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Hansgrohe PartnerPlus
Hansgrohe jest partnerem instalacyjnego
rzemiosła
Hansgrohe oferuje Instalatorom szerokie wsparcie serwisowe.
Jesteśmy marką, która współpracuje z fachowcami w dziedzinie instalacji na zasadzie partnerskiej. Nasza oferta obejmuje serwis, specjalistyczne szkolenia produktowe, doradztwo i promocję Twoich usług. Warto rozwijać własny biznes
w oparciu o nasze szerokie kompetencje.

Oferta PartnerPlus
dla Instalatorów:
Serwis Fachowy Hansgrohe
Specjaliści branży sanitarnej chętnie udzielą Ci odpowiedzi na wszystkie pytania, służąc wyczerpującą wiedzą
na temat całego programu produktów Hansgrohe. Części
zamienne i serwisowe są dla Ciebie dostępne w możliwie
najszybszy sposób.
Czekamy na Twoje zapytania:
od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8:00 – 16:00
Infolinia: 801 011 299
61 816 86 09
Fax:
serwis@hansgrohe.pl
Email:

Walizka serwisowa Hansgrohe
Gwarancja szybkiego i niezawodnego serwisu u Klienta.
Walizka serwisowa oferuje Ci wiele zalet: zawiera np.
45 najważniejszych i najpopularniejszych części zamiennych, mobilny arkusz przeglądowy i gotowy formularz
ułatwiający składanie zamówień na części zamienne.

Dział Handlowy Hansgrohe
Zapytania telefoniczne na temat produktów
i terminów dostawy.

Aquademia Hansgrohe
Aquademia to nasze centrum kulturalne, w którym możesz
doświadczyć kontaktu z wodą w wielu wymiarach. Wstąp
do naszego muzeum, aby dowiedzieć się wszystkiego
o historii łazienki. Odkryj podczas spaceru po naszej ekspozycji, jak światowe gwiazdy designu zmieniają łazienkę
w oazę dobrego samopoczucia. Pozwól nam zademonstrować Ci, jak innowacyjne technologie czynią oszczędzanie
wody przyjemnym. Albo ciesz się czystą radością kąpieli
w naszym Showerworld – gigantycznej łazience.

Czekamy na Twoje zapytania:
od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8:00 – 16:00
Infolinia: 801 011 299
61 816 86 09
Fax:
Gwarancja dostępności Hansgrohe
Gwarantujemy dostępność części zamiennych do 10 lat
od momentu zakupu produktu. Możesz być spokojny
nawet o projekty zrealizowane jakiś czas temu.
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Gwarancja jakości Hansgrohe
Najwyższa jakość jest kluczowym elementem filozofii
firmy Hansgrohe. Dlatego z własnej inicjatywy oferujemy
użytkownikowi 5 lat gwarancji producenta na nasze produkty.

Zapraszamy do Aquademii w Niemczech (w Schiltach):
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 19:00
w soboty i niedziele, w godzinach 10:30 – 16:00
Wstęp wolny. Konieczność rezerwacji. Prosimy o zabranie
ze sobą strojów kąpielowych.

PartnerPlus
Technologia prysznicowa

Innowacje dla
niezrównanej
przyjemności kapieli
Dzięki systemom prysznicowym Hansgrohe kąpiel pod prysznicem staje się czymś więcej niż pielęgnacją.
To rytuał przyjemności, którego możesz doświadczać wszystkimi zmysłami. Nasze głowice i systemy prysznicowe łączą w sobie doskonały design i zaawansowaną technologię, które plasują produkty Hansgrohe
wśród najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rynku. W niniejszej broszurze znajdziesz wszystkie informacje istotne w procesie projektowania i instalacji zaprezentowanych tu systemów prysznicowych.

Wyznaczająca trendy technologia prysznicowa Hansgrohe –
więcej radości z kąpieli pod prysznicem dla Twoich klientów
AirPower: Technologia AIR łączy wodę i powietrze na podobieństwo natury. Pozwala to nie tylko uzys
kać strumień przypominający prawdziwy deszcz, ale także zmniejszyć zużycie wody. Jednocześnie
powstaje wrażenie objętości, jak gdyby wody płynęło dużo więcej.
QuickClean: Koniec z kamieniem i innymi osadami: nasze powierzchnie z systemem QuickClean
można oczyścić łatwo przez potarcie. Dzięki temu dysze nie ulegają zapchaniu, a prysznice wyglądają
cały czas jak nowe.

COMFORT
ZONE

ComfortZone: Nasza innowacyjna koncepcja ergonomii umożliwia wygodną obługę armatury przy
jednoczesnym zapewnieniu ochrony przed zbyt zimną lub zbyt gorącą wodą.

XXL Performance: Firma Hansgrohe stworzyła modę na kąpiel w wielkim formacie. Jako jeden z pierwszych producentów wprowadziliśmy na rynek wielkoformatowe prysznice, które oferują niepowtarzalne
doznania kąpielowe dzięki doskonałej jakości strumienia.
EcoSmart: Innowacyjne połączenie technologii redukcji przepływu, specjalnych dysz strumieniowych i domieszki powietrza ogranicza zużycie wody w prysznicach i bateriach umywalkowych.
Armatura w wersji EcoSmart została oznaczona w niniejszej broszurze
symbolem kropli.
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Radość kąpieli możesz wyzwolić na wiele sposobów
Od systemów prysznicowych Showerpipe, czyli prostych w montażu rozwiązań natynko
wych idealnych w przypadku renowacji, przez wielkoformatowe głowice prysznicowe
z 1, 2 lub 3 rodzajami strumienia, po luksusowe systemy z dodatkowymi dyszmi bocznymi
dla ożywczego masażu – w świecie systemów prysznicowych Hansgrohe każdy klient
znajdzie to, co dla niego najlepsze.
Niniejsza broszura zawiera wszystkie niezbędne w procesie projektowania i instalacji
systemów prysznicowych informacje: wymiary, wykresy przepływu oraz wskazówki projektowe i montażowe wraz z poradami naszych specjalistów.

Systemy prysznicowe z 1 strumieniem; np.: głowica prysznicowa Raindance®
S 240 AIR z dyskiem prysznicowym Raindance® S 100 AIR 3jet, str. 8—13
6

Systemy prysznicowe z 2 strumieniami; np.: głowica prysznicowa Raindance®
E 420 AIR 2jet z dyskiem prysznicowym PuraVida 150 3jet, str. 14—17

Warianty produktowe

Systemy prysznicowe z 3 strumieniami; np.: Raindance® Rainfall® 3jet
z dyskiem prysznicowym Raindance® S 100 AIR 3jet, str. 18—23

Systemy prysznicowe z 3 strumieniami; np. Raindance® Rainmaker ® AIR
z dyskiem prysznicowym Raindance® S 150 AIR 3jet, str. 24—31

Systemy prysznicowe z 3 strumieniami i z dyszami bocznymi; np.: Raindance®

Systemy prysznicowe natynkowe, idealne przy renowacji; np. Raindance®

Rainmaker z dyskiem prysznicowym Raindance S 150 AIR 3jet, str. 32—33

Showerpipe 240, str. 34—45

®

®
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System 1: głowice prysznicowe
z 1 strumieniem

Prysznice z
1 strumieniem

Jak kąpiel w deszczu: Głowice prysznicowe Raindance AIR generują wyjątkowo
rozłożysty strumień, którego oddziaływanie przypomina naturalny deszcz. Dostepne są
różne warianty stylistyczne: ultracienki design w wersji „Style“ lub głowica o wypracowanym kształcie w wersji „Classic“. Prysznice z 1 strumieniem występują w wymiarach od
180 do 350 mm średnicy tarczy, w opcji do montażu sufitowego lub na ścianie. Prostokątne modele serii E mogą mieć różną szerokość, aż do 420 mm. Iście królewskie doznania prysznicowe oferuje Raindance AIR Royale – głowica wykonana ręcznie z masywnego metalu o imponującej średnicy 350 mm.

