Hansgrohe
Fagbrochure til
den professionelle håndværker

Planlægning og installation –
også af de nye ShowerSelect ® kappesæt

iBox® universal

Én for alle …
Lige siden iBox universal blev introduceret, har den været den første og eneste indbygningsdel til alle Hansgrohe og Axor standard- og termostatløsninger. Den har adskillige
tilslutningsmuligheder, og samtidig er den utroligt ﬂeksibel. iBox universal giver mere
plads, større bevægelsesfrihed og større ﬂeksibilitet i planlægningen af badeværelset –
og så er den hurtig at installere. Så det undrer ikke nogen, at iBox universal hurtigt har
indtaget en førerposition på sanitetsmarkedet.

Metris ®

Raindance ® Rainfall ®

Termostat med afspærrings-/omskifterventil

Hovedbruser med 3 stråletyper

Ecostat® S
Termostat med afspærrings/omskifterventil

Metris ®
Termostat Highﬂow

PuraVida ®

PuraVida ®
Indbygget 1-grebs
kararmatur

Indbygget 1-grebs
brusearmatur
Raindance ® E
Hovedbruser med 2 stråletyper
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… også når man vil vælge sin
brusefornøjelse med et tryk på en knap

iBox ® universal
Systemet til indbygning –
også til ShowerSelect

iBox universal er en ﬂeksibel indbygningsløsning, der også passer sammen med den
seneste milepæl i Hansgrohes historie: Select-teknologien. Select giver større bruseglæde med hånd- og hovedbrusere og frembyggede termostater, fordi det blot kræver
et enkelt tryk på en knap at åbne og lukke for vandet og at skifte funktion eller stråletype.
Med de nye ShowerSelect kappesæt realiseres det innovative Select-betjeningskoncept
også som indbygningsløsning i kombination med iBox universal.
Få mulighed for at vælge din brusefornøjelse med Select ved:
▪ udskiftning af kappesæt på allerede monteret iBox universal
▪ nybyggeri
▪ renovering eller modernisering

iBox ® universal
indbygningsdel

Funktionsblok

ShowerSelect ®
kappesæt

Lige som alle Hansgrohes andre indbygningsløsninger er det let
at installere de nye ShowerSelect kappesæt på iBox universal.
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Indbygning – attraktiv montering af armaturet
Med iBox universal skjules armaturteknikken i væggen. Det ser ikke bare godt ud men
giver også mere plads og gør på den måde bruseglæden større. En anden fordel er
designets og systemets ﬂeksibilitet. iBox universal kan installeres, før man har besluttet
sig for et brusesystem. Da den er en standard indbygningsdel, kan man til enhver tid
udskifte og opgradere sin indbygningsløsning.

Frembygget installation
Ved en frembygget installation beﬁnder hele funktionsenheden sig foran
på væggen – alt sidder altså fremme. Ulempen ved det er, at det fylder
mere og derfor giver mindre bevægelsesfrihed i badet.
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Indbygget installation
Ved en indbygget installation er den grundlæggende funktionsenhed
skjult inde i væggen. Herpå kan man montere armaturer og brusere fra
forskellige serier.

iBox® universal: begejstring hele vejen rundt

iBox ® universal
Fordele ved indbygning
og indbygningsdelen

iBox universal er dit førstevalg, når det gælder indbygning. Det bekræftes af de
fordele, der allerede er nævnt, og af iBox universals mange andre styrker. Se på
de følgende sider selv, præcis hvad iBox universal kan tilbyde dig og dine kunder.

Én iBox til alle standard Hansgrohe og
Axor 1-grebs kar- og brusearmaturer,
termostat-kappesæt og hovedbrusere
med ﬂere stråletyper

Mange monteringsmuligheder, kan
tilsluttes alle standardsystemer

Støttepunkter for
vaterpas

Fugtbeskyttelse,
fuldstændig vandtæt, mulig
at installere horisontalt

Rotationssymmetrisk

Markeringshjælp til
beklædning

Inklusive skylleblok

G ¾ tilslutning; G ½ tilslutning er mulig
med de medfølgende reduktioner, inklusive afpropninger

Patenteret lydisolering

Patenteret, ﬂeksibel, justerbar ring til
forskellige installationsdybder
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De mange fordele ved iBox® universal
Rotationssymmetrisk installation
Symmetrisk opbygning; alle tilslutninger/
afgange er ens.

Sikker og økonomisk

▪

Indbygningsdelen er kun en tilslutningsboks,
der i sig selv ikke har nogen funktioner.

▪ Det vigtigste er blot, at koldt vand tilsluttes til
▪

De værdifulde funktioner leveres og monteres
først sammen med kappesættet.
Det forhindrer problemer i byggefasen såsom
tyveri, snavs eller at dele fryser til.

højre og varmt vand til venstre.
Når iBox universal anvendes med et
kararmatur, bruges det nederste udløb.

▪ Når iBox universal anvendes med et brusearmatur, kan enten det øverste eller det nederste udløb bruges.
Adskillige installationsmuligheder

Løsninger til både dybe og smalle
vægge

Tilpasset alle gængse installationssystemer,
tilslutningsmuligheder og ﬁttings.
Patenteret, ﬂeksibel, justerbar ring.
Monteres med pex rør-i-rør system.
Kan også monteres i dybe vægge, på præmonterede hjemmemonteringsplader og på færdiglavede celler.

