana profesyonelce monte edilebilme-
si için montaj plakasının (Ürün No. 28470180) kullanılması önerilir.

TESİSAT MONTAJI Serbest montaj için

Sıcak su besleme
Tercih edilen kişisel duş üniteleri ve çıkış sayısına bağlı olarak,  Sistem 
özel olarak ölçülendirilmelidir. Batarya çalışma basıncı: maks. 0,8 MPa, 
tavsiye edilen çalışma basıncı: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 
147 PSI), Sıcak su ısısı: maks. 60°, tavsiye edilen kapasite: Hazırda 
bulundurma kapasitesi 300 l olmalıdır.
Not: Ürün ani su ısıtıcıları ile birlikte kullanılamaz. Soğuk ve sıcak su 
bağlantıları arasındaki büyük basınç farkları dengelenmek zorundadır. 

Besleme hatları
Ürün No. 10750180 Termostat modülü 36 x 12 için iç set:
2 x DN20 (sıcak/soğuk)
Tavanda duş modülleri: 1 x DN20 (karışmış su)
Duvarda duş modülleri: DN15 (karışmış su)

Termostatik ana ünite
Ürün No. 10751000 Termostat modülü 36 x 12 Tavandaki duş modülle-
rine ve duvardaki duş modüllerine kumanda etmek için silindirik kollu ve 
yüksek debi dış set. Termostat modülünün montajı için iç set (Ürün No. 
10750180) gereklidir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. 
0,3 MPa’da yak. 58 l/dak serbest debi.

Duş modülü (duvar kurulumu)
Ürün No. 28491000 Duş modülü 12 x 12, duvara montaj için 
dış set. 3 adet sola yerleştirilmiş duş modülüne sağa yerleştirilmiş olan 
3 adet duş modülünden ayrı olarak kumanda edilebilir. Kumanda ter-
mostat modülü üzerinden gerçekleşir. Montaj için (sıralı montaj - ara 
mesafe 10 mm) iç set (Ürün No. 28486180) kullanın. Diğer iç setler-
de bir grup olarak monte edilmemiş olan duş modülleri piyasa malı G ½ 
duvar bağlantısı ile kurulabilir. Debi 0,3 MPa’da yak. 24,5 l/dak (6 duş 
 modülünde).

El duşu modülü
Ürün No. 10651000 El duşu modülü 12 x 12 Dış set. Montaj için iç set 
(Ürün No. 10650180) gerekmektedir. El duşu modülü kendi açma kapa-
ma valfine sahiptir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. Debi 
miktarı 0,3 MPa’da yak. 17 l/dak.

Raf
Ürün No. 40872000 Eşya koyma rafı 12 x 12. Eşya koyma rafı 
12 x 12 su taşıyan 2 adet parça arasına monte edilmiş olduğundan, iç set 
(Ürün No. 40877180) duş modülü ile el duşu modülü arasında su geçişi 
olarak gerekmektedir.

GİDER TEKNİğİ

Süzgeç
Yer süzgeçi (duş teknesiz): Illbruck Poresta Slot, DN70 drain line; Alter-
natif: Duş teknesi için tromplen: Raindrain 90 XXL, tahliye performansı 
15 mm su derinliğinde 51 l/dak. (bağlantı DN70) DIN 1247 1–3 e göre 
denenmiştir.  
Raindrain 90 XXL komple set  Ürün no. 60067000.
Dikkat: Gider performansı 50 l/dak'dan az olmamalıdır.

Ayrıntılı bir montaj kılavuzu söz konusu ürünlere eklenmiştir ve profesyoneller için 

sayfamızdan da indirilebilir. O zaman bu bağlamda daha hassas debi hesapla-

rı gerçekleştirilebilir.

Axor ürünleri

Tepe duşu için
6 x Duş modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 28491000
1 x Montaj kılavuzu
Ürün No. 28470180

Yan jet için
6 x Duş modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 28491000
2 x Duş modülü iç set 12 x 12
Ürün No. 28486180

1 x Termostatik ana ünite 36 x 12 Dış set
Ürün No. 10751000
1 x Termostatik ana ünite iç set 36 x 12
Ürün No. 10750180

1 x Raf 12 x 12
Ürün No. 40872000
1 x Raf 12 x 12 için iç set
Ürün No. 40877180

1 x El duşu modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 10651000
1 x El duşu modülü iç set 12 x 12
Ürün No. 10650180
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TAvAN KONSTRÜKSİYONu

Asma tavan
Duş modüllerinin montajı için bağlantı hatlarının tavana monte edilmeleri 
gerekmektedir. 6 duş modülünün tavana profesyonelce monte edilebilme-
si için montaj plakasının (Ürün No. 28470180) kullanılması önerilir.

TESİSAT MONTAJI Serbest montaj için

Sıcak su besleme
Tercih edilen kişisel duş üniteleri ve çıkış sayısına bağlı olarak,  Sistem 
özel olarak ölçülendirilmelidir. Batarya çalışma basıncı: maks. 0,8 MPa, 
tavsiye edilen çalışma basıncı: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 
147 PSI), Sıcak su ısısı: maks. 60°, tavsiye edilen kapasite: Hazırda 
bulundurma kapasitesi 300 l olmalıdır.
Not: Ürün ani su ısıtıcıları ile birlikte kullanılamaz. Soğuk ve sıcak su 
bağlantıları arasındaki büyük basınç farkları dengelenmek zorundadır. 

Besleme hatları
Ürün No. 10750180 Termostat modülü 36 x 12 için iç set:
2 x DN20 (sıcak/soğuk)
Tavanda duş modülleri: 1 x DN20 (karışmış su)
Duvarda duş modülleri: DN15 (karışmış su)

Termostatik ana ünite
Ürün No. 10751000 Termostat modülü 36 x 12 Tavandaki duş modülle-
rine ve duvardaki duş modüllerine kumanda etmek için silindirik kollu ve 
yüksek debi dış set. Termostat modülünün montajı için iç set (Ürün No. 
10750180) gereklidir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. 
0,3 MPa’da yak. 58 l/dak serbest debi.

Duş modülü (duvar kurulumu)
Ürün No. 28491000 Duş modülü 12 x 12, duvara montaj için 
dış set. 3 adet sola yerleştirilmiş duş modülüne sağa yerleştirilmiş olan 
3 adet duş modülünden ayrı olarak kumanda edilebilir. Kumanda ter-
mostat modülü üzerinden gerçekleşir. Montaj için (sıralı montaj - ara 
mesafe 10 mm) iç set (Ürün No. 28486180) kullanın. Diğer iç setler-
de bir grup olarak monte edilmemiş olan duş modülleri piyasa malı G ½ 
duvar bağlantısı ile kurulabilir. Debi 0,3 MPa’da yak. 24,5 l/dak (6 duş 
 modülünde).

El duşu modülü
Ürün No. 10651000 El duşu modülü 12 x 12 Dış set. Montaj için iç set 
(Ürün No. 10650180) gerekmektedir. El duşu modülü kendi açma kapa-
ma valfine sahiptir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. Debi 
miktarı 0,3 MPa’da yak. 17 l/dak.

Raf
Ürün No. 40872000 Eşya koyma rafı 12 x 12. Eşya koyma rafı 
12 x 12 su taşıyan 2 adet parça arasına monte edilmiş olduğundan, iç set 
(Ürün No. 40877180) duş modülü ile el duşu modülü arasında su geçişi 
olarak gerekmektedir.

GİDER TEKNİğİ

Süzgeç
Yer süzgeçi (duş teknesiz): Illbruck Poresta Slot, DN70 drain line; Alter-
natif: Duş teknesi için tromplen: Raindrain 90 XXL, tahliye performansı 
15 mm su derinliğinde 51 l/dak. (bağlantı DN70) DIN 1247 1–3 e göre 
denenmiştir.  
Raindrain 90 XXL komple set  Ürün no. 60067000.
Dikkat: Gider performansı 50 l/dak'dan az olmamalıdır.

Ayrıntılı bir montaj kılavuzu söz konusu ürünlere eklenmiştir ve profesyoneller için 

sayfamızdan da indirilebilir. O zaman bu bağlamda daha hassas debi hesapla-

rı gerçekleştirilebilir.

Axor ürünleri

Tepe duşu için
6 x Duş modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 28491000
1 x Montaj kılavuzu
Ürün No. 28470180

Yan jet için
6 x Duş modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 28491000
2 x Duş modülü iç set 12 x 12
Ürün No. 28486180

1 x Termostatik ana ünite 36 x 12 Dış set
Ürün No. 10751000
1 x Termostatik ana ünite iç set 36 x 12
Ürün No. 10750180

1 x Raf 12 x 12
Ürün No. 40872000
1 x Raf 12 x 12 için iç set
Ürün No. 40877180

1 x El duşu modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 10651000
1 x El duşu modülü iç set 12 x 12
Ürün No. 10650180
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TAvAN KONSTRÜKSİYONu

Asma tavan
Duş modüllerinin montajı için bağlantı hatlarının tavana monte edilmeleri 
gerekmektedir. 6 duş modülünün tavana profesyonelce monte edilebilme-
si için montaj plakasının (Ürün No. 28470180) kullanılması önerilir.