Raindance® S 180 AIR głowica prysznicowa

Ø 63

170

100

G 1/2

Ø180
26°

26°

Raindance S 240 AIR głowica prysznicowa

102

15

G 1/2

Ø80

®

Ø240
389

26°

26°

107

15

G 1/2

Ø 80

Raindance® S 300 AIR głowica prysznicowa

Ø300

15°

15°

10

140

G 3/4

Raindance® Royale S 350 AIR głowica prysznicowa

26°

Ø 92

395

26°

Ø350
470
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Raindance® S 240 głowica prysznicowa
Wykres przepływu
# 27474000
Raindance AIR Ø 240 mm głowica prysznicowa

Sufit

2150 mm

bar

A

Legenda
głowica prysznicowa

G½

C

(DN15)

bar

Wykres przepływu
# 28504000
Raindance S 100 AIR 3jet dysk prysznicowy

Legenda
1
Rain AIR
2
Mix AIR
3
Whirl AIR

B

1200 mm

+ iBox universal
G½

(DN15)

1000 mm

D

Od • funkcja jest gwarantowana.

Komponenty
A

B

C

	1x # 27474000
głowica prysznicowa
Raindance AIR Ø 240 mm
	1x # 15721000 termostat
Ecostat S z zaworem odcinająco-przełączającym
1x # 01800180 element
podtynkowy iBox universal
	1x # 28504000 dysk
prysznicowy Raindance
S 100 AIR 3jet
1x # 28331000 uchwyt
prysznicowy Porter S
1x # 28276000 wąż
prysznicowy Isiflex 1,60 m

D

E

	1x # 27453000 przyłącze
węża Fixfit E
	1x # 60056000 komplet
odpływowy Staro 90

Produkty A i C są dostępne
także w wersji EcoSmart.

G¾

(DN20)

G¾

(DN20)

Podłoga

E
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Raindance® Royale 350 głowica prysznicowa
Wykres przepływu
# 28420000
Raindance Royale AIR głowica prysznicowa

Prysznice z
1 strumieniem

Sufit

A
2150 mm

B

Legenda
głowica prysznicowa
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

G¾

(DN20)

Wykres przepływu
# 27893000
Raindance Unica’S Set 0,90 m

E
G½

(DN15)

1400 mm

C
G¾

(DN20)

Legenda
1
Rain AIR
2
Mix AIR
3
Whirl AIR

D

1200 mm

+ iBox universal
G½

(DN15)

sec

Od • funkcja jest gwarantowana.

Komponenty
E 	1x # 27453000 przyłącze
A 	1x # 2842000 głowica
węża Fixfit S
prysznicowa Raindance
F 	1x # 60067000 komplet
Royale AIR Ø 350 mm
odpływowy Raindrain 90 XXL
1x # 27418000 przyłącze
sufitowe 100 mm
B 	1x # 27893000 zestaw
Produkt B jest dostępny także
w wersji EcoSmart.
prysznicowy Raindance
Unica’S 0,90 m
C 	1x # 15932000 zawór odcinająco-przełączający Trio S
1x # 15981180 element
podtynkowy Trio
D 	1x # 15715000 termostat
Ecostat S Highflow
1x # 01800180 element
Podłoga
podtynkowy iBox universal

G¾

(DN20)

G¾

(DN20)

F
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Raindance ® E 420 AIR 2jet głowica prysznicowa

System 2: głowice prysznicowe
z 2 strumieniami

Prysznice z
2 strumieniami

Elegancja i ergonomia: Obie głowice prysznicowe z 2 rodzajami strumienia –
Rainfall 180 2jet i Raindance E 420 2jet – to idealne komponenty rozwiązań prysznicowych skrojonych na miarę wielkich doznań. Kompaktowa forma Rainfall 180 2jet emanuje
ponadczasową elegancją. Raindance E 420 2jet została zaprojektowana na szerokość
ramion, dzięki czemu jej rozłożysty strumień obejmuje całe ciało. Obie głowice prysznicowe oferują możliwość wyboru pomiędzy obfitym strumieniem deszczowym z funkcją AIR
a ożywczym strumieniem wodospadowym Rainflow.

Raindance® Rainfall® 180 2jet głowica prysznicowa

iBox

Raindance® E 420 AIR 2jet głowica prysznicowa

iBox

80

45

150/150

29

2°

160

66

15

445

220/430

92

°

14
449–477

6

445

420

214

483
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Raindance® Rainfall® 180 2jet
głowica prysznicowa
Wykres przepływu
# 28433000
Raindance Rainfall głowica prysznicowa

Sufit
2190 mm

A
+ iBox universal
bar

G¾

(DN20)

Legenda
1
Rain AIR
2
Rainflow
3
Rain AIR +

2

G½

(DN15)

1

Rainflow

Wykres przepływu
# 28504000
Raindance S 100 AIR 3jet dysk prysznicowy

B

C

1400 mm
G¾
bar

(DN20)

Legenda
1
Rain AIR
2
Mix AIR
3
Whirl AIR

D

1200 mm

+ iBox universal
G½

(DN15)

1000 mm

E
G½

Od • funkcja jest gwarantowana.

(DN15)

800 mm
Komponenty
A 	1x # 28433000 głowica
prysznicowa Raindance
Rainfall 180 2jet
1x # 01800180 element
podtynkowy iBox universal
B 	1x # 28504000 dysk
prysznicowy Raindance S
100 AIR 3jet
1x # 28331000 uchwyt
prysznicowy Porter S
1x # 28276000 wąż prysznicowy Isiflex 1,60 m
C 	1x # 15932000 zawór
odcinająco-przełączający
Trio S
1x # 15981180 element
podtynkowy Trio
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	1x # 15715000 termostat
Ecostat S Highflow
1x # 01800180 element
podtynkowy iBox universal
E 	1x # 15972000 zawór
odcinający S
1x # 15974180 element
podtynkowy zaworu odcinającego
F 	1x # 27453000 przyłącze
węża Fixfit S
G 	1x # 60067000 komplet
odpływowy Raindrain 90 XXL

F

D

Produkt

B jest dostępny
także w wersji EcoSmart.

G¾

(DN20)

G¾

(DN20)

Podłoga

G

Raindance® E 420 AIR 2jet
głowica prysznicowa

Prysznice z
2 strumieniami

Wykres przepływu
# 27373000
Raindance E 420 AIR 2jet głowica prysznicowa

Sufit

2150 mm

A
bar

+ iBox universal

Legenda
1
Rain AIR XL
2
Rainflow

1

G¾

(DN20)

2

G¾

(DN20)

B

Wykres przepływu
# 28557000
PuraVida 150 3jet dysk prysznicowy

1400 mm

C
+ iBox universal

bar

G½

(DN15)

Legenda
1
Rain AIR
2
Mix AIR
3
Caresse AIR

1200 mm

D
G¾

(DN20)

1000 mm

E
+ iBox universal

Od • funkcja jest gwarantowana.