>108
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Hvis iBox universal sidder for langt inde i væggen, monteres en forlænger til indbygningsdelen mellem tilslutnings- og funktionsblok.
Forlængersættet er naturligvis beskyttet mod
vandindtrængning.
iBox universal indbygningsdelen er gjort ﬂadere og er dermed endnu mere egnet til installation i vægge med lav installationsdybde.

133
Fremragende beskyttelse mod fugt
Gummitætninger beskytter mod vandsprøjt og
fugt hele vejen rundt.
Tætninger ved alle ﬁre tilslutninger og tætningsmanchetten.

Forlængerroset
<80

Takket være forlængeren til kappesættet er det
ikke noget problem at installere iBox universal
i smalle vægge.
Forlængeren monteres mellem væg og
kappesæt og kompenserer dermed for
den lave installationsdybde.

Lydisoleret
Messingkroppen er placeret på gummipakninger, så lyde fra de vandførende dele ikke
overføres til murværket.
Tætningsmanchetten er skruet sammen med
iBox universals kappe og ikke med funktionsblokken. Det betyder, at lyde ikke overføres
gennem ﬂiserne.

Enkel gennemskylning
Den medfølgende skylleblok kan monteres
i forskellige positioner. Derfor er det let at
skylle rørene igennem.
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min.
58
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Fleksibilitet, der kommer alle til gode

iBox ® universal
Styrker og fordele

Lige siden produktet blev lanceret i 2001, har Hansgrohes iBox universal sat nye standarder på badeværelset. Som et sandt multitalent er iBox designet til at fungere med
alle standard installationssystemer, tilslutninger og ﬁttings. Den byder også på enestående fordele, der vil betyde noget for dig, uanset om du er installatør eller arbejder
med projekter.

Fordele ved iBox® universal for dig som installatør:

▪ Du skal kun bruge én indbygningsdel til 16 funktionsløsninger

▪ Lang levetid pga. en gennemtestet, sikker teknisk standard

▪ Flere end 200 Hansgrohe og Axor kappesæt passer til iBox

▪ Du sparer tid, fordi iBox universal er hurtig og let at installere

universal

▪ Du behøver kun have én indbygningsdel på lager, hvilket

▪ iBox er en innovativ succesfaktor: testet og videreudviklet gennem
mere end 12 år

reducerer lageromkostningerne

▪ iBox universal passer til mange installationssystemer, tilslutninger
og ﬁttings

Fordele ved iBox® universal for dig, der arbejder med projekter:

▪ iBox universal giver stor ﬂeksibilitet og mange designmuligheder

▪ Kan bruges til alle tilslutningsløsninger med op til ﬁre funktioner

▪ Projektplanlægning bliver meget lettere: Én indbygningsdel fun-

▪ Et indbygningssystem, der er testet millioner af gange, og som du

gerer sammen med alle løsninger – det giver dig mere tid til at
vælge armatur

kan stole på

▪ iBox kan bruges i både private og oﬀentlige badeværelser og imødekommer de gængse internationale standarder

Fordele ved iBox® universal for forbrugerne:

▪ Mere tid til at vælge det rigtige armatur

▪ Let at udskifte armaturer ved renovering

▪ Et attraktivt badeværelse, da alt teknikken er gemt væk

▪ Sikkerheden ved en løsning, der er testet gennem mere end 12 år

inde i væggen

▪ Større bevægelsesfrihed i badet
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Også det optimale grundlag for
den nye Select-teknologi
Med ShowerSelect kappesættene til iBox universal fås den innovative Select-teknologi,
som den badende styrer med et tryk på en knap, som indbygningsløsning. Select-teknologien begejstrer kunderne med sit design og det overbevisende betjeningskoncept.
Fokus ligger på Select-omskifterknappen. Det kræver blot et enkelt tryk på en knap at
tænde og slukke for funktioner eller skifte stråletype. Alt funktionerer mekanisk, så produkterne har lang levetid – det giver permanent tilfredse kunder.

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®

Kappesæt
(3 afgange)

Termostat Highﬂow

Raindance ® Select E 300 3jet
Hovedbruser

ShowerSelect ®
Termostat
(1 afgang)

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®
Termostat (2 afgange)
med FixFit og Porter

Termostat
(2 afgange)
ShowerSelect ®
Termostat Highﬂow (1 funktion
nederst og en yderligere funktion øverst)
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ShowerSelect ® kappesæt:
Design, hvor alt passer sammen

iBox ® universal
ShowerSelect design

En geometrisk form, der passer perfekt ind i det moderne badeværelse. Knapper, der
uden problemer lader sig integrere i det samlede billede. Og et betjeningskoncept, der
harmonerer med behovet for brusefornøjelse. De nye, intelligente kappesæt overbeviser med et design, der passer sammen både visuelt og funktionelt. Med andre ord er
det, som om de er lavet for at gøre det lettere for dig at få nye kunder.
Kontrasten mellem de kromskinnende og matte overﬂader giver større
tydelighed og lettere betjening
Integrerede, ﬂade knapper –
moderne, tidssvarende og lette
at rengøre

Arkitektonisk design og store overﬂader giver stor værdi

Klart, kvadratisk design – for et
tidløst badeværelse

Slankt, cylindrisk pin-greb og
tydelig temperaturvisning – for
enkel og intuitiv betjening

Prisvindende design
ShowerSelect kappesæt-sortimentet har overbevist det tyske
designråd med sit æstetiske design og sin brugervenlighed,
og derfor har det modtaget en ”Design Plus Award”.
ShowerSelect kappesættet til to afgange har fra den
tyske VVS -centralorganisation modtaget produktprisen
”Badkomfort for generationer” for fremragende barrierefrit design.
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iBox® universal og ShowerSelect ®:
den nye måde at styre fornøjelse på
Form og funktion går hånd i hånd med de nye ShowerSelect kappesæt. Fra betjeningselementer, der er lette at bruge, over intuitiv brug til nem rengøring: Med de mange
fordele er ShowerSelect kappesæt lavet til at give fornøjelse i badet. Glæd dine kunder
med de mange fordele ved ShowerSelect kappesættene.