TESİSAT MONTAJI Serbest montaj için

Sıcak su besleme
Tercih edilen kişisel duş üniteleri ve çıkış sayısına bağlı olarak,  Sistem 
özel olarak ölçülendirilmelidir. Batarya çalışma basıncı: maks. 0,8 MPa, 
tavsiye edilen çalışma basıncı: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 
147 PSI), Sıcak su ısısı: maks. 60°, tavsiye edilen kapasite: Hazırda 
bulundurma kapasitesi 300 l olmalıdır.
Not: Ürün ani su ısıtıcıları ile birlikte kullanılamaz. Soğuk ve sıcak su 
bağlantıları arasındaki büyük basınç farkları dengelenmek zorundadır. 

Besleme hatları
Ürün No. 10750180 Termostat modülü 36 x 12 için iç set:
2 x DN20 (sıcak/soğuk)
Tavanda duş modülleri: 1 x DN20 (karışmış su)
Duvarda duş modülleri: DN15 (karışmış su)

Termostatik ana ünite
Ürün No. 10751000 Termostat modülü 36 x 12 Tavandaki duş modülle-
rine ve duvardaki duş modüllerine kumanda etmek için silindirik kollu ve 
yüksek debi dış set. Termostat modülünün montajı için iç set (Ürün No. 
10750180) gereklidir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. 
0,3 MPa’da yak. 58 l/dak serbest debi.

Duş modülü (duvar kurulumu)
Ürün No. 28491000 Duş modülü 12 x 12, duvara montaj için 
dış set. 3 adet sola yerleştirilmiş duş modülüne sağa yerleştirilmiş olan 
3 adet duş modülünden ayrı olarak kumanda edilebilir. Kumanda ter-
mostat modülü üzerinden gerçekleşir. Montaj için (sıralı montaj - ara 
mesafe 10 mm) iç set (Ürün No. 28486180) kullanın. Diğer iç setler-
de bir grup olarak monte edilmemiş olan duş modülleri piyasa malı G ½ 
duvar bağlantısı ile kurulabilir. Debi 0,3 MPa’da yak. 24,5 l/dak (6 duş 
 modülünde).

El duşu modülü
Ürün No. 10651000 El duşu modülü 12 x 12 Dış set. Montaj için iç set 
(Ürün No. 10650180) gerekmektedir. El duşu modülü kendi açma kapa-
ma valfine sahiptir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. Debi 
miktarı 0,3 MPa’da yak. 17 l/dak.

Raf
Ürün No. 40872000 Eşya koyma rafı 12 x 12. Eşya koyma rafı 
12 x 12 su taşıyan 2 adet parça arasına monte edilmiş olduğundan, iç set 
(Ürün No. 40877180) duş modülü ile el duşu modülü arasında su geçişi 
olarak gerekmektedir.

GİDER TEKNİğİ

Süzgeç
Yer süzgeçi (duş teknesiz): Illbruck Poresta Slot, DN70 drain line; Alter-
natif: Duş teknesi için tromplen: Raindrain 90 XXL, tahliye performansı 
15 mm su derinliğinde 51 l/dak. (bağlantı DN70) DIN 1247 1–3 e göre 
denenmiştir.  
Raindrain 90 XXL komple set  Ürün no. 60067000.
Dikkat: Gider performansı 50 l/dak'dan az olmamalıdır.

Ayrıntılı bir montaj kılavuzu söz konusu ürünlere eklenmiştir ve profesyoneller için 

sayfamızdan da indirilebilir. O zaman bu bağlamda daha hassas debi hesapla-

rı gerçekleştirilebilir.

Axor ürünleri

Tepe duşu için
6 x Duş modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 28491000
1 x Montaj kılavuzu
Ürün No. 28470180

Yan jet için
6 x Duş modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 28491000
2 x Duş modülü iç set 12 x 12
Ürün No. 28486180

1 x Termostatik ana ünite 36 x 12 Dış set
Ürün No. 10751000
1 x Termostatik ana ünite iç set 36 x 12
Ürün No. 10750180

1 x Raf 12 x 12
Ürün No. 40872000
1 x Raf 12 x 12 için iç set
Ürün No. 40877180

1 x El duşu modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 10651000
1 x El duşu modülü iç set 12 x 12
Ürün No. 10650180
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TAvAN KONSTRÜKSİYONu

Asma tavan
Duş modüllerinin montajı için bağlantı hatlarının tavana monte edilmeleri 
gerekmektedir. 6 duş modülünün tavana profesyonelce monte edilebilme-
si için montaj plakasının (Ürün No. 28470180) kullanılması önerilir.

TESİSAT MONTAJI Serbest montaj için

Sıcak su besleme
Tercih edilen kişisel duş üniteleri ve çıkış sayısına bağlı olarak,  Sistem 
özel olarak ölçülendirilmelidir. Batarya çalışma basıncı: maks. 0,8 MPa, 
tavsiye edilen çalışma basıncı: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 
147 PSI), Sıcak su ısısı: maks. 60°, tavsiye edilen kapasite: Hazırda 
bulundurma kapasitesi 300 l olmalıdır.
Not: Ürün ani su ısıtıcıları ile birlikte kullanılamaz. Soğuk ve sıcak su 
bağlantıları arasındaki büyük basınç farkları dengelenmek zorundadır. 

Besleme hatları
Ürün No. 10750180 Termostat modülü 36 x 12 için iç set:
2 x DN20 (sıcak/soğuk)
Tavanda duş modülleri: 1 x DN20 (karışmış su)
Duvarda duş modülleri: DN15 (karışmış su)

Termostatik ana ünite
Ürün No. 10751000 Termostat modülü 36 x 12 Tavandaki duş modülle-
rine ve duvardaki duş modüllerine kumanda etmek için silindirik kollu ve 
yüksek debi dış set. Termostat modülünün montajı için iç set (Ürün No. 
10750180) gereklidir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. 
0,3 MPa’da yak. 58 l/dak serbest debi.

Duş modülü (duvar kurulumu)
Ürün No. 28491000 Duş modülü 12 x 12, duvara montaj için 
dış set. 3 adet sola yerleştirilmiş duş modülüne sağa yerleştirilmiş olan 
3 adet duş modülünden ayrı olarak kumanda edilebilir. Kumanda ter-
mostat modülü üzerinden gerçekleşir. Montaj için (sıralı montaj - ara 
mesafe 10 mm) iç set (Ürün No. 28486180) kullanın. Diğer iç setler-
de bir grup olarak monte edilmemiş olan duş modülleri piyasa malı G ½ 
duvar bağlantısı ile kurulabilir. Debi 0,3 MPa’da yak. 24,5 l/dak (6 duş 
 modülünde).

El duşu modülü
Ürün No. 10651000 El duşu modülü 12 x 12 Dış set. Montaj için iç set 
(Ürün No. 10650180) gerekmektedir. El duşu modülü kendi açma kapa-
ma valfine sahiptir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. Debi 
miktarı 0,3 MPa’da yak. 17 l/dak.

Raf
Ürün No. 40872000 Eşya koyma rafı 12 x 12. Eşya koyma rafı 
12 x 12 su taşıyan 2 adet parça arasına monte edilmiş olduğundan, iç set 
(Ürün No. 40877180) duş modülü ile el duşu modülü arasında su geçişi 
olarak gerekmektedir.

GİDER TEKNİğİ

Süzgeç
Yer süzgeçi (duş teknesiz): Illbruck Poresta Slot, DN70 drain line; Alter-
natif: Duş teknesi için tromplen: Raindrain 90 XXL, tahliye performansı 
15 mm su derinliğinde 51 l/dak. (bağlantı DN70) DIN 1247 1–3 e göre 
denenmiştir.  
Raindrain 90 XXL komple set  Ürün no. 60067000.
Dikkat: Gider performansı 50 l/dak'dan az olmamalıdır.

Ayrıntılı bir montaj kılavuzu söz konusu ürünlere eklenmiştir ve profesyoneller için 

sayfamızdan da indirilebilir. O zaman bu bağlamda daha hassas debi hesapla-

rı gerçekleştirilebilir.