Komponenty
D 	1x # 27414000 przyłącze
A 	1x # 27373000 głowica
węża Fixfit do PuraVida
prysznicowa Raindance
E 	1x # 15772000 termostat
E 420 AIR 2jet
Highflow do PuraVida
1x # 01800180 element
1x # 01800180 element
podtynkowy iBox universal
B 	1x # 28557000 dysk pryszpodtynkowy iBox universal
F 	1x # 60067000 komplet
nicowy PuraVida 150 3jet
odpływowy Raindrain 90 XXL
1x # 28331000 uchwyt
prysznicowy Porter S
1x # 28276000 wąż prysz- Produkt B jest dostępny
także w wersji EcoSmart.
nicowy Isiflex 1,60 m
C 	1x # 15777000 zawór odcinająco-przełączający
iControl do PuraVida
1x # 01800180 element
Podłoga
podtynkowy iBox universal

G¾

(DN20)

G¾

(DN20)

F
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System 3: głowice prysznicowe
z 3 strumieniami

Prysznice z
3 strumieniami

Rożnorodność dla ciała i ducha: od teraz wkraczamy w prawdziwie luksusowe
doznania pod prysznicem: nasze systemy prysznicowe z 3 rodzajami strumienia urzekają
niepowtarzalną estetyką, wielowymiarową przyjemnością kąpieli i łatwością obsługi.
Płaski panel prysznicowy Raindance Rainfall jest mocowany prostopadle do ściany i horyzontalnie wkracza w przestrzeń. Dzięki trzem rodzajom strumienia (Rain AIR, Whirl AIR
i Rainflow) zapewnia urozmaiconą scenerię doznań przy zachowaniu pełnej swobody
ruchów pod prysznicem. Raindance Rainmaker pozwala doświadczyć jeszcze większego
wymiaru – zamontowany przylegająco do sufitu stwarza całkiem nowe wrażenie jeszcze
większej kąpielowej przestrzeni. Dostępny w dwóch wersjach – prostokątnej i okrągłej –
może być dodatkowo wyposażony w funkcję nastrojowego oświetlenia.

iBox

141

160

184

280

548

208

Raindance ® Rainfall ® 3jet głowica prysznicowa

79

168

282

Ø 610

Raindance ® Rainmaker® AIR głowica prysznicowa

528
®

680
132

460

132

283

Raindance Rainmaker AIR głowica prysznicowa
®

529
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Raindance® Rainfall® głowica prysznicowa
iControl® mobile
Wykres przepływu
# 28411000
Raindance Rainfall głowica prysznicowa

Sufit
2190 mm

A
+ iBox universal

Legenda
1
Rain AIR
2
Whirl AIR
3
Rainflow
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

3

37

1

G¾

(DN20)

2

G½

G¾

(DN15)

(DN20)

Wykres przepływu
# 28504000
Raindance S 100 AIR 3jet dysk prysznicowy

B
1400 mm

C

bar

G¾

(DN20)

Legenda
1
Rain AIR
2
Mix AIR
3
Whirl AIR

D

1200 mm

+ iBox universal
G½

(DN15)

1000 mm

E
G½

Od • funkcja jest gwarantowana.

(DN15)

800 mm
Komponenty
A 	1x # 28411000 głowica
prysznicowa Raindance
Rainfall
1x # 01800180 element
podtynkowy iBox universal
B 	1x # 28504000 dysk prysznicowy Raindance
S 100 AIR 3jet
1x # 28331000 uchwyt
prysznicowy Porter S
1x # 28276000 wąż prysznicowy Isiflex 1,60 m
C 	1x # 15942000 zawór
odcinająco-przełączający
iControl mobile
1x # 15941180 element
podtynkowy iControl mobile
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	1x # 15715000 termostat
Ecostat S Highflow
1x # 01800180 element
podtynkowy iBox universal
E 	1x # 15972000 zawór
odcinający S
1x # 15974180 element
podtynkowy zaworu
odcinającego
F 	1x # 27453000 Fixfit S
przyłącze węża
G 	1x # 60067000 komplet
odpływowy Raindrain 90 XXL

F

D

Produkt

B jest dostępny
także w wersji EcoSmart.

G¾

(DN20)

G¾

(DN20)

Podłoga

G

Prysznice z
3 strumieniami

Raindance® Rainfall® głowica prysznicowa
Wykres przepływu
# 28411000
Raindance Rainfall głowica prysznicowa

Sufit
2190 mm

A
+ iBox universal

Legenda
1
Rain AIR
2
Whirl AIR
3
Rainflow
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

3

37

1

G¾

(DN20)

2

G½

G¾

(DN15)

(DN20)

Wykres przepływu
# 28504000
Raindance S 100 AIR 3jet dysk prysznicowy

B
1400 mm

C

bar

G¾

(DN20)

Legenda
1
Rain AIR
2
Mix AIR
3
Whirl AIR

1200 mm

D
G¾

(DN20)

E

1000 mm

+ iBox universal
G½

Od • funkcja jest gwarantowana.

(DN15)

800 mm
Komponenty
A 	1x # 28411000 głowica
prysznicowa Raindance
Rainfall
1x # 01800180 element
podtynkowy iBox universal
B 	1x # 28504000 dysk
prysznicowy Raindance S
100 AIR 3jet
1x # 28331000 uchwyt
prysznicowy Porter S
1x # 28276000 wąż prysznicowy Isiflex 1,60 m
C 	1x # 15932000 zawór
przełączający Quattro S
1x # 15930180 element
podtynkowy Quattro

	1x # 15972000 zawór
odcinający S
1x # 15970180 element
podtynkowy zaworu
odcinającego
E 	1x # 15715000 termostat
Ecostat S Highflow
1x # 01800180 element
podtynkowy iBox universal
F 	1x # 38882000 przyłącze
węża Fixfit Stop
G 	1x # 60067000 komplet
odpływowy Raindrain 90 XXL

F
G½

(DN15)

D

Produkt

B jest dostępny
także w wersji EcoSmart.

G¾

(DN20)

G¾

(DN20)

Podłoga

G
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Raindance® Rainfall®
Wskazówki odnośnie projektowania i instalacji
Montaż ścienny

Instalacja sanitarna

1. iBox universal jako zestaw podstawowy
W celu szybkiego i kompetentnego montażu Raindance
Rainfall idealnym rozwiązaniem jest podtynkowy zestaw
podstawowy iBox universal. Uwzględniając duży ciężar i
zasięg głowicy, iBox universal zapewnia jej pewne mocowanie i perfekcyjne umiejscowienie na ścianie. (Produkt nie jest
zawarty w zestawie)

2. Przyłącze wody ciepłej
Z uwagi na indywidualne preferencje, częstotliwość korzys
tania, a także ilość użytkowników należy odpowiednio zwymiarować przyłącze. Ciśnienie przepływu przed armaturą:
maks. 1 MPa, zalecane ciśnienie przepływu: 0,15–0,5 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PS), temperatura wody gorącej:
maks. 60 st., Zasobnik: zalecana minimalna pojemność
300 l.
Wskazówka: Produkt nie może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody. Należy wyrównać większe
różnice ciśnienia wody gorącej i zimnej.

Uwaga: ciężar własny prysznica bez wody wynosi 12 kg.
W miejscy montażu prysznica na ścianie należy przewidzieć
odpowiednie wzmocnienie.
Aby doprowadzić zmieszaną wodę z trzech przyłączy zasilających DN15 do trzech pryszniców niezbędny jest odpowiedni rozdzielacz. Tę funkcję spełnia mosiężny blok funkcyjny iBox universal, integrujący trzy miedziane rurki, służące
do stabilnego zamocowania pryszniców.
W skierowanym ku górze czwartym otworze iBox’a zostaje
dodatkowo umieszczona kolejna miedziana rurka, która,
zamocowana do ściany ogólnie dostępną obejmą zapewnia
dodatkowe wsparcie. Podobnie obejmą mocowana jest środkowa rura zasilająca.
Wstępnie zmontowany panel głowicy w komplecie z rozetą
ścienną wystarczy nałożyć na 3 ramiona prysznicowe i przykręcić po bokach. Gotowe!
Uwaga: armaturę należy zamontować, przepłukać i sprawdzić zgodnie z obowiązującymi normami co zapewni
prawidłowe działanie pryszniców!
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3. Przewody zasilające
iBox universal: 2 x DN20 (ciepła/zimna)
Rainfall: 3 x DN15 (woda zmieszana)
4. Termostat podtynkowy na bazie iBox universal
# 15715000 Termostat podtynkowy o zwiększonym przepływie z uchwytem cylindrycznym, nie jest zawarty w zestawie!
Swobodny przepływ 58 l/min przy ciśnieniu 3 bar.
# 01800180 iBox universal – nie jest zawarty w zestawie!
Pozostałe warianty dot. elementu zewn. (patrz przegląd produktów – zestawów podstawowych i elementów zewnętrznych) oraz kolorystyka powierzchni dostępne na zamówienie.
5. Zawór odcinający DN20 z uchwytem cylindrycznym
Nie jest zawarty w zestawie!
# 15970180 zestaw podstawowy DN20 (grzybkowy)
do montażu podtynkowego, wielkość przepływu 130 l/min
przy swobodnym przepływie.
# 15972000 element zewnętrzny do zaworu odcinającego