1

Intuitiv:
Select-knapperne giver intuitiv,
komfortabel betjening – endda
også med begrænset bevægelsesfrihed.
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Ren:
Select-knapperne er i niveau med
kappesættets overﬂade og er derfor lette at rengøre.
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2

Klar:
Letforståelige symboler, der ikke
slides af, gør betjeningen endnu
enklere.

6

Attraktiv:
Den ﬁrkantede form passer perfekt til et badeværelse med ﬂiser
og ser også godt ud i mange moderne badeværelser.

3

Brugervenlig:
Den hævede knap viser tydeligt,
at en funktion er aktiv. Kan betjenes med albue eller knytnæve takket være den forlængerkappe, som
leveres sammen med kappesættet.

7

Økonomisk:
Knappen, der er let at trykke
på, opfordrer den badende til
ofte at slukke for vandet – på
denne måde spares der vand.

4

Komfortabel:
Den ønskede temperatur indstilles
præcist med det brugervenlige
greb.

8

Fornøjelig:
Alle funktioner kan tændes på
én gang. Resultat: endnu større
brusefornøjelse.

ShowerSelect ® – masser af stærke
fordele med et tryk på en knap

iBox ® universal
ShowerSelect fordele

Fordele ved ShowerSelect ® kappesættene for dig som installatør:

▪ Nye, enestående produkter på markedet i et attraktivt

▪ Stort potentiale ved renoveringer

og eksklusivt design

▪

▪ Lang levetid pga. mekaniske ventiler og dermed permanent
Udvidede muligheder for salg til nye målgrupper

▪ Komplet sortiment med brede anvendelsesmuligheder

tilfredse kunder uden reklamationer

▪ Kan bruges straks efter installation, da alle logiske kombinationer
af knapper medfølger

▪

Kan kombineres universelt med alle Raindance og Raindance
Select brusere og brusere fra andre producenter

▪ Lettere installation af løsninger med op til ﬁre funktioner

▪ Enkel installation med den kendte og gennemtestede
indbygningsdel iBox universal

Fordele ved ShowerSelect® kappesættene for dig, der arbejder med projekter:

▪ Nyt arkitektonisk design i Hansgrohes sortiment til indbygning

▪ Let og sikker planlægning, fordi alle anvendelseskombinationer
med en til ﬁre funktioner er mulige

▪

Klare, reducerede, minimalistiske og præcise former – for et tidløst
badeværelsesdesign

▪

Attraktivt prissegment

▪ Kan også bruges ved halvoﬀentlige installationer, fordi de uden
problemer kan termisk desinﬁceres

Fordele ved ShowerSelect® kappesættene for forbrugerne:

▪ Geometrisk-kvadratisk design, som passer til ethvert badeværelse
og mange slags ﬂiser

▪ Intuitiv og komfortabel betjening med et tryk på en knap

▪ Hurtig og billigere renovering, fordi man blot kan skifte eksisterende
kappesæt ud med ShowerSelect kappesæt

▪ Let rengøring, da de ﬂade Select-knapper er i niveau med kappesættets overﬂade

▪

Store symboler – lette at læse og betjene

▪

Sikker og synlig indstilling af temperaturen med det slanke,
cylindriske pin-greb og letlæselig, farvet temperaturangivelse

▪ Select-knappen er let at trykke på og giver den badende lyst til
oftere at slukke for – og spare på – vandet

▪ Høj komfort i og med at alle funktioner kan tændes samtidig
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ShowerSelect ® kappesæt-sortimentet

ShowerSelect®
Termostat
til 1 afgang
# 15762, -000

Gennemstrømsmængde angivet uden funktioner.

ShowerSelect®
Termostat
til 2 afgange
# 15763, -000

1

nederst

2

øverst

Gennemstrømsmængde angivet uden funktioner.
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57

1
2

G 1/2
12

ShowerSelect®
Termostat
til 2 afgange
med FixFit og Porter
# 15765, -000

15 5
46
Ø 44

54 -82
20

66

nederst
øverst

Gennemstrømsmængde angivet uden funktioner.

iBox® universal
ShowerSelect kappesætsortimentet

2

venstre
øverst

3

højre

1

ShowerSelect®
Kappesæt
til 3 afgange
# 15764, -000

ShowerSelect®
Termostat Highﬂow
# 15760, -000

ShowerSelect®
ShowerSelect termostat Highﬂow
til 1 funktion (nederst) og en
yderligere funktion (øverst)
# 15761, -000

Gennemstrømsmængde angivet uden funktioner.

Gennemstrømsmængde angivet uden funktioner.