Axor ürünleri

Tepe duşu için
6 x Duş modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 28491000
1 x Montaj kılavuzu
Ürün No. 28470180

Yan jet için
6 x Duş modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 28491000
2 x Duş modülü iç set 12 x 12
Ürün No. 28486180

1 x Termostatik ana ünite 36 x 12 Dış set
Ürün No. 10751000
1 x Termostatik ana ünite iç set 36 x 12
Ürün No. 10750180

1 x Raf 12 x 12
Ürün No. 40872000
1 x Raf 12 x 12 için iç set
Ürün No. 40877180

1 x El duşu modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 10651000
1 x El duşu modülü iç set 12 x 12
Ürün No. 10650180
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Planlama örneği 4: 
Küçük mekânlarda duş yapmak

Bazen bir duş için 90 x 90 cm ölçülerden fazlasına 
gerek olmamaktadır. Axor ShowerCollection, kompak 
tepe duşu 24 x 24 ile küçük banyolar için de konforlu bir 
çözüm sunmaktadır.
·  Bir merkez termostat modülü 12 x 12 üzerinden ayrı 
sıcaklık kontrolü

·  Termostatın üst tarafındaki bir Açma kapama valfi tepe 
duşunun kontrolünü ayarlar

·  Termostatın Altındaki hortum ve askılı el duşu modülü 
kendi açma kapamasına sahiptir

·  2 eşya koyma rafı bakım ürünleri için yer sunar

Tepe duşu

Planlama örnekleri
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Planlama örneği 5:
Walk-in duş

Walk-in çözümünde duş elemanları ıslak 
 bölgenin dışından sorunsuz biçimde kontrol 
edilebilir.
·  Kişisel Spa deneyiminiz için tepe ve şela-
le duşu

·  Duşların kontrolü için termostat ve Açma 
kapama valfi rahat bir biçimde dıştan kont-
rol edilebilir

·  Duş malzemeleri için eşya koyma raflarında 
veya şelale duşun üzerinde yer vardır
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Tepe duşu

Planlama örnekleri
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DuvAR KuRuluMu

Duvar
Tepe duşunun 24 x 24 Ürün No. 10925000 hızlı ve profesyonelce mon-
tajı için iç set (Ürün No. 10921180) kullanılır. Bu ürün, çıkıntı ve ağırlık 
hesaba katılmak kaydı ile tepe duşunun duvara güvenle sabitlenmesini ve 
mükemmel bir biçimde hizalanmasını sağlar (iç set tepe duşunun teslimat 
kapsamına dâhil değildir).
Dikkat: Duşun su olmadan kendi ağırlığı 6,7 kg’dır. Bu noktada lütfen iç 
set için buna uygun bir duvar kalınlığı öngörün.

Tepe duşunun 24 x 24 kontrolü için termostat modülü 12 x 12, Dış set 
Ürün No. 10755000 veya Ürün No. 10754180 (iç set), ayrı bir Açma 
kapama valfi 12 x 12, Dış set Ürün No. 10972000 veya Ürün No. 
10971180 (iç set) ile birlikte kullanılır.
Dikkat: Duş fonksiyonunun sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için 
armatür geçerli standartlara uygun olarak monte edilmeli, temizlenmeli 
ve kontrol edilmelidir!

TESİSAT MONTAJI

Sıcak su besleme
Tercih edilen kişisel duş üniteleri ve çıkış sayısına bağlı olarak,  Sistem 
özel olarak ölçülendirilmelidir. Batarya çalışma basıncı: maks. 0,8 MPa, 
tavsiye edilen çalışma basıncı: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 
147 PSI), Sıcak su ısısı: maks. 60°, tavsiye edilen kapasite: Hazırda 
bulundurma kapasitesi 300 l olmalıdır.
Not: Tepe duşu 24 x 24 ani su ısıtıcıları ile birlikte kullanılamaz. Soğuk 
ve sıcak su bağlantıları arasındaki büyük basınç farkları dengelenmek 
zorundadır.

Besleme hatları
Ürün No. 10754180 Termostat modülü 12 x 12 için iç set:  
2 x DN20 (sıcak/soğuk) 
Ürün No. 10921180 Tepe duşu 24 x 24 için iç set:  
1 x DN15 (karışmış su)

Merkez termostat ünitesi
Ürün No. 10755000 Termostat modülü 12 x 12, yüksek debili ve ser-
best geçişli dış set: 0,3 MPa’da 58 l/dak Ürün No. 10754180 Termostat 
modülü 12 x 12 için iç set. Her iki ürün ayrı sipariş edilmek zorundadır.

Açma kapama valfi
Ürün No. 10972000 Açma kapama valfi 12 x 12, Dış set. Tepe duşunun 
kontrolü için gereklidir. Montaj için (sıralı montaj - ara mesafe 10 mm) iç 
set (Ürün No. 28486180) kullanın. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek 
zorundadır. 0,3 MPa’da yak. 55 l/dak serbest debi.

El duşu modülü
Ürün No. 10651000 El duşu modülü 12 x 12 Dış set. Montaj için iç set 
(Ürün No. 10650180) gerekmektedir. El duşu modülü kendi açma kapa-
ma valfine sahiptir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. Debi 
miktarı 0,3 MPa’da yak. 17 l/dak.

Raf
Ürün No. 40872000 Eşya koyma rafı 12 x 12.

Opsiyonel olarak tepe duşu ile birlikte bir hoparlör modülü Ürün No. 
40874000 ve/veya ışık modülü Ürün No. 40871000, 10 mm aralıkla 
yerleştirilebilir. Hoparlör ve ışık modülünün montajı için iç set (Ürün No. 
40876180) gereklidir. Işık modülünün, hoparlör modülünün ve eşya koy-
ma rafının optimum biçimde konumlandırılması için (mesafe 10 mm) mon-
taj sacı Ürün No. 10973180 önerilir. Hoparlör modülünü pasif hoparlör 
olarak değil de aktif hoparlör olarak kullanabilmek için devreye DeTo-
ma GmbH (www.detoma.com) firmasından temin edilebilen aktif modül 
(A 403) bağlanmalıdır. Bu durumda hoparlör kendini dijital filtre üzerin-
den akustik koşullara optimum düzeyde uyarlar.

GİDER TEKNİğİ

Süzgeç
Taban çıkışı (duş teknesiz): Illbruck Poresta Slot, çıkış hattı DN70;  
alternatif: Duş teknesi için çıkış: Raindrain 90 XXL, 15 mm toplanma  
yüksekliğinde çıkış debisi 51 l/dak (bağlantı hattı DN70), pratiğe  
uygun DIN 1247 1–3’e göre. Raindrain 90 XXL komple set 
Ürün No. 60067000.
Dikkat: Gider performansı 50 l/dak'dan az olmamalıdır.

Ayrıntılı bir montaj kılavuzu söz konusu ürünlere eklenmiştir ve profesyoneller için 

sayfamızdan da indirilebilir. O zaman bu bağlamda daha hassas debi hesapla-

rı gerçekleştirilebilir.

Axor ürünleri

1 x Duvardan 24 x 24 tepe duşu
Ürün No. 10925000
1 x Tepe duşu 24 x 24 için iç set
Ürün No. 10921180

1 x Termostat modülü 12 x 12, Dış set
Ürün No. 10755000 
1 x Termostat modülü 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10754180

1 x Açma kapama valfi 12 x 12 Dış set
Ürün No. 10972000
1 x Açma kapama valfi 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10971180

1 x El duşu modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 10651000
1 x El duşu modülü iç set 12 x 12
Ürün No. 10650180

2 x Raf 12 x 12
Ürün No. 40872000
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verkürzt auf 208 mmverkürzt auf 208 mmverkürzt auf 200 mm

DuvAR KuRuluMu

Duvar
Tepe duşunun 24 x 24 Ürün No. 10925000 hızlı ve profesyonelce mon-
tajı için iç set (Ürün No. 10921180) kullanılır. Bu ürün, çıkıntı ve ağırlık 
hesaba katılmak kaydı ile tepe duşunun duvara güvenle sabitlenmesini ve 
mükemmel bir biçimde hizalanmasını sağlar (iç set tepe duşunun teslimat 
kapsamına dâhil değildir).
Dikkat: Duşun su olmadan kendi ağırlığı 6,7 kg’dır. Bu noktada lütfen iç 
set için buna uygun bir duvar kalınlığı öngörün.

Tepe duşunun 24 x 24 kontrolü için termostat modülü 12 x 12, Dış set 
Ürün No. 10755000 veya Ürün No. 10754180 (iç set), ayrı bir Açma 
kapama valfi 12 x 12, Dış set Ürün No. 10972000 veya Ürün No. 
10971180 (iç set) ile birlikte kullanılır.
Dikkat: Duş fonksiyonunun sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için 
armatür geçerli standartlara uygun olarak monte edilmeli, temizlenmeli 
ve kontrol edilmelidir!

TESİSAT MONTAJI

Sıcak su besleme
Tercih edilen kişisel duş üniteleri ve çıkış sayısına bağlı olarak,  Sistem 
özel olarak ölçülendirilmelidir. Batarya çalışma basıncı: maks. 0,8 MPa, 
tavsiye edilen çalışma basıncı: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 
147 PSI), Sıcak su ısısı: maks. 60°, tavsiye edilen kapasite: Hazırda 
bulundurma kapasitesi 300 l olmalıdır.
Not: Tepe duşu 24 x 24 ani su ısıtıcıları ile birlikte kullanılamaz. Soğuk 
ve sıcak su bağlantıları arasındaki büyük basınç farkları dengelenmek 
zorundadır.