Prysznice z
3 strumieniami

6. Zawór przełączający Quattro DN20
z uchwytem cylindrycznym
Nie jest zawarty w zestawie!
Komfortowe sterowanie wszystkimi trzema odbiornikami:
# 15930180 zestaw podstawowy DN20 z tarczami
ceramicznymi do montażu podtynkowego, wielkość
przepływu 65 l/min przy swobodnym przepływie
# 15932000 zawór przełączający Quattro

1

7. Zawór odcinający DN15
Z uchwytem cylindrycznym
Zawór odcinający do dysku prysznicowego
# 38882000 Przyłącze węża Fixfit Stop
8. Odpływ
Odpływ w podłodze (bez brodzika) DN70
Odpływ do brodzika: Raindrain 90 XXL
Wydajność odpływu 51 l/min

6
5
4
3
7

Raindrain 90 XXL zestaw kompletny
# 60067000

2

8

Uwaga: wydajność odpływu musi wynosić
powyżej 50 l/min.
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Raindance Rainfall głowica prysznicowa
# 28411000
W zestawie:
wstępnie zmontowany panel z głowicą prysznicową
z trzema rodzajami strumienia, montaż ścienny
1 x głowica prysznicowa Raindance Rainfall
w zestawie z rozetą ścienną
1 x blok funkcyjny z 3 ramionami prysznicowym
(do montażu z iBox universal)
obudowa i tarcze strumieniowe z chromowanego mosiądzu
metalowa chromowana rozeta ścienna
Głowica prysznicowa Raindance AIR 240 ze strumieniem
deszczowym i funkcją QuickClean
4 dysze masujące z automatyczną regulacją kąta wypływu
Niepowtarzalny strumień wodospadowy
3 rodzaje strumienia:
1 Rain AIR: wielkoformatowa głowica deszczowa 240 mm
2 Whirl AIR: 4 wirujące strumienie masujące
3 Rainflow: rozłożysty strumień wodospadowy

1

3
24

2

Montaż

Prysznice z
3 strumieniami

Zasięg strumienia
W trakcie projektowania należy uwzględnić wielkość
i kształt kabiny prysznicowej i odpowiednio przewidzieć
kąt padania poszczególnych strumieni.
1

2

3

4
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Raindance® Rainmaker ®
głowica prysznicowa okrągła
Wykres przepływu
# 28403000
Raindance Rainmaker głowica prysznicowa

Sufit

A

Legenda
1
Rain AIR XL
2
Rain AIR XXL
3
Whirl AIR
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

2

37

1

G½

(DN15)

3

G½

G½

(DN15)

(DN15)

Wykres przepływu
# 28504000
Raindance S 100 AIR 3jet dysk prysznicowy

B
1400 mm

C

G¾

bar

(DN20)

Legenda
1
Rain AIR
2
Mix AIR
3
Whirl AIR

1200 mm

D
G¾

(DN20)

E

1000 mm

+ iBox universal
G½

Od • funkcja jest gwarantowana.

(DN15)

800 mm
Komponenty
A 	1x # 28403000 głowica
prysznicowa Raindance
Rainmaker Ø 600 mm
1x # 28412180 element
podtynkowy Raindance
Rainmaker
B 	1x # 28504000 dysk
prysznicowy Raindance
S 100 AIR 3jet
1x # 28331000 uchwyt
prysznicowy Porter S
1x # 28276000 wąż
prysznicowy Isiflex 1,60 m
C 	1x # 15932000 zawór
przełączający Quattro S
1x # 15930180 element
podtynkowy Quattro
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	1x # 15972000 zawór
odcinający S
1x # 15970180 element
podtynkowy zaworu
odcinającego
E 	1x # 15715000 termostat
Ecostat S Highflow
1x # 01800180 element
podtynkowy iBox universal
F 	1x # 38882000 przyłącze
węża Fixfit Stop
G 	1x # 60067000 komplet
odpływowy Raindrain 90 XXL

F

D

Produkt

B jest dostępny
także w wersji EcoSmart.

G¾

(DN20)

G¾

(DN20)

Podłoga

G

Raindance® Rainmaker ®
głowica prysznicowa prostokątna
Wykres przepływu
# 28417000
Raindance Rainmaker głowica prysznicowa

Sufit

A

Legenda
1
Rain AIR XL
2
Rain AIR XXL
3
Whirl AIR
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

Prysznice z
3 strumieniami

2

37

1

G½

(DN15)

G½

(DN15)

3

F

G½

(DN15)

Wykres przepływu
# 27638000
Raindance Unica’S Set 1,50 m
1400 mm
G¾

bar

E
G½

Legenda
1
2
3

1200 mm

Rain AIR
Mix AIR
Whirl AIR

B

(DN20)

(DN15)

G¾

C

(DN20)

D

1000 mm

+ iBox universal
Od • funkcja jest gwarantowana.

Komponenty
A 	1x # 28417000 głowica
prysznicowa Raindance
Rainmaker
680 mm x 460 mm
1x # 28414180 element
podtynkowy Raindance
Rainmaker
B 	1x # 15932000 zawór
przełączający Quattro S
1x # 15930180 element
podtynkowy Quattro
C 	1x # 15932000 zawór
odcinająco-przełączający
Trio S
1x # 15981180 element
podtynkowy Trio

	1x # 15715000 termostat
Ecostat S Highflow
1x # 01800180 element
podtynkowy iBox universal
E 	1x # 27453000 przyłącze
węża Fixfit S
F 	1x # 27638000 zestaw
prysznicowy Raindance
Unica’S 1,50 m
G 	1x # 60067000 komplet
odpływowy Raindrain 90 XXL
D

G¾

(DN20)

G¾

(DN20)

Produkt

F jest dostępny
także w wersji EcoSmart.

Podłoga

G
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Raindance® Rainmaker ®
Wskazówki odnośnie projektowania i instalacji
Instalacja sufitowa

Instalacja sanitarna

1. Sufit podwieszany
Do instalacji głowicy Rainmaker należy przewidzieć montaż sufitu podwieszanego np. gipsowo-kartonowego z wolną
przestrzenią wynoszącą przynajmniej 6 cm. Obok płyt gipsowo-kartonowych idealnie sprawdzają się też sufity napinane (patrz montaż płyt gipsowo-kartonowych, montaż sufitów napinanych).
Wmontowanie w szalunek do betonu i w dalszej kolejności
zalanie betonem nie jest możliwe Zalecane jest wykonanie
okrągłego otworu o średnicy 590 mm, obudowa „zachodzi“
na sufit 5,5 mm. Można przeprowadzić montaż w suficie z
otaczającą głowicę spoiną szer. 7 mm, uwzględniając możliwość montażu bocznych płytek dekoracyjnych.

3. Przyłącze wody ciepłej
Z uwagi na indywidualne preferencje, częstotliwość korzys
tania, a także ilość użytkowników należy odpowiednio
zwymiarować przyłącze. Ciśnienie przepływu armatury:
maks. 1 MPa, zalecane ciśnienie przepływu: 0,3 – 0,5 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI), Temperatura wody gorącej:
maks. 60 st., Zalecenia dot. zasobnika: wielkość zasobnika
powinna wynosić min. 300 l.
Wskazówka: produkt nie może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody. Należy wyrównać
większe różnice ciśnienia wody gorącej i zimnej.