1
2

nederst
øverst

Gennemstrømsmængde angivet uden funktioner.
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Muligheder med 1 til 4 funktioner
Brusesystem med 1 funktion

Brusesystem med 2 funktioner

For eksempel hovedbruser eller håndbruser

For eksempel hovedbruser og håndbruser

ShowerSelect termostat
til 1 funktion

Andre mulige installationer
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ShowerSelect termostat
til 2 funktioner

Andre mulige installationer

Termostat med afspærringsventil

Termostat med afspærrings-/
omskifterventil

1-grebs brusearmatur

1-grebs brusearmatur med
omskifterventil

iBox® universal
Eksempler på anvendelse
med 1 til 4 funktioner

Brusesystem med 3 funktioner

Brusesystem med 4 funktioner

For eksempel hovedbruser (2 stråletyper) og håndbruser

For eksempel hovedbruser (3 stråletyper) og håndbruser

ShowerSelect kappesæt
til 3 afgange

ShowerSelect kappesæt
til 3 afgange

ShowerSelect Termostat Highﬂow

ShowerSelect termostat Highﬂow til
1 funktion (nederst) og en yderligere
funktion (øverst)

Andre mulige installationer

iControl afspærrings-/omskifterventil

Andre mulige installationer
Trio/Quattro
afspærrings-/
omskifterventil

Afspærringsventil

Termostat
Highﬂow
Termostat Highﬂow

iControl
afspærrings-/
omskifterventil

Termostat
Highﬂow

Afspærringsventil
Afspærringsventil
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Installation 1 funktion
Loft

A

Gennemstrømsdiagram
Håndbruser Raindance S 120 3jet
# 26530000

1
2
3

RainAir
Rain
Whirl

B

1200 mm

+ iBox universal
DN 15
(½")

Fra • er funktionen anvendelig

Komponenter
Armaturer
B

iBox universal
# 01810180
ShowerSelect termostat
# 15762000
Alternativ:
Metris termostat
# 31572000

1000 mm

C

Brusere
A
Raindance Select S 120
# 26530000
Bruserholder Porter S
# 28331000
Bruserslange Isiﬂex
# 28276000
C

Slangeudtag FixFit
# 27453000

D

Aﬂøbssystem Staro 90
# 60056000

DN 20
(¾")

Andre alternativer mulige.

DN 20
(¾")

Gulv

D
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iBox® universal
Installationsvarianter
1 og 2 funktioner

Installation 2 funktioner
Gennemstrømsdiagram
Hovedbruser Raindance Select S 300 2jet
# 27378000

Loft

2150 mm

1
2

A

Rain
RainAir
DN 15

Gennemstrømsdiagram
Håndbruser Raindance S 120 3jet
# 26530000

C

(½")

1
2
3

RainAir
Rain
Whirl

B

1200 mm

+ iBox universal
DN 15
(½")

Fra • er funktionen anvendelig

Komponenter
Armaturer
B

iBox universal
# 01810180
ShowerSelect termostat
# 15763000

1000 mm

D

Brusere
A
Raindance Select S 300
2jet hovedbruser
# 27378000
C

Raindance Select S 120
# 26530000
Bruserholder Porter S
# 28331000
Bruserslange Isiﬂex
# 28276000

D

Slangeudtag FixFit
# 27453000
Aﬂøbssystem Staro 90
# 60056000

Alternativ:
Metris termostat
med afspærrings-/omskifterventil # 31573000
Andre alternativer mulige.
E

DN 20
(¾")

DN 20
(¾")

Gulv

E

17

Installation 3 funktioner: Select
Gennemstrømsdiagram
Hovedbruser Raindance Rainfall 2jet
# 28433000

Loft

2190 mm

A
+ iBox universal
DN 20

1
2
3

RainAir
Rainﬂow
RainAir +

DN 15

(¾")

(½")

2

1

Rainﬂow

B

Gennemstrømsdiagram
Håndbruser Raindance S 120 3jet
# 26530000

C
1400 mm
+ iBox universal
DN 20
(¾")
1
2
3

RainAir
Rain
Whirl

D

1200 mm

+ iBox universal
DN 15
(½")

Fra • er funktionen anvendelig

Komponenter
Armaturer
C

D

iBox universal
# 01810180
ShowerSelect kappesæt med
afspærring til 3 afgange
# 15764000

1000 mm

Brusere
A
Raindance Rainfall 2jet
# 28433000
iBox universal
# 01810180
B

iBox universal
# 01810180
ShowerSelect termostat
# 15760000
Alternativ:
Metris iControl
# 31958000
Metris Termostat Highﬂow
# 31571000
Andre alternativer mulige.

E

Raindance Select S 120
håndbruser
# 26530000
Bruserholder Porter S
# 28331000
Bruserslange Isiﬂex
# 28276000

DN 20
(¾")

E

Slangeudtag FixFit
# 27453000

F

Aﬂøbssystem Raindrain XXL
# 60067000

DN 20
(¾")

Gulv

F
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iBox® universal
Installationsvarianter
3 funktioner

Installation 3 funktioner: Standard
Gennemstrømsdiagram
Hovedbruser Raindance Rainfall 2jet
# 28433000

Loft

2190 mm

A
+ iBox universal
DN 20

1
2
3

RainAir
Rainﬂow
RainAir +

DN 15

(¾")

(½")

2

1

Rainﬂow

B

Gennemstrømsdiagram
Håndbruser Raindance S 120 3jet
# 26530000

C
1400 mm
DN 20
(¾")
1
2
3

RainAir
Rain
Whirl

D

1200 mm

+ iBox universal
DN 15
(½")

Fra • er funktionen anvendelig

Komponenter
Armaturer
C

Indbygningsdel Trio/Quattro
# 15981180
Kappesæt med afspærring
Trio/Quattro S # 15932000

D

iBox universal
# 01810180
Ecostat S Termostat Highﬂow
# 15715000

E

Indbygningsdel afspærringsventil # 15974180
Kappesæt med afspærring S
DN15/DN20 # 15972000

1000 mm

E
DN 15
(½")