Besleme hatları
Ürün No. 10754180 Termostat modülü 12 x 12 için iç set:  
2 x DN20 (sıcak/soğuk) 
Ürün No. 10921180 Tepe duşu 24 x 24 için iç set:  
1 x DN15 (karışmış su)

Merkez termostat ünitesi
Ürün No. 10755000 Termostat modülü 12 x 12, yüksek debili ve ser-
best geçişli dış set: 0,3 MPa’da 58 l/dak Ürün No. 10754180 Termostat 
modülü 12 x 12 için iç set. Her iki ürün ayrı sipariş edilmek zorundadır.

Açma kapama valfi
Ürün No. 10972000 Açma kapama valfi 12 x 12, Dış set. Tepe duşunun 
kontrolü için gereklidir. Montaj için (sıralı montaj - ara mesafe 10 mm) iç 
set (Ürün No. 28486180) kullanın. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek 
zorundadır. 0,3 MPa’da yak. 55 l/dak serbest debi.

El duşu modülü
Ürün No. 10651000 El duşu modülü 12 x 12 Dış set. Montaj için iç set 
(Ürün No. 10650180) gerekmektedir. El duşu modülü kendi açma kapa-
ma valfine sahiptir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. Debi 
miktarı 0,3 MPa’da yak. 17 l/dak.

Raf
Ürün No. 40872000 Eşya koyma rafı 12 x 12.

Opsiyonel olarak tepe duşu ile birlikte bir hoparlör modülü Ürün No. 
40874000 ve/veya ışık modülü Ürün No. 40871000, 10 mm aralıkla 
yerleştirilebilir. Hoparlör ve ışık modülünün montajı için iç set (Ürün No. 
40876180) gereklidir. Işık modülünün, hoparlör modülünün ve eşya koy-
ma rafının optimum biçimde konumlandırılması için (mesafe 10 mm) mon-
taj sacı Ürün No. 10973180 önerilir. Hoparlör modülünü pasif hoparlör 
olarak değil de aktif hoparlör olarak kullanabilmek için devreye DeTo-
ma GmbH (www.detoma.com) firmasından temin edilebilen aktif modül 
(A 403) bağlanmalıdır. Bu durumda hoparlör kendini dijital filtre üzerin-
den akustik koşullara optimum düzeyde uyarlar.

GİDER TEKNİğİ

Süzgeç
Taban çıkışı (duş teknesiz): Illbruck Poresta Slot, çıkış hattı DN70;  
alternatif: Duş teknesi için çıkış: Raindrain 90 XXL, 15 mm toplanma  
yüksekliğinde çıkış debisi 51 l/dak (bağlantı hattı DN70), pratiğe  
uygun DIN 1247 1–3’e göre. Raindrain 90 XXL komple set 
Ürün No. 60067000.
Dikkat: Gider performansı 50 l/dak'dan az olmamalıdır.

Ayrıntılı bir montaj kılavuzu söz konusu ürünlere eklenmiştir ve profesyoneller için 

sayfamızdan da indirilebilir. O zaman bu bağlamda daha hassas debi hesapla-

rı gerçekleştirilebilir.

Axor ürünleri

1 x Duvardan 24 x 24 tepe duşu
Ürün No. 10925000
1 x Tepe duşu 24 x 24 için iç set
Ürün No. 10921180

1 x Termostat modülü 12 x 12, Dış set
Ürün No. 10755000 
1 x Termostat modülü 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10754180

1 x Açma kapama valfi 12 x 12 Dış set
Ürün No. 10972000
1 x Açma kapama valfi 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10971180

1 x El duşu modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 10651000
1 x El duşu modülü iç set 12 x 12
Ürün No. 10650180

2 x Raf 12 x 12
Ürün No. 40872000
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DuvAR KuRuluMu

Duvar
Tepe duşunun 24 x 24 Ürün No. 10925000 hızlı ve profesyonelce mon-
tajı için iç set (Ürün No. 10921180) kullanılır. Bu ürün, çıkıntı ve ağırlık 
hesaba katılmak kaydı ile tepe duşunun duvara güvenle sabitlenmesini ve 
mükemmel bir biçimde hizalanmasını sağlar (iç set tepe duşunun teslimat 
kapsamına dâhil değildir).
Dikkat: Duşun su olmadan kendi ağırlığı 6,7 kg’dır. Bu noktada lütfen iç 
set için buna uygun bir duvar kalınlığı öngörün.

Tepe duşunun 24 x 24 kontrolü için termostat modülü 12 x 12, Dış set 
Ürün No. 10755000 veya Ürün No. 10754180 (iç set), ayrı bir Açma 
kapama valfi 12 x 12, Dış set Ürün No. 10972000 veya Ürün No. 
10971180 (iç set) ile birlikte kullanılır.
Dikkat: Duş fonksiyonunun sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için 
armatür geçerli standartlara uygun olarak monte edilmeli, temizlenmeli 
ve kontrol edilmelidir!

TESİSAT MONTAJI

Sıcak su besleme
Tercih edilen kişisel duş üniteleri ve çıkış sayısına bağlı olarak,  Sistem 
özel olarak ölçülendirilmelidir. Batarya çalışma basıncı: maks. 0,8 MPa, 
tavsiye edilen çalışma basıncı: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 
147 PSI), Sıcak su ısısı: maks. 60°, tavsiye edilen kapasite: Hazırda 
bulundurma kapasitesi 300 l olmalıdır.
Not: Tepe duşu 24 x 24 ani su ısıtıcıları ile birlikte kullanılamaz. Soğuk 
ve sıcak su bağlantıları arasındaki büyük basınç farkları dengelenmek 
zorundadır.

Besleme hatları
Ürün No. 10754180 Termostat modülü 12 x 12 için iç set:  
2 x DN20 (sıcak/soğuk) 
Ürün No. 10921180 Tepe duşu 24 x 24 için iç set:  
1 x DN15 (karışmış su)

Merkez termostat ünitesi
Ürün No. 10755000 Termostat modülü 12 x 12, yüksek debili ve ser-
best geçişli dış set: 0,3 MPa’da 58 l/dak Ürün No. 10754180 Termostat 
modülü 12 x 12 için iç set. Her iki ürün ayrı sipariş edilmek zorundadır.

Açma kapama valfi
Ürün No. 10972000 Açma kapama valfi 12 x 12, Dış set. Tepe duşunun 
kontrolü için gereklidir. Montaj için (sıralı montaj - ara mesafe 10 mm) iç 
set (Ürün No. 28486180) kullanın. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek 
zorundadır. 0,3 MPa’da yak. 55 l/dak serbest debi.

El duşu modülü
Ürün No. 10651000 El duşu modülü 12 x 12 Dış set. Montaj için iç set 
(Ürün No. 10650180) gerekmektedir. El duşu modülü kendi açma kapa-
ma valfine sahiptir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. Debi 
miktarı 0,3 MPa’da yak. 17 l/dak.

Raf
Ürün No. 40872000 Eşya koyma rafı 12 x 12.

Opsiyonel olarak tepe duşu ile birlikte bir hoparlör modülü Ürün No. 
40874000 ve/veya ışık modülü Ürün No. 40871000, 10 mm aralıkla 
yerleştirilebilir. Hoparlör ve ışık modülünün montajı için iç set (Ürün No. 
40876180) gereklidir. Işık modülünün, hoparlör modülünün ve eşya koy-
ma rafının optimum biçimde konumlandırılması için (mesafe 10 mm) mon-
taj sacı Ürün No. 10973180 önerilir. Hoparlör modülünü pasif hoparlör 
olarak değil de aktif hoparlör olarak kullanabilmek için devreye DeTo-
ma GmbH (www.detoma.com) firmasından temin edilebilen aktif modül 
(A 403) bağlanmalıdır. Bu durumda hoparlör kendini dijital filtre üzerin-
den akustik koşullara optimum düzeyde uyarlar.

GİDER TEKNİğİ

Süzgeç
Taban çıkışı (duş teknesiz): Illbruck Poresta Slot, çıkış hattı DN70;  
alternatif: Duş teknesi için çıkış: Raindrain 90 XXL, 15 mm toplanma  
yüksekliğinde çıkış debisi 51 l/dak (bağlantı hattı DN70), pratiğe  
uygun DIN 1247 1–3’e göre. Raindrain 90 XXL komple set 
Ürün No. 60067000.
Dikkat: Gider performansı 50 l/dak'dan az olmamalıdır.

Ayrıntılı bir montaj kılavuzu söz konusu ürünlere eklenmiştir ve profesyoneller için 

sayfamızdan da indirilebilir. O zaman bu bağlamda daha hassas debi hesapla-

rı gerçekleştirilebilir.