Masa własna głowicy Rainmaker bez wody wynosi ok. 12 kg.
Uwaga: urządzenia nie należy montować bezpośrednio
w pustych przestrzeniach lub w pobliżu materiałów łatwopalnych.
2. Zestaw podstawowy/montażowy
Zestaw podstawowy, który należy zamówić w pierwszej
kolejności stanowi swego rodzaju pomoc przy instalacji.
Montaż można przeprowadzać już w budynkach w stanie
surowym, zestaw nie zawiera żadnych kosztownych elementów. Bez zestawu podstawowego niemożliwa jest instalacja
elementu zewnętrznego! Składa się głównie z korpusu styropianowego z szablonem do tarcz strumieniowych, służących
do dokładnego ustawienia głowicy Rainmaker w pomieszczeniu oraz ustalenia trzech węży przyłączeniowych. Dzięki
zatyczkom dołączonym do zestawu można od razu przeprowadzić próbę ciśnieniową. Zestaw zawiera także wszystkie
potrzebne śruby mocujące.

4. Przewody zasilające
iBox universal: 2 x DN20 (ciepła/zimna)
Rainmaker: 3 x DN15 (woda zmieszana)
5. Termostat podtynkowy na bazie iBox universal
# 15715000 Termostat podtynkowy o zwiększonym przepływie z uchwytem cylindrycznym w zestawie. Swobodny
przepływ 58 l/min przy ciśnieniu 3 bar
# 01800180 iBox universal – nie jest zawarty w zestawie!
Pozostałe warianty dot. elementu zewn. (patrz przegląd produktów – zestawów podstawowych i elementów
zewnętrznych) oraz kolorystyka powierzchni dostępne na
zamówienie.
6. Zawór odcinający DN20 z uchwytem cylindrycznym
Nie jest zawarty w zestawie!
# 15970180 zestaw podstawowy DN20 (grzybkowy) do
montażu podtynkowego, wielkość przepływu 130 l/min
przy swobodnym przepływie
# 15972000 element zewnętrzny do zaworu odcinającego
7. Zawór przełączający Quattro DN20
Z uchwytem cylindrycznym
Nie jest zawarty w zestawie!
Komfortowe sterowanie wszystkimi trzema odbiornikami:
# 15930180 zestaw podstawowy DN20
z tarczami ceramicznymi do montażu
podtynkowego, wielkość przepływu 65 l/min
przy swobodnym przepływie
# 15932000 zawór przełączający Quattro
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Prysznice z
3 strumieniami

8. Zawór odcinający DN15 z uchwytem cylindrycznym
Zawór odcinający do dysku prysznicowego
# 38882000 Przyłącze węża Fixfit Stop

12. Transformator
Napięcie wyjściowe po stronie wtórnej 12V/35–80 VA,
wymiary 110 mm x 21 mm x 45 mm.

Technika odpływowa
9. Odpływ
Odpływ w podłodze (bez brodzika) DN70 odpływ
Odpływ do brodzika: Raindrain 90 XXL
Wydajność odpływu 51 l/min.

2
12

1

Raindrain 90 XXL zestaw kompletny
# 60067000
4

Uwaga: wydajność odpływu musi wynosić
powyżej 50 l/min.

7
6

Instalacja elektryczna
10. Przewody doprowadzające (2 x 1,5 mm2)
Puszka elektryczna w zestawie podstawowym
Wskazówka: należy przewidzieć rurę przepustowo-osłonową na przewód elektryczny (oświetlenie). Nie jest wymagane uziemienie.
Uwaga: przyłącze elektryczne może być wykonane wyłącznie przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami. Należy
zapewnić zasilanie 230V/N/PE/50Hz (dł. 0,3 m). Zabezpieczenie musi być zapewnione poprzez wyłącznik różnicowo-prądowy (RCD/Fi) z pomiarem < 30 mA.

10

11

5
8
4

3
9

11. Włącznik oświetlenia
Należy zamontować poza obszarem prysznica (wg obowiązujących norm) lub wykorzystać włącznik oświetlenia
łazienki.
29
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Zestaw podstawowy do Rainmaker
# 28412180
W zestawie:
1x Korpus styropianowy z szablonem
1x Puszka elektryczna z osprzętem
2x Węże przyłączeniowe 800 mm, DN15
(1 przyłącze proste, 1 przyłącze kątowe)
1x Wąż przyłączeniowy, 800 mm, DN15
(2 przyłącza proste)
Materiał mocujący
(w zestawie podstawowym)
Dołączone kołki nadają się wyłącznie do sufitów z litego
betonu. W przypadku innych materiałów należy zastosować
odpowiednie elementy mocujące!
4x Podkładki
4x Nakrętki ze stali szlachetnej M 8
4x Kołki z tworzywa sztucznego Ø 10 mm
4x Śruby dwugwintowe M 8 x 100 mm
(przy zabudowie > 10 cm należy użyć dłuższych śrub)
4x Nakrętki ze stali szlachetnej
4x Kołki z tworzywa sztucznego
4x Podkładki Ø 6 x 22 mm
1x Pas parciany (zabezpieczenie montażu)
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Raindance Rainmaker, element zewnętrzny
bez oświetlenia # 28403000
W zestawie:
termostat podtynkowy o zwiększonym
przepływie na bazie iBox universal
# 15715000
wstępnie zmontowany system głowic prysznicowych
z trzema odbiornikami
1) Głowica prysznicowa centralna 264 x 282 mm
2) Prysznic obejmujący całe ciało 528 x 282 mm
3) Dysze masujące 264 mm
Eliptyczna powierzchnia strumieniowa z 358 dyszami strumieniowymi z funkcją QuickClean zapobiegającą osadzaniu się kamienia na bazie silikonowych wypustek. Wygląd
zewnętrzny odpowiada głowicy # 28404000 bez szklanych
wkładek oświetleniowych.
Raindance Rainmaker, element zewnętrzny
z oświetleniem # 28404000
Budowa i funkcje takie jak # 28403000
Dodatkowo: oświetlenie halogenowe 4 x 20, typ 50020
Osram Ministar, transformator o napięciu wyjściowym po
stronie wtórnej 12V/35–80 VA, 110 mm x 21 mm x 45 mm,
termostat podtynkowy o zwiększonym przepływie na bazie
iBox universal # 15715000
Obudowa Raindance Rainmaker
W rzeczywistości obudowa w kolorze szarym.
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Głowice prysznicowe z 3 strumieniami
z dyszami bocznymi
Woda ze wszystkich stron: Połączenie w jedną rodzinę Hansgrohe główki, głowicy
prysznicowej i dysz bocznych, pozwala wykreować system prysznicowy nie mający
sobie równych. Oprócz opisanych już w tym rozdziale zalet, takie rozwiązanie oferuje
dodatkowe atuty, jak przyjemny strumień ze wszystkich stron dzięki dyszom bocznym czy
nastrojowe oświetlenie w opcji systemu Rainmaker.

Rain AIR
Powietrze jest zasysane na całej powierzchni
tarczy strumieniowej i mieszane z napływającą
wodą. Rezultat: krople zwiększają swoją objętość, nabierają lekkości i delikatności. Powstaje
efekt naturalnego deszczu.
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Rain AIR XXL
Funkcja Rain AIR w maksymalnym formacie: strumień deszczowy otula całe ciało.

Whirl AIR
W tej funkcji woda jest również mieszana z
powietrzem. Powietrze jest kompresowane w niewielkiej przestrzeni, co powoduje przyspieszenie
wypływającej wody. W rezultacie powstaje silnie wibrujący strumień masujący.

Głowica prysznicowa z 3 strumieniami
Raindance® Rainmaker ® z dyszą boczną
Wykres przepływu
# 28403000
Raindance Rainmaker głowica prysznicowa

Sufit

A

2150 mm

Legenda
1
2
3

1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

Głowice prysznicowe z
3 strumieniami i dyszami
bocznymi

F

Rain AIR XL
Rain AIR XXL
Whirl AIR

2

37

1

G½

(DN15)

3

G½

(DN15)

G½

(DN15)

Wykres przepływu*
# 28477000
Raindance AIR dysza boczna

+ iBox universal

C
+ iBox universal
1400 mm

Legenda
1
1 dysza boczna
2
3 dysze boczne
3
6 dysz bocznych

G
G¾

(DN20)

1200 mm
G¾

(DN20)

1000 mm

Od • funkcja jest gwarantowana.