Brusere
800 mm
A
Raindance Rainfall 2jet
# 28433000
iBox universal
# 01810180
B

Raindance Select S 120
3jet håndbruser
# 26530000
Bruserholder Porter S
# 28331000
Bruserslange Isiﬂex
# 28276000

F

DN 20
(¾")

F

Slangeudtag FixFit
# 27453000

G

Aﬂøbssystem Raindrain XXL
# 60067000

DN 20
(¾")

Gulv

G
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Installation 4 funktioner: Select
Gennemstrømsdiagram
Hovedbruser Raindance Rainfall 3jet
# 28411000

Loft

2190 mm

A
+ iBox universal

1
2
3

Rain
Whirl
RainAir

3

1

2

B

Gennemstrømsdiagram
Håndbruser Raindance S 120 3jet
# 26530000

DN 20

DN 20

(¾")

(¾")

DN 15
(½")

C

1400 mm

+ iBox universal
DN 20
(¾")
1
2
3

RainAir
Rain
Whirl

D

1200 mm

+ iBox universal
DN 15
(½")

Fra • er funktionen anvendelig

Komponenter
Armaturer
C

D

iBox universal
# 01810180
ShowerSelect kappesæt med
afspærring til 3 afgange
# 15764000

1000 mm

E

Brusere
A
Raindance Rainfall 3jet
# 28411000
iBox universal
# 01810180
B

iBox universal
# 01810180
ShowerSelect termostat
# 15761000

Raindance Select S 120
håndbruser
# 26530000
Bruserholder Porter S
# 28331000
Bruserslange Isiﬂex
# 28276000

DN 20
(¾")

E

Slangeudtag FixFit
# 27453000

F

Aﬂøbssystem Raindrain XXL
# 60067000

DN 20
(¾")

Gulv

F

20

iBox® universal
Installationsvarianter
4 funktioner

Installation 4 funktioner: Standard
Gennemstrømsdiagram
Hovedbruser Raindance Rainfall 3jet
# 28411000

Loft

2190 mm

A
+ iBox universal

1
2
3

RainAir
Whirl
Rainﬂow

3

1

2

B

Gennemstrømsdiagram
Håndbruser Raindance S 120 3jet
# 26530000

DN 20

DN 20

(¾")

(¾")

DN 15
(½")

C

1400 mm
DN 20
(¾")
1
2
3

RainAir
Rain
Whirl

D

1200 mm

+ iBox universal

G

DN 20
(½")

Fra • er funktionen anvendelig

Komponenter
Armaturer
C

Indbygningsdel Quattro
# 15930180
Kappesæt med afspærring
Trio/Quattro S # 15932000

D

Indbygningsdel afspærringsventil # 15970180
Kappesæt med afspærring S
DN15/DN20 # 15972000

E

iBox universal
# 01800180
Ecostat S Termostat
# 15715000

F

Indbygningsdel afspærringsventil # 15974180
Kappesæt med afspærring S
DN15/DN20 # 15972000

1000 mm

E
DN 15
(½")

Brusere
800 mm
A
Raindance Rainfall 3jet
# 28411000
iBox universal
# 01810180
B

Raindance Select S 120
3jet håndbruser
# 26530000
Bruserholder Porter S
# 28331000
Bruserslange Isiﬂex
# 28276000

(½")

DN 20
(¾")

G

Slangeudtag FixFit
# 27453000

H

Aﬂøbssystem Raindrain XXL
# 60067000

F

DN 15

DN 20
(¾")

Gulv
Andre alternativer mulige.

H
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Installation iBox® universal
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Alt inklusive – iBox universal plus tætningsmanchet, 3 reduktioner fra DN20 til DN15,
1 afpropning DN20, skylleblok, konstruktionsbeskyttende kapsel, 1 afpropning til installation af Exaﬁll karpåfyldning (med af- og overløbsgarniture), monteringsvejledning. Intet
behov for ekstrabestilling af tilbehør.

I den rette position – det er let at montere
iBox universal korrekt med det medfølgende
positioneringsværktøj.

Korrekt installeret – i Danmark anvendes
iBox universal-modellen med lækagesikringer
(HG nr. 01810180), som monteres med pex
rør-i-rør system.

Kompatibel med alle installationssystemer – takket være de to fastgørelsesniveauer
og det brede udvalg af monteringsmuligheder
på stedet passer iBox universal til alle gængse
installationssystemer.

Gennemskylning efter DIN 1988 –
takket være den medfølgende skylleblok er
det let at skylle rørene efter DIN 1988.

Afpropning til Exaﬁll – denne afpropning
gør, at man efter kontrol af rørsystemet og
fyldning af badekarret kan lukke for vandtilstrømningen, mens man bibeholder trykket
i hele rørsystemet.

127 mm hulbor – iBox universals runde
form er et bevidst valg, der gør det muligt
at benytte et hulbor. Dermed er det let at
lave en hurtig og præcis udskæring i vægbeklædningen eller ﬂiserne.

Tætningsmanchet til væginstallation –
for at sikre, at installationen er monteret helt
tæt ind til væggen, trykkes tætningsmanchetten
ind i vådrumsmembranen.

Installation ShowerSelect ® kappesæt

1–

2m

iBox® universal
Installation

m

Lad 1-2 mm stikke frem – den overskydende kant på iBox universal skæres væk med en
skarp kniv ca. 2 mm fra ﬂiserne. Beskyt ﬂiserne
imens. Udfyld sammenføjningsstedet med
silikone

Montering af funktionsblok – fjern først
skylleblokken. Indsæt så ShowerSelect funktionsblokken og skru den fast med de medfølgende
monteringsskruer med et drejningsmoment på
5 Nm.