Axor ürünleri

1 x Duvardan 24 x 24 tepe duşu
Ürün No. 10925000
1 x Tepe duşu 24 x 24 için iç set
Ürün No. 10921180

1 x Termostat modülü 12 x 12, Dış set
Ürün No. 10755000 
1 x Termostat modülü 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10754180

1 x Açma kapama valfi 12 x 12 Dış set
Ürün No. 10972000
1 x Açma kapama valfi 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10971180

1 x El duşu modülü 12 x 12 Dış set
Ürün No. 10651000
1 x El duşu modülü iç set 12 x 12
Ürün No. 10650180

2 x Raf 12 x 12
Ürün No. 40872000
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Planlama örneği 5:
Walk-in duş

Walk-in çözümünde duş elemanları ıslak 
 bölgenin dışından sorunsuz biçimde kontrol 
edilebilir.
·  Kişisel Spa deneyiminiz için tepe ve şela-
le duşu

·  Duşların kontrolü için termostat ve Açma 
kapama valfi rahat bir biçimde dıştan kont-
rol edilebilir

·  Duş malzemeleri için eşya koyma raflarında 
veya şelale duşun üzerinde yer vardır

R
a

f

Tepe duşu

Planlama örnekleri

22
25



verkürzt auf 208 mmverkürzt auf 200 mm verkürzt auf 208 mm

Planlama örnekleri
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Axor ürünleri

1 x tavandan tepe duşu 24 x 24
Ürün No. 10929000

1 x Şelale duşu 24 x 12, Dış set 
Ürün No. 10942000
1 x Şelale girişi 24 x 12 için iç set
Ürün No. 10941180

1 x Termostat modülü 12 x 12, Dış set 
Ürün No. 10755000
1 x Termostat modülü 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10754180

2 x Açma kapama valfi 12 x 12, Dış set 
Ürün No. 10972000
2 x Açma kapama valfi 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10971180

1 x El duşu modülü 12 x 12, Dış set 
Ürün No. 10651000
1 x El duşu modülü 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10650180

2 x Raf 12 x 12
Ürün No. 40872000

TAvAN KONSTRÜKSİYONu

Tavan bağlantısı
Tepe duşunun 24 x 24 Ürün No. 10929000 montajı için önce teslimat 
kapsamına entegre edilmiş olan bağlantı nipeli bir G ½ iç dişliye vidalan-
malıdır. Metal kapak bağlantısı (boyu 126 mm) sonra bağlantı nipelinin 
üzerine takılır ve vidalamak sureti ile sabitlenir. Sonra tepe duşu kapağın 
bağlantısına vidalanarak sıkılır.
Dikkat: Duşun su olmadan kendi ağırlığı: 4,5 kg. Bu noktada lütfen 
yeterli bir tavan kalınlığı öngörün.

Tepe duşunun 24 x 24 ısı kontrolü için termostat modülü 12 x 12, Dış set  
Ürün No. 10755000 veya Ürün No. 10754180 (iç set), ayrı bir Açma 
kapama valfi 12 x 12, Dış set Ürün No. 10972000 veya Ürün No. 
10971180 (iç set) ile birlikte hizmet verir.
Dikkat: Duş fonksiyonunun sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için 
armatür geçerli standartlara uygun olarak monte edilmeli, temizlenmeli 
ve kontrol edilmelidir!

TESİSAT MONTAJI

Sıcak su besleme
Tercih edilen kişisel duş uniteleri ve cıkış sayısına bağlı olarak, Sis-
tem ozel olarak olculendirilmelidir. Batarya calışma basıncı: maks. 
0,8 MPa, tavsiye edilen calışma basıncı: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bar 
= 147 PSI), Sıcak su ısısı: maks. 60°, tavsiye edilen kapasite: Hazırda 
bulundurma kapasitesi 300 l olmalıdır.
Not: Tepe duşu 24 x 24 ani su ısıtıcıları ile birlikte kullanılamaz. Soğuk 
ve sıcak su bağlantıları arasındaki büyük basınç farkları dengelenmek 
zorundadır.

Besleme hatları
Ürün No. 10754180 Termostat modülü 12 x 12 için iç set:  
2 x DN20 (sıcak/soğuk) 
Ürün No. 10921180 Tepe duşu 24 x 24 için iç set:  
1 x DN15 (karışmış su)

Merkez Termostat ünitesi
Ürün No. 10755000 Termostat modülü 12 x 12, artırılmış debili ve ser-
best geçişli hazır set: 0,3 MPa’da 58 l/dak Ürün No. 10754180 Termos-
tat modülü 12 x 12 için iç set. Her iki ürün ayrı sipariş edilmek zorundadır.

Şelale
Ürün No. 10942000 Şelale duşu 24 x 12, Dış set. Şelale duşu bu durum-
da şelale duş olarak kurulmuştur. Şelale duş için 24 x 12 Ürün No. 
10941180 hem iç set hem de iç setsiz kurulabilir. iç setsiz bir kurulum için 
bir G ¾ iç dişli bağlantı öngörülmelidir. Şelale duşun kontrolü, termostat 
modülü 12 x 12, dış set Ürün No.  10755000 veya Ürün No. 10754180 
(iç set) üzerinden, ayrı bir Açma kapama valfi 12 x 12, Dış set Ürün No. 
10972000 veya Ürün No. 10971180 (iç set) ile birlikte gerçekleştirilir.

Açma kapama valfi
Ürün No. 10972000 Açma kapama valfi 12 x 12, Dış set. 1 x Açma 
kapama valfi DN20 tepe duşunu kontrol etmek için gereklidir. 1 x Açma 
kapama valfi DN20 şelale duşu kontrol etmek için gereklidir. Montaj 
için (sıralı montaj - ara mesafe 10 mm) iç set (Ürün No. 28486180) kul-
lanın. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. 0,3 MPa’da yak. 
55 l/dak serbest debi.

El duşu modülü
Ürün No. 10651000 El duşu modülü 12 x 12 Dış set. Montaj için iç set 
(Ürün No. 10650180) gerekmektedir. El duşu modülü kendi açma kapa-
ma valfine sahiptir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. Debi 
miktarı 0,3 MPa’da yak. 17 l/dak.

Raf
Ürün no. 40872000 raf 12 x 12 (2 pieces).

GİDER TEKNİğİ

Süzgeç
Yer süzgeçi (duş teknesiz): Illbruck Poresta Slot, DN70 drain line; Alter-
natif: Duş teknesi için tromplen: Raindrain 90 XXL, tahliye performansı 
15 mm su derinliğinde 51 l/dak. (bağlantı DN70) DIN 1247 1–3 e göre 
denenmiştir.  
Raindrain 90 XXL komple set  Ürün no. 60067000.
Dikkat: Gider performansı 50 l/dak'dan az olmamalıdır.

Ayrıntılı bir montaj kılavuzu söz konusu ürünlere eklenmiştir ve profesyoneller için 

sayfamızdan da indirilebilir. O zaman bu bağlamda daha hassas debi hesapla-

rı gerçekleştirilebilir.
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Axor ürünleri

1 x tavandan tepe duşu 24 x 24
Ürün No. 10929000

1 x Şelale duşu 24 x 12, Dış set 
Ürün No. 10942000
1 x Şelale girişi 24 x 12 için iç set
Ürün No. 10941180

1 x Termostat modülü 12 x 12, Dış set 
Ürün No. 10755000
1 x Termostat modülü 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10754180

2 x Açma kapama valfi 12 x 12, Dış set 
Ürün No. 10972000
2 x Açma kapama valfi 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10971180

1 x El duşu modülü 12 x 12, Dış set 
Ürün No. 10651000
1 x El duşu modülü 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10650180

2 x Raf 12 x 12
Ürün No. 40872000

TAvAN KONSTRÜKSİYONu

Tavan bağlantısı
Tepe duşunun 24 x 24 Ürün No. 10929000 montajı için önce teslimat 
kapsamına entegre edilmiş olan bağlantı nipeli bir G ½ iç dişliye vidalan-
malıdır. Metal kapak bağlantısı (boyu 126 mm) sonra bağlantı nipelinin 
üzerine takılır ve vidalamak sureti ile sabitlenir. Sonra tepe duşu kapağın 
bağlantısına vidalanarak sıkılır.
Dikkat: Duşun su olmadan kendi ağırlığı: 4,5 kg. Bu noktada lütfen 
yeterli bir tavan kalınlığı öngörün.

Tepe duşunun 24 x 24 ısı kontrolü için termostat modülü 12 x 12, Dış set  
Ürün No. 10755000 veya Ürün No. 10754180 (iç set), ayrı bir Açma 
kapama valfi 12 x 12, Dış set Ürün No. 10972000 veya Ürün No. 
10971180 (iç set) ile birlikte hizmet verir.
Dikkat: Duş fonksiyonunun sorunsuz olarak yerine getirilebilmesi için 
armatür geçerli standartlara uygun olarak monte edilmeli, temizlenmeli 
ve kontrol edilmelidir!

TESİSAT MONTAJI

Sıcak su besleme
Tercih edilen kişisel duş uniteleri ve cıkış sayısına bağlı olarak, Sis-
tem ozel olarak olculendirilmelidir. Batarya calışma basıncı: maks. 
0,8 MPa, tavsiye edilen calışma basıncı: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bar 
= 147 PSI), Sıcak su ısısı: maks. 60°, tavsiye edilen kapasite: Hazırda 
bulundurma kapasitesi 300 l olmalıdır.
Not: Tepe duşu 24 x 24 ani su ısıtıcıları ile birlikte kullanılamaz. Soğuk 
ve sıcak su bağlantıları arasındaki büyük basınç farkları dengelenmek 
zorundadır.