D

	1x # 15932000 zawór
odcinająco-przełączający

G¾

(DN15)

G½

(DN20)

(DN15)

G¾

(DN20)

600 mm

Trio S
1x # 15981180 element
podtynkowy Trio
E 	1x # 27453000 przyłącze
węża Fixfit S
F 	1x # 27638000 zestaw
prysznicowy Raindance
Unica’S 1,50 m
G 	6x # 28477000 dysza
boczna Raindance AIR
H

E

D

G½

* Wykres przepływu # 27638000 zestaw Raindance Unica S patrz str. 27.
Komponenty
A 	1x # 28403000 głowica
prysznicowa Raindance
Rainmaker Ø 600 mm
1x # 28412180 element
podtynkowy Raindance
Rainmaker
B 	1x # 15955000 zawór
odcinająco-przełączający
iControl manualny
1x # 01800180 element
podtynkowy iBox universal
C 	1x # 15715000 termostat
Ecostat S Highflow
1x # 01800180 iBox
universal element
podtynkowy

B

G¾

(DN20)

G¾

(DN20)

	1x # 60067000 komplet
odpływowy Raindrain 90 XXL

Produkt F jest dostępny
także w wersji EcoSmart.

Podłoga

H
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Raindance ® Showerpipe

Systemy prysznicowe
Showerpipe

System 4: Komplety prysznicowe

Prosta droga do kąpieli w wielkim formacie: systemy prysznicowe Hansgrohe
Showerpipe odzwierciedlają najnowszy trend w architekturze łazienki: minimalistyczna
estetyka głowic prysznicowych porywa naturalnością doznań, które oferuje strumień
deszczowy. Instalacja od podstaw czy renowacja, Raindance czy Croma 100 – montaż
wszystkich systemów Showerpipe jest szybki i łatwy. Ponieważ wszystkie elementy przewodzące wodę znajdują się na zewnątrz, można je wymienić w dowolnym momencie i przy niewielkim nakładzie prac. Koniec z uciążliwym kuciem w ścianie. Każdy
Showerpipe stanowi doskonałe połączenie formy i funkcji.

Komplet prysznicowy Raindance® Select 360

1160

380
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Komplet prysznicowy Raindance® Select 360
27112000 Raindance Select 360 Showerpipe

Wykres przepływu
# 27112,-000,-400
Komplet prysznicowy Raindance Select 360

Sufit
2260 mm

bar

A

Legenda
1
2

główka prysznicowa
głowica prysznicowa

Od • funkcja jest gwarantowana.
Legende
1 Handbrause
2 Kopfbrause

1100 mm

Komponenty
A

B

	1x # 27112, -000, -400
Komplet prysznicowy
Raindance Select 360
	1x # 60056000 komplet
odpływowy Staro 90

G½

(DN15)

G½

(DN15)

0 mm
Podłoga

B
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Systemy prysznicowe
Showerpipe

Komplet prysznicowy RaindanceR E 420 2jet
Wykres
przepływu
27149000
Raindance E 420 Showerpipe
# 27149000
Komplet prysznicowy Raindance E 420 2jet

Sufit

2201 mm

bar

A
Legenda
1
2
3

główka prysznicowa
głowica prysznicowa
strumień wodospadpwy

OdLegende
• funkcja jest gwarantowana.
1 Handbrause
2 Kopfbrause
3 Schwallbrause

1100 mm

Komponenty
A

B

	1x # 27149000
Komplet prysznicowy
Raindance E 420 2jet
	1x # 60056000 komplet
odpływowy Staro 90

G½

(DN15)

G½

(DN15)

0 mm
Podłoga

B
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Komplet prysznicowy Raindance® 240 z baterią podtynkową
Wykres przepływu
# 27145000
Komplet prysznicowy Raindance 240 z baterią podtynkową

Sufit

A

bar

2171 mm

Legenda
1
2
3

głowica prysznicowa
główka prysznicowa
głowica prysznicowa + główka prysznicowa

Od • funkcja jest gwarantowana.

+ iBox universal

1100 mm

Komponenty
A

B

	1x # 27145000
Komplet prysznicowy
Raindance 240 z baterią
podtynkową
1x # 01800180 element
podtynkowy iBox universal
	1x # 60056000 komplet
odpływowy Staro 90

G½

(DN15)

G½

(DN15)

0 mm
Podłoga

B
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Komplet prysznicowy Raindance® Connect 240
Wykres przepływu
# 27421000
Komplet prysznicowy Raindance Connect 240

Systemy prysznicowe
Showerpipe

Sufit

A

bar

2120 mm

Legenda
1
2

głowica prysznicowa
główka prysznicowa

Od • funkcja jest gwarantowana.

B

1100 mm

Komponenty
A 	1x # 27421000
Komplet prysznicowy
Raindance Connect 240
Łatwy montaż na istniejących
przyłączach.
B 	1x # 13116000
Termostat prysznicowy
Ecostat Comfort
C 	1x # 60056000 komplet
odpływowy Staro 90

G½

(DN15)

G½

(DN15)

0 mm
Podłoga

C
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Komplet prysznicowy Raindance® Select 300
Wykres przepływu
# 27114000
Komplet prysznicowy Raindance Select 300

Sufit

2245 mm

A

Legenda
1
2

głowica prysznicowa
główka prysznicowa

Od • funkcja jest gwarantowana.
610

1083

1145

1092

460

1100 mm

Komponenty
A

B

	1x # 27114000
Komplet prysznicowy
RaindanceR Select 300
	1x # 60056000 komplet
odpływowy Staro 90

G½

(DN15)

G½

(DN15)

0 mm
Podłoga

B
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Komplet prysznicowy
Raindance® Select 240 do wanny
Wykres przepływu
# 27117000
Komplet prysznicowy Raindance Select 240 do wanny

Systemy prysznicowe
Showerpipe

Sufit

2183 mm

A
Legenda
1
2
3

głowica prysznicowa
główka prysznicowa
wylewka wannowa

Od • funkcja jest gwarantowana.
[ mm ]

G½

(DN15)

G½

(DN15)

150 mm

600 mm

Komponenty
A 	1x # 27117000
Komplet prysznicowy
Raindance Select 240 do
wanny
B 	1x # 58143000 Flexaplus
komplet odpływowo-
przelewowy
0 mm
Podłoga

B
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Komplet prysznicowy Croma® 220
Wykres przepływu
# 27185000
Komplet prysznicowy Croma 220

Sufit
2313 mm

A

Legenda
1
2

głowica prysznicowa
główka prysznicowa

Od • funkcja jest gwarantowana.

[ mm ]

1100 mm

Komponenty
A 	1x # 27185000
Komplet prysznicowy
Croma 220
B 	1x # 60056000 komplet
odpływowy Staro 90
Produkt A jest dostępny
także w wersji EcoSmart.

G½

(DN15)

G½

(DN15)

0 mm
Podłoga

B

42

Systemy prysznicowe
Showerpipe

Komplet prysznicowy Croma® 160
Wykres
przepływu
27135000
Croma 160 Showerpipe
# 27135000
Komplet prysznicowy Croma 160

Sufit
2201 mm

bar

A

Legenda
1
2

głowica prysznicowa
główka prysznicowa

Od • funkcja jest gwarantowana.
Legende
1 Kopfbrause
2 Handbrause

[ mm ]

1100 mm

Komponenty
A 	1x # 27135000
Komplet prysznicowy
Croma 160
B 	1x # 60056000 komplet
odpływowy Staro 90

G½

(DN15)

G½

(DN15)

0 mm
Podłoga

B
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Możliwość montażu na różnych wysokościach
Komplety prysznicowe z rurą pionową o okrągłym przekroju można zamontować
na optymalnej wysokości, niezależnie od wysokości pomieszczenia i przyłączy wody.
Rurę pionową można bezproblemowo skrócić, aby dopasować ją do wysokości przyłączy lub pomieszczenia, a także indywidualnych wymagań klienta.