Medfølgende skabelon – som hjælp til
enkelt at afkorte forlængerkappen (se s. 24)
bruges den medfølgende skabelon med tilsvarende huller.

SW 4 mm

Afkortning af forlængere – forlængerkappen saves af i skabelonens højde. Ujævnheder udlignes med sandpapir, så man får en
jævn overﬂade.

X+

Fjern fjederholderen – fjern skabelonen
og træk fjederholderen opad.

Sæt skabelonen på – og skru centerskruen
ud til skabelonens inderste kant med en 4 mm
unbrakonøgle.
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X

2m

m

0m

m

1-

2m

m
°C
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Mål præcist – brug en tommestok eller
et målebånd til at måle, hvor lange plastikskruerne til monteringsrosetten skal være.
Brug en tang til at afkorte plastikskruerne til
den beregnede længde.

Bestem knappernes position – knap
i niveau med rosetten (0 mm) eller hævet
(2 mm) med forlængerkappen og den medfølgende møtrik.

Montér kappesæt – skru monteringsrosetten fast og skub kartuscherosetten på
plads. Sæt gummitætningen ind i rosetten.
Den yderste roset sættes ind over monteringsrosetten. Klik til sidst termostatgrebet på.

23

Forlængelse af Select-knapper
De medfølgende forlængerkapper får Select-knapperne til at hæve sig 2 mm fra rosettens
overﬂade. Det gør det endnu lettere at bruge betjeningselementerne. For eksempel kan
man ved nedsat mobilitet trykke på knapperne med albuen eller en knytnæve.
Uden forlængerkappe

Select-knap uden forlængerkappe, lukket og i niveau med rosetten

Select-knap uden forlængerkappe, åben, 4 mm

Med forlængerkappe

Select-knap med forlængerkappe, lukket, 2 mm

24

Select-knap med forlængerkappe, åben, 6 mm

Installation standard kappesæt

iBox® universal
Installation

iBox® universal – hurtigt klar til brusefornøjelse: funktionsblok, monteringsskruer,
rosetter, greb og monteringsvejledning.

Skær iBox ® universal til – den overskydende kant på iBox universal skæres væk
med en skarp kniv ca. 2 mm fra ﬂiserne. Det
sikrer absolut tæthed mellem hullet i væggen
og iBox universal.

Udfyld sammenføjningsstedet med

Afmonter skylleblokken– løsn unbrakoskruen og fjern skylleblokken inden installation
af funktionsblokken. Husk at slukke for vandet!

Installation af funktionsblok – skru
funktionsblokken direkte i iBox universal
med de medfølgende monteringsskruer.

Skru monteringsrosetten på – brug
de medfølgende plastikskruer, der forinden
er afkortede, til at skrue monteringsrosetten
på iBox universals kabinet. Gummitætningen
beskytter mod vandsprøjt.

Montering af yderste roset – den dekorative roset monteres enkelt over monteringsrosetten uden brug af skruer. Gummitætningen
og O-ringene ved grebene sikrer, at rosetten
fastholdes.

Montering af greb – til sidst sættes
grebene på.

Færdig – iBox universal og det ønskede
kappesæt kan installeres på kort tid og uden
bestilling af ekstra tilbehør såsom afpropninger eller redskaber til brug ved forskellige
installationsmetoder.

silikone – for at sikre tæthed mod vandsprøjt
sprøjtes silikone ind i samlingen mellem iBox
universal og ﬂiserne.
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Tekniske detaljer og måltegninger
iBox® universal, teknisk information
Funktionstryk:
max. 1 MPa
Anbefalet funktionstryk:
0,1–0,5 MPa
Prøvetryk:
1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Varmtvandstemperatur:
max. 80 °C
Anbefalet varmtvandstemperatur:
65 °C
Tilslutningsdimension:
G¾
Tilslutninger:
koldt til højre, varmt til venstre
Frit gennemløb ved:
0,3 MPa
Kararmatur kartud:
31 l/min
Kararmatur bruseudløb:
24 l/min
1-grebs brusearmatur:
32 l/min
Termostat:
43 l/min
Termostat med afspærringsventil:
26 l/min
Termostat med afspærrings-/
omskifterventil:
26 l/min
Termostat Highﬂow:
48 l/min
Prøvningsmærker:
DVGW, SVGW

iBox® universal forfra og fra siden

iBox® universal
Udløb 2, f.eks. bruser (top)
koldt

varmt

SW 5 mm

35 x 2
Udløb 1 (bund)
9x2

Forlænger
25 mm
26

Forlængerroset 22 mm (til lav installationsdybde)

iBox ® universal
Tekniske detaljer
Installationsråd

Installationsråd og -information
Grov installation

Skylning
Gennemskyl hele installationen i efter DIN
1988/EN 1717, del 2. Pilene på skylleblokken
viser, hvilket forsyningsrør der er tilsluttet hvilket
afgangsrør, f.eks. koldt vand til udløb 1 og
varmt vand til udløb 2. Hvis der kun er ét udløb
i brug, roteres skylleblokken 90° efter den
første skylning.