Besleme hatları
Ürün No. 10754180 Termostat modülü 12 x 12 için iç set:  
2 x DN20 (sıcak/soğuk) 
Ürün No. 10921180 Tepe duşu 24 x 24 için iç set:  
1 x DN15 (karışmış su)

Merkez Termostat ünitesi
Ürün No. 10755000 Termostat modülü 12 x 12, artırılmış debili ve ser-
best geçişli hazır set: 0,3 MPa’da 58 l/dak Ürün No. 10754180 Termos-
tat modülü 12 x 12 için iç set. Her iki ürün ayrı sipariş edilmek zorundadır.

Şelale
Ürün No. 10942000 Şelale duşu 24 x 12, Dış set. Şelale duşu bu durum-
da şelale duş olarak kurulmuştur. Şelale duş için 24 x 12 Ürün No. 
10941180 hem iç set hem de iç setsiz kurulabilir. iç setsiz bir kurulum için 
bir G ¾ iç dişli bağlantı öngörülmelidir. Şelale duşun kontrolü, termostat 
modülü 12 x 12, dış set Ürün No.  10755000 veya Ürün No. 10754180 
(iç set) üzerinden, ayrı bir Açma kapama valfi 12 x 12, Dış set Ürün No. 
10972000 veya Ürün No. 10971180 (iç set) ile birlikte gerçekleştirilir.

Açma kapama valfi
Ürün No. 10972000 Açma kapama valfi 12 x 12, Dış set. 1 x Açma 
kapama valfi DN20 tepe duşunu kontrol etmek için gereklidir. 1 x Açma 
kapama valfi DN20 şelale duşu kontrol etmek için gereklidir. Montaj 
için (sıralı montaj - ara mesafe 10 mm) iç set (Ürün No. 28486180) kul-
lanın. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. 0,3 MPa’da yak. 
55 l/dak serbest debi.

El duşu modülü
Ürün No. 10651000 El duşu modülü 12 x 12 Dış set. Montaj için iç set 
(Ürün No. 10650180) gerekmektedir. El duşu modülü kendi açma kapa-
ma valfine sahiptir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. Debi 
miktarı 0,3 MPa’da yak. 17 l/dak.

Raf
Ürün no. 40872000 raf 12 x 12 (2 pieces).

GİDER TEKNİğİ

Süzgeç
Yer süzgeçi (duş teknesiz): Illbruck Poresta Slot, DN70 drain line; Alter-
natif: Duş teknesi için tromplen: Raindrain 90 XXL, tahliye performansı 
15 mm su derinliğinde 51 l/dak. (bağlantı DN70) DIN 1247 1–3 e göre 
denenmiştir.  
Raindrain 90 XXL komple set  Ürün no. 60067000.
Dikkat: Gider performansı 50 l/dak'dan az olmamalıdır.

Ayrıntılı bir montaj kılavuzu söz konusu ürünlere eklenmiştir ve profesyoneller için 

sayfamızdan da indirilebilir. O zaman bu bağlamda daha hassas debi hesapla-

rı gerçekleştirilebilir.
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verkürzt auf 208 mmverkürzt auf 200 mm verkürzt auf 208 mm

Planlama örnekleri
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verkürzt auf 208 mmverkürzt auf 200 mm

Geçme ilkesi

ÖzENlE HAzIRlANMIŞ GEÇME İlKESİ

Doğrudan bir grupta kurulum nedeniyle optimum bir mon-
taj için özel iç setler kullanılır. Bunlar münferit modüllerin 
mükemmel bir hatta hassas bir biçimde monte edilmesi-
ni sağlarlar.
·  İç setler birbirlerine kolayca takılabilirler
·  Dış setlerin tanımlanmış mesafelerle (10 mm) montajı
·  Geçme pimler sayesinde İç setler bükülmez  
veya çözülmez

·  Su geçişi iç setin içinden
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verkürzt auf 208 mm verkürzt auf 208 mm verkürzt auf 200 mm

Planlama örneği 6:  
Şelale giriş için küvet çözümü

Bir küvet durumunun yaratılması için de Axor 
ShowerCollection çok uygundur; örneğin bir 
otel banyosunda.
·  El duşu, küvetin temizlemesi için kolay ulaşılır 
biçimde sol duvara monte edilmiştir

·  Sıcaklık kontrolü için termostat modülüne ve 
el duşu modülüne küvetin dışından kolay ula-
şılabilir 

·  Açma kapama valfi yanında bulunan şelale 
duşu kontrol eder

·  Şelale duş ek olarak bakım ürünleri için eşya 
koyma yeri olarak hizmet verir
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Axor ürünleri

1 x Termostat modülü 12 x 12, Dış set
Ürün No. 10755000
1 x Termostat modülü 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10754180

1 x El duşu modülü 12 x 12, Dış set 
Ürün No. 10651000
1 x El duşu modülü 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10650180

1 x Açma kapama valfi 12 x 12 Dış set 
Ürün No. 10972000
1 x Açma kapama valfi 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10971180

1 x Şelale duşu 24 x 12, Dış set 
Ürün No. 10942000
1 x Şelale duşu 24 x 12 için iç set
Ürün No. 10941180

TESİSAT MONTAJI

Besleme hatları
Ürün No. 10754180 Termostat modülü 12 x 12 için iç set:  
2 x DN20 (sıcak/soğuk)

Termostatik ana ünite
Ürün No. 10755000 Termostat modülü 12 x 12, yüksek debili ve serbest 
geçişli dış set: 0,3 MPa’da 58 l/dak Ürün No. 10754180 Termostat modülü 
12 x 12 için iç set. Her iki ürün ayrı sipariş edilmek zorundadır.

Şelale
Ürün No. 10942000 Şelale duş 24 x 12, Dış set. Şelale duş bu durumda 
gagası olarak kurulmuştur. Şelale duşun çıkıntısı 180 mm’dir. Bu ölçü küvet 
seçilirken dikkate alınmalıdır, aksi taktirde şelale akışı kesinlikle küvetin kena-
rından taşar. Hemen arkadan gelen Açma kapama valfi 10 mm mesafe ile 
çok hassas bir kurulumu garanti edebilmek için şelale duş, bu ünite için gerek-
li Ürün No. 10941180 iç set ile birlikte kullanılmalıdır. Şelale duşun kuman-
dası termostat modülü 12 x 12 Dış set, Ürün No. 10755000 veya Ürün No. 
10754180 (iç set) üzerinden, ayrı bir Açma kapama valfi 12 x 12, Dış set Ürün 
No. 10972000 veya Ürün No. 10971180 (iç set) ile birlikte gerçekleşir.

Açma kapama valfi
Ürün No. 10972000 Açma kapama valfi 12 x 12, Dış set. Montaj için (sıralı 
montaj - ara mesafe 10 mm) iç set (Ürün No. 28486180) kullanın. Her iki ürün 
ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. Serbest debi 0,3 MPa’da yak. 55 l/dak.

El duşu modülü
Ürün No. 10651000 El duşu modülü 12 x 12 Dış set. Montaj için iç set (Ürün 
No. 10650180) gerekmektedir. El duşu modülü kendi açma kapama val-
fine sahiptir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. Debi miktarı 
0,3 MPa’da yak. 17 l/dak.

Tub rim

Ayrıntılı bir montaj kılavuzu söz konusu ürünlere eklenmiştir ve profesyoneller için say-

famızdan da indirilebilir. O zaman bu bağlamda daha hassas debi hesapları gerçek-

leştirilebilir.



verkürzt auf 208 mm verkürzt auf 208 mm verkürzt auf 200 mm

Planlama örneği 6:  
Şelale giriş için küvet çözümü

Bir küvet durumunun yaratılması için de Axor 
ShowerCollection çok uygundur; örneğin bir 
otel banyosunda.
·  El duşu, küvetin temizlemesi için kolay ulaşılır 
biçimde sol duvara monte edilmiştir

·  Sıcaklık kontrolü için termostat modülüne ve 
el duşu modülüne küvetin dışından kolay ula-
şılabilir 

·  Açma kapama valfi yanında bulunan şelale 
duşu kontrol eder

·  Şelale duş ek olarak bakım ürünleri için eşya 
koyma yeri olarak hizmet verir
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Axor ürünleri

1 x Termostat modülü 12 x 12, Dış set
Ürün No. 10755000
1 x Termostat modülü 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10754180

1 x El duşu modülü 12 x 12, Dış set 
Ürün No. 10651000
1 x El duşu modülü 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10650180

1 x Açma kapama valfi 12 x 12 Dış set 
Ürün No. 10972000
1 x Açma kapama valfi 12 x 12 için iç set
Ürün No. 10971180

1 x Şelale duşu 24 x 12, Dış set 
Ürün No. 10942000
1 x Şelale duşu 24 x 12 için iç set
Ürün No. 10941180

TESİSAT MONTAJI

Besleme hatları
Ürün No. 10754180 Termostat modülü 12 x 12 için iç set:  
2 x DN20 (sıcak/soğuk)

Termostatik ana ünite
Ürün No. 10755000 Termostat modülü 12 x 12, yüksek debili ve serbest 
geçişli dış set: 0,3 MPa’da 58 l/dak Ürün No. 10754180 Termostat modülü 
12 x 12 için iç set. Her iki ürün ayrı sipariş edilmek zorundadır.