Wysokość pomieszczenia B
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110 0

110 0

210 2

2202

2212

2238

2338

Wysokość pomieszczenia A

Systemy prysznicowe
Showerpipe

Możliwości montażu

Ruchome ramię prysznicowe umożliwia wykorzystanie kompletów prysznicowych
zarówno przy wannach, jak i kabinach prysznicowych.
Wanna
Montaż kompletów prysznicowych jest możliwy z przodu lub z boku wanny, w zależności od usytuowania przyłączy wody. Głowica prysznicowa również może być dowolnie
umiejscowiona.
Prysznic:
Często przyłącza wody nie są usytowane na środku kabiny. Ruchome ramię umożliwia
ustawienie głowicy górnej w jej osi.

Instalacja wannowa

Instalacja prysznicowa
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Hansgrohe iBox® universal –
elastyczność ma zalety dla każdego
W branży instalacyjnej iBox universal jest od dawna standardem w rozwiązaniach
podtynkowych. Od czasu swojej premiery rynkowej stanowi nieprzerwanie pierwszy
i jedyny element podtynkowy dla wszystkich typów klasycznej i termostatycznej armatury
Hansgrohe i Axor. W postaci rozwiązania iBox universal, Hansgrohe oferuje nadzwyczajnie elastyczny system instalacji podtynkowej, który pozwala na połączenie wbudowanego w ścianę elementu podstawowego z najróżniejszymi elementami zewnętrznymi
armatury i pryszniców. Istnieje także możliwość zastosowania rozmaitych typów podłączeń w zależności od rodzaju urządzenia.

Przykładowe połączenia
z iBox® universal
1.

7.

11.

8.

12.

2.

3.

4.

9.

5.

6.
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10.

13.

1. jednouchwytowa bateria wannowa
2.	j.w. z systemem zabezpieczającym
3. jednouchwytowa bateria prysznicowa
4. Ecostat ® S termostat
5. Ecostat ® S j.w. Highflow
6. 	Metris termostat zintegrowany
z zaworem odcinającym
7. 	Ecostat ® S termostat j.w. z zaworem
odcinająco-przełączającym
8. 	Komplet wylewka wannowa/
uchwyt Porter
9. iControl® manualny
10. iControl® mobile
11. Raindance® Rainfall®
12.	Raindance® E 420 2jet głowica
prysznicowa
13. Raindance® Showerpipe 240

iBox universal ma wiele mocnych stron
®

iBox ® universal

Symetryczna rotacja
	symetryczna konstrukcja; wszystkie podłączenia
są jednakowe
	jest ważne, aby podłączenie wody zimnej było
z prawej, a gorącej z lewej strony
	w przypadku baterii wannowej odejście dolne
jest priorytetowe
	w przypadku baterii prysznicowej można zastosować zarówno odejście górne, jak i dolne

Bezpieczny i ekonomiczny
	uniwersalny zestaw podstawowy zawiera jedynie blok przyłączeniowy. Cenny blok funkcyjny
jest dostarczany i montowany razem z elementem zewnętrznym
	zapobiega to problemom w fazie prac budowlanych, takim jak kradzież, zabrudzenia lub
zamarznięcie elementów

Różnorodne opcje instalacji
	pasujący do wszystkich znanych systemów
instalacyjnych i typów podłączeń
	opatentowany elastyczny pierścień regulujący
	uniwersalne rozwiązanie montażowe dzięki systemowi dwupoziomowego mocowania i przyłączom DN20
	odpowiedni w przypadku zastosowania cięższej zabudowy, konstrukcji suchych i technologii
elementów prefabrykowanych

Zintegrowany system zabezpieczający
	brak potrzeby zastosowania dodatkowego
zewnętrznego przerywacza rurowego (odpowietrznika) i zaworów zwrotnych w przypadku
jednouchwytowej baterii wannowej w połączeniu z wylewką wannową z odpływem i przelewem Exafill: nizsze koszty montażu i mniej elementów funkcyjnych w ścianie

Szczelny ze wszystkich stron
	gumowe uszczelki wokół wszystkich czterech
przyłączy oraz rozeta nośna chroniąca przed
spływającą wodą od zewnątrz, stanowią pełną
ochronę ściany przed wilgocią

>108

25
133

Tłumienie szumów
	mosiężny korpus iBox universal opiera się na
uszczelkach, co zapobiega przenoszeniu szumów z instalacji wodnej na mury
	przykręcenie rozety nośnej do obudowy
iBox’a, a nie do bloku funkcyjnego oraz dodatkowa uszczelka tłumią drgania aż do płytek
ściennych

<80

Przedłużka do elementu zewnętrznego
	dzięki zastosowaniu elementu dystansowego,
głębokość wbudowania przestała stanowić
istotny problem
	rozetę dystansową montuje się pomiędzy płytkami i elementem zewnętrznym

22

min.
58
Łatwe przepłukiwanie instalacji

150

Możliwość zastosowania elementów
zewnętrznych o mniejszych średnicach
170

	zawarty w komplecie element do przepłukiwania, który można zamontować w różnych pozycjach, umożliwia dokładne przepłukanie instalacji zgodnie z normą DIN 1988/EN 1717

Rozwiązania do bardzo grubych
i bardzo cienkich ścian
	w razie zbyt głębokiego osadzenia iBox
universal w ścianie, Hansgrohe oferuje zestaw
przedłużający do montażu pomiędzy przyłączem i blokiem funkcyjnym
	to rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo
i chroni jednocześnie mur przed wilgocią
	korpus iBox universal jest teraz jeszcze cieńszy
i dlatego pasuje jeszcze lepiej nawet do rozwiązań płytszej zabudowy

	uchwyty i elementy zewnętrzne armatury stają
się coraz bardziej filigranowe
	pomimo mniejszej o 20 mm średnicy elementu
zewnętrznego baterii podtynkowych i zmniejszenia przełącznika w bateriach wannowych,
iBox universal jest nadal kompatybilny
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Idealny dla wszystkich elementów podtynkowych
i zewnętrznych Axor i Hansgrohe
System iBox universal to uniwersalne rozwiązanie instalacji podtynkowej dla każdego
modelu armatury Hansgrohe i Axor. Wszystkie zawory przełączające i odcinające oraz
termostaty obu marek można bez problemu łączyć ze sobą przy pomocy iBox universal.
Odpowiedni dla 6 różnych rozwiązań funkcjonalnych (instalacje DN15 i DN20). Do
instalacji głowic prysznicowych Raindance, Rainmaker, Rainfall i Royale należy zainstalować na bazie iBox universal dopasowany pod względem wzornictwa termostat podtynkowy ze zwiększoną wydajnością przepływu. Za sprawą technologii systemowej iBox
universal możliwości wyboru armatury pozostają otwarte nawet po zakończeniu etapu
surowego. Cenny blok funkcyjny może być dosłany i zamontowany w fazie późniejszej
razem z elementem zewnętrznym.