Udløb 2

varmt

koldt

Udløb 1

Installation ved kar

Indsæt grundkroppen sådan, at det varme
vand tilsluttes i venstre side og det
kolde vand i højre side. Installationsdybde
80 til 108 mm.
Forlængersæt 25 mm til for stor
installationsdybde:
# 13595000
Forlængersæt 22 mm til for lav
installationsdybde:
# 13596000 til rosetter Ø 170 mm
# 13597000 til rosetter Ø 150 mm
# 97407000 til rosetter Ø 172 mm
# 15597000 til PuraVida
# 13593000 til ShowerSelect
Grundkroppen kan installeres, så det passer
med bygning og behov. iBox universal er
velegnet til både badekar og brusere. Skal
iBox universal bruges sammen med et 1-grebs
kararmatur, bruges det nederste udløb (udløb
1). Ved bruseinstallationer skal udløb, der ikke
er i brug, afproppes.

(A)

iBox ® universal i kombination med
Exaﬁll karpåfyldning med af- og overløbsgarniture:
Luk for vandet til Exaﬁll
under byggefasen!
Grov installation:
1. Installer iBox universal
2. Læg rør til Exaﬁll og stop til (metalprop)
3. Skyl og tøm rørsystemet

Indsæt badekar:
1. Luk for vandet
2. Installer kar med Exaﬁll og tilslut til
vandledningen
3. Skyl røret til Exaﬁll med prøvefyldningsstudser og tjek for utætheder
4. Luk for vandet til hele etagen
5. Fjern skylleblokken
6. Indsæt prop (A) i udløbet til Exaﬁll
7. Montér skylleblok
8. Åbn for vandet

Find monteringsvejledningen på www.pro.hansgrohe.dk
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Produktoversigt Hansgrohe® kappesæt
Thermostat/mixer ﬁnish sets

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®

ShowerSelect ®

Termostat
Highﬂow
# 15760, -000

Termostat Highﬂow til
1 funktion (nederst) og
en yderligere funktion
(øverst)
# 15761, -000

Kappesæt
til 3 afgange
# 15764, -000

Termostat
til 1 afgang
# 15762, -000

Termostat
til 2 afgange
# 15763, -000

Termostat
til 2 afgange
med FixFit og Porter
# 15765, -000

PuraVida ®

PuraVida ®

PuraVida ®

PuraVida ®

PuraVida ®

Termostat
# 15770, -000, -400

Termostat med
afspærringsventil
# 15775, -000, -400

Afspærrings-/
omskifterventil
# 15777, -000, -400

Kar
# 15445, -000, -400

Brus
# 15665, -000, -400

Highﬂow
(ikke vist)
# 15772, -000, -400

med afspærrings-/
omskifterventil
(ikke vist)
# 15771, -000, -400

Metris ®

Metris ®

Metris ®

Metris ®

Metris ®

Termostat
# 31570, -000

Termostat med
afspærringsventil
# 31572, -000

Afspærrings-/
omskifterventil
# 31958, -000

Kar
# 31493, -000

Brus
# 31685, -000

Highﬂow
(ikke vist)
# 31571, -000

med afspærrings-/
omskifterventil
(ikke vist)
# 31573, -000

Metris ® S

Metris ® S

Metris ® Classic

Metris ® Classic

Metris ® Classic

Kar
# 31465, -000

Brus
# 31665, -000

Kar
# 31485, -000

Brus
# 31676, -000

Termostat med
afspærrings-/
omskifterventil
# 15753, -000

Information om de forskellige muligheder for overﬂader ﬁndes i Hansgrohes katalog eller prisliste.
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iBox ® universal
Produktoversigt
Hansgrohe kappesæt

Talis ® E 2

Talis ® E 2

Talis ®/Talis ® S

Talis ®/Talis ® S

Talis ® Classic

Talis ® Classic

Kar
# 31645, -000

Brus
# 31666, -000

Kar
# 32475, -000

Brus
# 32675, -000

Kar
# 14145, -000

Brus
# 14165, -000

Focus ®

Focus ®

Focus ® E

Focus ® E

Focus ® S

Focus ® S

Kar
# 31945, -000

Brus
# 31965, -000

Kar
# 31744, -000

Brus
# 31761, -000

Kar
# 31743, -000

Brus
# 31763, -000

Ecostat ® S

Ecostat ® S

iControl ® S

Termostat
# 15711, -000

Termostat med afspærringsventil
# 15701, -000

Afspærrings-/
omskifterventil
# 15955, -000

Highﬂow
(ikke vist)
# 15715, -000

med afspærrings-/
omskifterventil
(ikke vist)
# 15721, -000

Hovedbrusere/Showerpipe – med iBox ® universal indbygningsdel
Raindance ® Rainfall ® 240 Air 3jet

Raindance ® Rainfall ® 180 Air 2jet

Raindance ® Select E 300 3jet

Raindance ® E 420 Air 2jet

Uden lys # 28411, -000, -400
Med lys # 28410, -000, -400

# 28433, -000, -400

Hovedbruser
# 26468, -000, 400

Hovedbruser
# 27372, -000

Raindance ® 240

Showerpipe
# 27145, -000
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Produktoversigt Hansgrohe® kappesæt
Termostat-/armatur-kappesæt