Şelale
Ürün No. 10942000 Şelale duş 24 x 12, Dış set. Şelale duş bu durumda 
gagası olarak kurulmuştur. Şelale duşun çıkıntısı 180 mm’dir. Bu ölçü küvet 
seçilirken dikkate alınmalıdır, aksi taktirde şelale akışı kesinlikle küvetin kena-
rından taşar. Hemen arkadan gelen Açma kapama valfi 10 mm mesafe ile 
çok hassas bir kurulumu garanti edebilmek için şelale duş, bu ünite için gerek-
li Ürün No. 10941180 iç set ile birlikte kullanılmalıdır. Şelale duşun kuman-
dası termostat modülü 12 x 12 Dış set, Ürün No. 10755000 veya Ürün No. 
10754180 (iç set) üzerinden, ayrı bir Açma kapama valfi 12 x 12, Dış set Ürün 
No. 10972000 veya Ürün No. 10971180 (iç set) ile birlikte gerçekleşir.

Açma kapama valfi
Ürün No. 10972000 Açma kapama valfi 12 x 12, Dış set. Montaj için (sıralı 
montaj - ara mesafe 10 mm) iç set (Ürün No. 28486180) kullanın. Her iki ürün 
ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. Serbest debi 0,3 MPa’da yak. 55 l/dak.

El duşu modülü
Ürün No. 10651000 El duşu modülü 12 x 12 Dış set. Montaj için iç set (Ürün 
No. 10650180) gerekmektedir. El duşu modülü kendi açma kapama val-
fine sahiptir. Her iki ürün ayrı ayrı sipariş edilmek zorundadır. Debi miktarı 
0,3 MPa’da yak. 17 l/dak.

Tub rim

Ayrıntılı bir montaj kılavuzu söz konusu ürünlere eklenmiştir ve profesyoneller için say-

famızdan da indirilebilir. O zaman bu bağlamda daha hassas debi hesapları gerçek-

leştirilebilir.
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Geçme ilkesi

ÖzENlE HAzIRlANMIŞ GEÇME İlKESİ

Doğrudan bir grupta kurulum nedeniyle optimum bir mon-
taj için özel iç setler kullanılır. Bunlar münferit modüllerin 
mükemmel bir hatta hassas bir biçimde monte edilmesi-
ni sağlarlar.
·  İç setler birbirlerine kolayca takılabilirler
·  Dış setlerin tanımlanmış mesafelerle (10 mm) montajı
·  Geçme pimler sayesinde İç setler bükülmez  
veya çözülmez

·  Su geçişi iç setin içinden
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Tesisat

Dikey hatta armatürler/duş modülleri/aksesuarlar 
için montaj hattı

Önmontajlı alt ve üst tapaları 
 termostat modülünün iç setinden 
çıkartın.

Aşağıda size armatürlerin, duş modülerinin ve aksesuarların Planlama 
örneği 1'de dikey hatta kurulumunu açıklayacağız.

Açma kapama valfi iç setini ter-
mostat modülünün iç setine üstten 
takın ve çatal pimle sabitleyin.

Duş modülünün iç setini Açma kapa-
ma valfi iç setine üstten takın ve 
çatal pimle sabitleyin.

El duşu modülünün iç setini duş 
modülünün iç setine alttan takın ve 
çatal pimle sabitleyin.

Duş modülünün iç setini termostatın 
iç setine alttan takın ve çatal pimle 
sabitleyin.
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Tesisat

Montaj plakasını arkadan duş 
modülünün iç setine monte edin. 
Hoparlör modülü ve ışık modülü 
için sıva altı kutuları montaj plaka-
sının üzerine vidalayın.

Önmontajlı iç set grubunu kaba 
inşaat halindeki duvarda hizala-
yın ve sabitleyin.

Armatür geçerli standartlara göre 
boruları döşenmiş olmalı, temiz-
lenmeli ve kontrol edilmelidir. iç 
setlerin duvar yüzeyinde sıvayla 
kapatılması. bağlantı yerlerine sili-
kon sıkın.

Tapaları gösterilen pozisyonda 
vidalayın.

Conta manşetlerini takın ve altta 
bulunan yapıştırıcının ve silikonun 
içine bastırın.

Tüm koruyucu kapakları karolar-
dan 1 mm önce kesin.



06 07

09

11

08

10

1312

15

17

14

16

Dişli manşonları takın ve duvar 
seviyesine kadar 13 mm kısal-
tın. Bu durumda tüm elemanlar-
la duvarın arası silikonla yalıtıl-
malıdır.

Dişli adaptörü takın ve duvar sevi-
yesine kadar 25 mm kısaltın.

Yıkama valfi çıkartın ve termos-
tat ayar ünitesini termostat modü-
lünün iç setine monte edin. Diş-
li adaptörün ve volanın takılması 
ve sabitlenmesi. Kromajlı kovanın 
takılması. 

Termostat modülünün kapak pla-
kasının monte edilmesi. 

3 volanın termostat modülünün 
dişli manşon setine vidalanması 
ve sonra kumandaların takılması. 
Termostat kolunu takın ve sabitle-
me vidalarını sıkın.

Kol kovanının Açma kapama val-
fi dişli manşon setine vidalanması 
ve sonra kolların takılması.
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Tesisat

El duşu modülünün su kılavuzu-
nun önmontajını yapın. Önmon-
tajı yapılmış üniteyi takın ve kol 
kovanının el duşu modülünün diş-
li manşon setine vidalayın. Sonra 
kolu takın.

G ½ bağlantının duş modülü ana 
gövdesinin bağlantısına takılma-
sı. Sonra duş modülü kartuşunun 
G ½ bağlantıya sabitlenmesi. 
Daha sonra kapatma kapağının 
kartuşun üzerine monte edilmesi 
ve alyen kullanarak vidalanması.

Eşya koyma rafı için deliklerin 
delik delme şablonu ile belirlen-
mesi. Sabitleme plakasının duvara 
montajı. Eşya koyma rafının sabit-
leme plakasının üzerine montajı.

Hoparlörü yerleştirin ve 4 vida 
ile iç sete sabitleyin. Sonra kapa-
ğı takın.

Trafodan ana gövdeye giden ikin-
cil hattı döşeyin. Soketleri, aydın-
latma birimini ve ikincil kabloyu 
birbirlerine bağlayın. Aydınlatma 
ünitesini yerleştirin ve 4 vida ile 
sabitleyin. Sonra dış setin ön has-
sas ayarını dişli millerle yapın ve 
sonra asıp emniyete alın.

Fonksiyon kontrolü yapın.



1918

21

23

20

22

01

03

05

07

02

04

06

Tavana kurulum için duş modülü  
montaj hattı

Montaj plakasını 6 duş modülüne 
uyarlayın. 

Bağlantı borularını takın ve mon-
taj plakasının sabitlenmesi için diş-
li çubukları tavana monte edin.

Montaj plakasını borularla birlik-
te tavanda istenen pozisyona yer-
leştirin, dişli çubuklara vidalayın ve 
hizalayın. Sonra hatları sızdırmaz-
lık açısından kontrol edin.

Asma tavanı çekin ve G ½ bağ-
lantılar için 6 delik öngörün. Bun-
dan sonra G ½ bağlantıları mon-
taj plakasına vidalayın.

Fonksiyon kontrolü yapın.

Duş modülünün G ½ bağlantının 
düz tarafında hizalanması.

Duş modülü, yan ve boyun duşu olmanın yanı sıra çoklu kombinasyonda 
tepe duşu olarak da kullanılabilir. Bu durumda 6 duş modülü birbirleri ile 
kombine edilir.

Duş modülü kartuşunu G ½ bağ-
lantılarına sabitlenmesi. Son olarak 
kapatma kapağının kartuşun üzeri-
ne monte edilmesi ve alyen vidala-
rın dışarı döndürülerek sabitlenmesi.
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Delikleri ∅ 8 mm ile delin. Her 
delik için bir dübel kullanın. Askı 
cıvataları takın, çerçeveyi tava-
na yerleştirin ve pul ve somun 
(SW 13 mm) kullanarak sabitleyin.

Potansiyel dengeleyicisini çerçe-
veye ve 230 V kabloyu dağıtım 
kutusuna bağlayın. T parçalara 
ve bağlantı köşebentlerine keten 
veya teflon sarın ve vidalayın.

Fonksiyon birimini yatak pimleri ve 
silindir başlı cıvatalarla sabitleyin.