Axor ® Massaud

Axor ® Massaud

Axor ® Massaud

Axor ® Massaud

Axor ® Starck
Organic

Axor ® Starck
Organic

Axor ® Starck
Organic

Axor ® Starck
Organic

Termostat
# 18740, -000

Termostat med
afspærringsventil
# 18745, -000

Kar
# 18455, -000

Brus
# 18655, -000

Termostat
# 12710, -000

Termostat med
afspærringsventil
# 12715, -000

Kar
# 12415, -000

Brus
# 12605, -000

Highﬂow
(ikke vist)
# 18741, -000

med afspærrings-/
omskifterventil
(ikke vist)
# 18750, -000

Highﬂow
(ikke vist)
# 12711, -000

med afspærrings-/
omskifterventil
(ikke vist)
# 12716, -000

Axor ® Starck

Axor ® Starck

Axor ® Starck

Axor ® Starck

Axor ® Starck X

Axor ® Starck X

Axor ® Starck X

Axor ® Starck X

Termostat
# 10710, -000

Termostat med
afspærringsventil
# 10700, -000

Kar
# 10416, -000

Brus
# 10616, -000

Termostat
# 10716, -000

Termostat med
afspærringsventil
# 10706, -000

Kar
# 10445, -000

Brus
# 10645, -000

Highﬂow
(ikke vist)
# 10715, -000

med afspærrings-/
omskifterventil
(ikke vist)
# 10720, -000

Highﬂow
(ikke vist)
# 10717, -000

med afspærrings-/
omskifterventil
(ikke vist)
# 10726, -000

Axor ® Urquiola

Axor ® Urquiola

Axor ® Urquiola

Axor ® Urquiola

Axor ® Urquiola

Termostat
# 11730, -000

Termostat med
afspærringsventil
# 11732, -000

Kar
# 11425, -000

Kombineret kartud/
håndbruser
# 11435, -000

Brus
# 11625, -000

Highﬂow
(ikke vist)
# 11731, -000

med afspærrings-/
omskifterventil
(ikke vist)
# 11733, -000

Information om de forskellige muligheder for overﬂader ﬁndes i Hansgrohes katalog eller prisliste.
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iBox ® universal
Select ‒ din
brusefornøjelse

Axor ® Bouroullec

Axor ® Bouroullec

Axor ® Bouroullec

Axor ® Bouroullec

Axor ® Uno2

Axor ® Uno2

Axor ® Uno2

Axor ® Uno2

Termostat
# 19700, -000

Termostat med
afspærringsventil
# 19704, -000

Kar
# 19421, -000

Brus
# 19621, -000

Termostat
# 38375, -000

Termostat med
afspærringsventil
# 38700, -000

Kar
# 38425, -000

Brus
# 38625, -000

Highﬂow
(ikke vist)
# 19702, -000

med afspærrings-/
omskifterventil
(ikke vist)
# 19706, -000

Highﬂow
(ikke vist)
# 38715, -000

med afspærrings-/
omskifterventil
(ikke vist)
# 38720, -000

Axor ® Citterio

Axor ® Citterio

Axor ® Citterio

Axor ® Citterio

Axor ® Citterio M

Axor ® Citterio M

Axor ® Citterio M

Axor ® Citterio M

Termostat
# 39715, -000
# 39710, -000**

Termostat med
afspærringsventil
# 39705, -000

Kar
# 39455, -000

Brus
# 39655, -000

Termostat
# 34715, -000

Termostat med
afspærringsventil
# 34705, -000

Kar
# 34425, -000

Brus
# 34625, -000

Highﬂow
(ikke vist)
# 39716, -000

med afspærrings-/
omskifterventil
(ikke vist)
# 39725, -000
# 39720, -000**

Highﬂow
(ikke vist)
# 34716, -000

med afspærrings-/
omskifterventil
(ikke vist)
# 39725, -000

Axor ® Carlton

Axor ® Carlton

Axor ® Montreux

Axor ® Montreux

Termostat
# 17710, -000
# 17715, -000***

Termostat med
afspærringsventil
# 17700, -000, -090
# 17705, -000, -090

Termostat
# 16810, -000, -820

Termostat med
afspærringsventil
# 16800, -000, -820

Highﬂow
(ikke vist)
# 17712, -000, -090
# 17716, -000, -090

med afspærrings-/
omskifterventil
(ikke vist)
# 17720, -000, -090
# 17725, -000, -090

Highﬂow
(ikke vist)
# 16815, -000, -820

med afspærrings-/
omskifterventil
(ikke vist)
# 16820, -000, -820

** med vingegreb.
***med krydsgreb.
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Vi har gjort vores ypperste for, at trykningen af denne brochure blev så miljøvenlig som
mulig. Du kan også bidrage til at beskytte vores miljø ved at give brochuren videre til
andre interesserede efter brug eller sende den til genbrug.

Hansgrohe: 5 års produktgaranti
For produkter leveret af Hansgrohe A/S gælder
følgende garantibestemmelser: Hansgrohe garanterer, at vore produkter ikke har fabrikationsfejl.
Skulle der imidlertid opstå en fejl eller mangel
på et produkt i op til 5 år fra købsdatoen, vil
Hansgrohe omkostningsfrit reparere eller ombytte
produktet ved returnering til Hansgrohe A/S.
Det er en forudsætning, at produktet er korrekt
installeret, samt at det er anvendt i henhold til
vores monterings- og rengøringsvejledning. En
defekt, der opstår pga. udefrakommende forhold, snavs eller skidt i vandet, er ikke at betegne
som en fabrikationsfejl og vil derfor ikke være
omfattet af garantien.

10 års reservedelsgaranti
Hansgrohe yder 10 års reservedelsgaranti, hvilket sikrer, at reservedele til et produkt kan leveres
i minimum 10 år, efter produktet er udgået af
produktionen. Vi henviser i øvrigt til Hansgrohes
generelle salgs- og leveringsbetingelser.
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Hansgrohes iBox universal er et sandt multitalent: Den giver mere plads, større bevægelsesfrihed og større ﬂeksibilitet i planlægningen af badeværelset – og så er den hurtig at installere. Læs mere om iBox universal og dens fordele www.hansgrohe.dk/ibox