Elektrik akımını açın ve 
ShowerHeaven ışıklıklarını test 
edin. Tüm ışıklıklar çalışıyor-
sa elektrik akımını tekrar kesin. 
 Fonksiyon ünitesini uzun karabina 
kanca ile emniyete alın.

Potansiyel dengeleyiciyi ve top-
raklamayı çerçeveye bağlayın.

Basınç hortumlarını tavan bağlan-
tılarına vidalayın.

Montaj hattı  
ShowerHeaven

Bu montaj hattında ışıklı ShowerHeaven 97 x 97 için Planlama örne-
ği 1'deki kurulum adım adım anlatılmaktadır. Montaj için bir asma tavan 
yapılmalıdır. ShowerHeaven'ın çerçevesi kaba inşaat aşamasında mon-
te edilebilir.

Tesisat

Montajdan önce ShowerHeaven'ı 
sökün, silindirik cıvataları çözün 
ve yatak pimlerini dışarı çekin. 
Tavan bağlantılarının ölçüsü 
ShowerHeaven'ın merkezinden iti-
baren 180 mm olmalıdır. Çerçeveyi 
kapağın istenen pozisyonunda tutun 
ve buna uygun olarak hizalayın. 



01

02 03

05

07

04

06

13

15

12

14

0908

1110

40
41

Dekor plakasını 3 (Bowden) 
kumanda kablosuna karabina 
kanca ile asın.

Işık için koruyucu camları vida-
layın. Contanın doğru pozisyo-
na monte edilmiş olmasına dik-
kat edin.

Fonksiyon ünitesini yukarı katlayın 
ve kısa karabina kanca ile emni-
yete alın. Hortum bağlantılarının 
sızdırmazlık kontrolünü yapın.

Fonksiyon birimini yatak pimleri ve 
silindir başlı cıvatalarla sabitleyin. 
Asma tavanı çekin.

Dekor plakasını önmontajlı mer-
kezleme kovanlarına takın ve hav-
şa başlı vidalarla sabitleyin.

Merkezleme kovanlarını çıkartın. Dekor plakaları havşa başlı cıva-
talarla sabitleyin.

Fonksiyon kontrolü yapın.
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Temizlik bilgisi

Tepe duşu kolay temizlenir

Tepe duşunun sprey kapağı 24 x 24 kolay 
sökülebilir ve rahatça elle veya bulaşık makine-
sinde temizlenebilir. Bunun için lütfen internet-
te montaj kılavuzumuzdaki temizlik önerilerimi-
ze dikkat edin.
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ÜRÜNLERE GENEL BAKIŞ Axor ShowerCollection with Philippe Starck

2

1

4

3

Termostat modülleri

Termostat modülleri

1  Termostatik ana ünite 36 x 12 Dış set 
Ürün No. 10751000

2  Termostatik ana ünite iç set 36 x 12 
Ürün No. 10750180

3  Termostat modülü 12 x 12,  
Dış set 
Ürün No. 10755000

4  Termostat modülü 12 x 12  
için iç set 
Ürün No. 10754180

Yüzey krom (-000)
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ÜRÜNLERE GENEL BAKIŞ Axor ShowerCollection with Philippe Starck

vanalar/Çevirici

1  Açma kapama valfi 12 x 12 Dış set 
Ürün No. 10972000

2  Açma kapama valfi 12 x 12  
için iç set* 
Ürün No. 10971180

3  Trio®/Quattro® 12 x 12,  
Dış set 
Ürün No. 10932000

4  Trio® için iç set 
Ürün No. 15981180

5  Quattro® için iç set 
Ürün No. 15930180

* Diğer modüllerle 10 mm mesafeli kombi-
nasyonda belirtilen iç setin kullanılması öne-
rilir. Alternatif olarak Açma kapama  valfi 
serbest/diğerlerinden ayrı montajda iç set 
ile birlikte 
Ürün No. 15973180/ 
Ürün No. 15974180/ 
Ürün No. 15970180 
monte edilebilir.

2

1

4 5

3

vanalar/Çevirici

Yüzey krom (-000)
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El duşu modülü/Şelale duş

6  El duşu modülü 12 x 12,  
Dış set 
Ürün No. 10651000 

7  El duşu modülü 12 x 12  
için iç set 
Ürün No. 10650180

8  Şelale duş 24 x 12,  
Dış set 
Ürün No. 10942000

9  Şelale duş 24 x 12  
için iç set 
Ürün No. 10941180

El duşu modülü/Şelale duş

44
45

Yüzey krom (-000)

6
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Duşlar

1  tavana sıfır tepe duşu 24 x 24 
Ürün No. 10924000 

2  Tavandan tepe duşu 24 x 24 
Ürün No. 10929000

3  Duvardan 24 x 24 tepe duşu 
Ürün No. 10925000

4  Duvardan tepe duşu 24 x 24  
montajı için iç set 
Ürün No. 10921180 

Yüzey krom (-000)

ÜRÜNLERE GENEL BAKIŞ Axor ShowerCollection with Philippe Starck
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Duşlar

5  Duş modülü 12 x 12 Dış set 
Ürün No. 28491000

6  Duş modülü iç set 12 x 12* 
Ürün No. 28486180

Montaj yardımcıları

7  Tepe duşu olarak duş  
modülü için montaj plakası 
Ürün No. 28470180

8  Montaj kılavuzu  
Ürün No. 10973180

*  Alternatif olarak duş modülü serbest/
diğerlerinden ayrı montajda bir G ½ bağ-
lantı üzerinden takılabilir. * Diğer modül-
lerle kombinasyonda belirtilen ana gövde-
nin kullanılması önerilir.

Montaj yardımcıları
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Duşlar

Yüzey krom (-000)
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ShowerHeaven

1   ShowerHeaven 97 x 97 ışıklı 
(tavana sıfır montaj) 
Ürün No. 10623800

  ShowerHeaven 97 x 97, ışıksız 
(Resimsiz) 
Ürün No. 10621800

2  ShowerHeaven 72 x 72, ışıksız 
(Sıva üstü kurulumu) 
Ürün No. 10625800

  ShowerHeaven 72 x 72, ışıklı 
(Resimsiz) 
 Ürün No. 10627800

ShowerHeaven

1 2

ÜRÜNLERE GENEL BAKIŞ Axor ShowerCollection with Philippe Starck
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Aksesuarlar

3  Raf 12 x 12 
Ürün No. 40872000

4  Eşya koyma rafı 12 x 12  
için iç set* 
Ürün No. 40877180

5  Eşya koyma rafı 24 x 12  
Ürün No. 40873000

6  Eşya koyma rafı 24 x 12  
için iç set* 
Ürün No. 40878180

7  Hoporlör modülü 12 x 12 Dış set 
Ürün No. 40874000

8  Aplik modülü ve hoporlör modülü iç set 
12 x 12 
Ürün No. 40876180 

9  Aplik modülü 12 x 12 Dış set 
Ürün No. 40871000

4 6 8

3 5 97

Aksesuarlar



Referanslar

Budersand Hotel Golf & Spa, Sylt

Sylt adasının güney sahilindeki çok özel Budersand 
Hotel Golf & Spa konuklarını lüks Wellness vaha-
sı ile şaşırtmaktadır. Tesisin kalbi renkli aydınlatıl-
mış, denize bakan yüzme havuzudur. Macera duşu 
Axor  ShowerCollection with Philippe Starck ona 
ayrı bir hava vermekte ve yaklaşık bir metrekare-
lik ShowerHeaven da onu taçlandırmaktadır. 21 oda 
ve süitler Axor Citterio  koleksiyonu ile donatılmıştır.

Mimarlar: Dierks, Kunze ve Oevermann (dko), Berlin/Almanya

İç mimar: Jan Wichers, Hamburg/Almanya

Sunseeker Predator

Güney İngiltere’li üretici Sunseeker’ın 38 m 
uzunluğundaki lüks yatının kapasitesi 10 yol-
cuya kadar alacak gibi tasarlanmıştır ve extra 
class bir donanıma sahiptir. İç mekânlar sahi-
binin isteklerine tam olarak uyacak gibi tasar-
lanmıştır. Philippe Strack ve Axor Shower-
Collection bu kişiselliği vurgulamakta ve dar 
alanlarda kişisel bir Spa oluşturma imkanı sun-
maktadır.

Dok: Sunseeker International Limited, Poole/UK



50
51

 NOTlAR 

 Konsept & Grafi k tasarımı  bilekjaeger, Stuttgart    krälinglübke, Hamburg; fön design, Schramberg  Fotoğrafl ar  Kuhnle + Knödler, Radolfzell; Uli Maier, Stuttgart; 
Rudi Schmutz, Hamburg; Sunseeker International Limited, Poole; jana-ebert.de  Renderings  media4D, Bad Boll; recom, Ostfi ldern  litografi   Eder GmbH, Ostfi ldern 
 Baskı  Straub Druck+Medien AG, Schramberg

 KİMlİK 
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