Zawory odcinające
Element podtynkowy DN20, grzybkowy
# 15970180
Element podtynkowy DN15, grzybkowy
# 15973180
Element podtynkowy DN15, ceramiczny
# 15974180

Zawory odcinające i przełączające

Element podtynkowy Trio
# 15981180
Element podtynkowy Quattro
# 15930180

iBox® universal
iBox® universal
Element podtynkowy
# 01800180
Przedłużka 25 mm
# 13595000
Przedłużka rozety
# 13596000
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Elementy podtynkowe
i zewnętrzne

Przykładowe połączenia
Termostaty

2

2

2

1

1

1

Odejście 1 i/lub 2*

Ecostat ® S
# 15711000
element podtynkowy iBox universal
# 01800180

Odejście 1 lub 2

Ecostat ® S
zintegrowany z zaworem odcinającym
# 15701000
element podtynkowy iBox universal
# 01800180

Zawory odcinające i przełączające

2
3

iControl ® mobile
elektroniczny zawór odcinająco-przełączający
# 15945000
element podtynkowy iControl mobile
# 15941180

1

Trio ®
zawór odcinająco-przełączający
element zewnętrzny S
# 15932000
Element podtynkowy Trio
# 15981180

1
3

iControl ® S
zintegrowany z zaworem odcinająco-
przełączającym
# 15955000
element podtynkowy iBox universal
# 01800180

2
1

Ecostat ® S
zintegrowany z zaworem odcinająco-
przełączającym
# 15721000
element podtynkowy iBox universal
# 01800180

Zawory odcinające

2
1

Odejście 1 i 2

Element zewnętrzny S
# 15972000
Element podtynkowy DN20, grzybkowy
# 15970180
Element podtynkowy DN15, grzybkowy
# 15973180
Element podtynkowy DN15, ceramiczny
# 15974180

2
1

3

Quattro ®
zawór przełączający
element zewnętrzny S
# 15932000
Element podtynkowy Quattro
# 15930180
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Hansgrohe E

Hansgrohe S

Hansgrohe Classic

Trio/Quattro

# 15937400

# 15931000

# 15932000

# 15934000

# 15978400

# 15971000

# 15972000

# 15961000

# 15770400
# 15772400

# 15710000

# 15711000
# 15715000

# 15754000

Hansgrohe PuraVida ®

Hansgrohe E

Hansgrohe S

# 15777400

# 15958000

# 15955000

# 15770400
# 15772400

# 15710000

# 15711000
# 15715000

Hansgrohe PuraVida ®

Hansgrohe E

Hansgrohe S

zintegrowany z zaworem
odcinająco-przełączającym
# 15771000
zintegrowany z zaworem
odcinającym
# 15775000

zintegrowany z zaworem
odcinająco-przełączającym
# 15720000
zintegrowany z zaworem
odcinającym
# 15700000

zintegrowany z zaworem
odcinająco-przełączającym
# 15721000
zintegrowany z zaworem
odcinającym
# 15701000

Termostat

Termostat

Zawór odcinająco-przełączający

Termostat

Hansgrohe PuraVida ®

Zawór odcinający

Elementy zewnętrzne Hansgrohe

Przegląd wariantów kolorystycznych znajduje się w Cenniku i w Katalogu Hansgrohe.
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Elementy zewnętrzne

Axor Starck X

Axor Citterio

Trio/Quattro

# 10930000

# 10934000

Zawór odcinający

uchwyt krzyżowy
# 39925000

uchwyt jednoramienny
# 39920000

# 10970000

# 10974000

uchwyt krzyżowy
# 39965000

uchwyt jednoramienny
# 39960000

Termostat

# 10715000

# 10717000

uchwyt krzyżowy
# 39716000

uchwyt jednoramienny
# 39711000

Axor Citterio M

Axor Urquiola

Axor Massaud

Axor Bouroullec

# 34920000

# 11925000

# 18730000

# 19981000

uchwyt
uchwyt
jednoramienny gwiazdkowy
# 34960000 # 34980000

# 11960000

# 18770000

# 19971000

# 34716000

# 11731000

# 18741000

# 19702000

Axor Uno2

Axor Carlton

Trio/Quattro

# 38933000

uchwyt jednoramienny
# 17920000

# 16830000

Zawór odcinający

uchwyt krzyżowy
# 17925000

# 38976000

uchwyt krzyżowy
# 17965000

uchwyt jednoramienny
# 17960000

# 16871000

# 38715000

uchwyt krzyżowy
# 17716000

uchwyt jednoramienny
# 17712000

# 16815000

Termostat

Zawór odcinający

Trio/Quattro

Axor Starck

Termostat

Elementy zewnętrzne Axor

Axor Montreux
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RainBrain® –
inteligencja pod prysznicem

0

RainBrain ®

RainBrain to kolejna prawdziwa innowacja Hansgrohe: system sterowania funkcjami
pryszniców intuicyjny w obsłudze dzięki panelowi dotykowemu. Wystarczy dotknięcie
przycisku, by uruchomić np. program prysznica naprzemiennego i beztrosko delektować
się kąpielą. Prysznic staje się nie tylko wygodniejszy – przy pomocy RainBrain można
nawet słuchać ulubionej muzyki z odtwarzacza MP3.
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RainBrain®
Wskazówki odnośnie projektowania i instalacji
2. Przyłącza prysznicowe
Blok funkcyjny: 2 x DN20 ciepła/zimna
Rainfall: 3 x DN15 woda zmieszana (przy ciśnieniu
mniejszym niż 3 bar DN20)
Główka prysznicowa/dysk prysznicowy:
1 x DN15 woda zmieszana
Dysze boczne: 1 x DN20 woda zmieszana

7

13

12

11
6

5

4
3

9
2

8

1

10

1. Doprowadzenie ciepłej i zimnej wody
Ustawienia należy dopasować do indywidualnych preferencji i częstotliwości użytkowania oraz liczby użytkowników.
Ciśnienie robocze armatury: max. 1 MPa, ciśnienie zalecane: 0,2 – 0,5 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI), temperatura wody gorącej: max. 60 stopni. Przy obliczeniu rezerw
i wielkości odpływu należy mieć na uwadze, że zależnie od
ilości pryszniców w kombinacji potrzeba do 48 l/min wody
zmieszanej przy ciśnieniu 0,3 MPa.
Uwaga: produkt nie może współpracować z przepływowymi podgrzewaczami wody. Należy wyrównać duże różnice ciśnienia pomiędzy przyłączami ciepłej i zimnej wody.
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3. Hansgrohe RainBrain
Jednostka przyłączeniowa
Jednostka przyłączeniowa do bloku funkcyjnego, przyłączy
ciepłej i zimnej wody oraz pięciu przyłączy prysznicowych.
Instalacja odbywa się na etapie stanu surowego.
Uwaga: Jednostkę przyłączeniową należy wypoziomować i zamontować przyłączami zwróconymi do dołu oraz
zgodnie z obowiązującymi normami sprawdzić, przepłukać
i wyrównać potencjały.
Gwint przyłączeniowy: 2 x DN20 gwint wewnętrzny do
przyłączy ciepłej i zimnej wody
4. Hansgrohe RainBrain
Blok funkcyjny
W bloku funkcyjnym zintegrowane są: elektroniczna regulacja temperatury, opcjonalnie regulacja ilości wody,
5 zaworów magnetycznych do sterowania funkcjami pryszniców, element sieciowy do zasilania, elektroniczna technika sterująca i sterowanie oświetleniem. Na montaż podtynkowy bloku funkcyjnego oraz jednostki przyłączeniowej
należy przewidzieć wystarczającą ilość miejsca (min. pole
ochronne 2).
Uwaga: należy przewidzieć łatwy dostęp do bloku funkcyjnego na wypadek konserwacji.
Blok funkcyjny połączony jest z panelem dotykowym przewodem przyłączeniowym o długości 7 m poprowadzonym
przez rurkę osłonową PE o Ø 25 mm. Montaż bloku funkcyjnego odbywa się na etapie prac wykończeniowych.
Napięcie: 230 V/50 Hz przyłącze bezpośrednie
5. Hansgrohe RainBrain
Obudowa montażowa do panela dotykowego
Obudowa montażowa służy do umiejscowienia panela dotykowego i instalowana jest na etapie stanu surowego. Wymagana jest głębokość montażowa 84 mm. Od obudowy montażowej należy poprowadzić rurkę osłonową Ø 25 mm
(kabel sterowania) do bloku funkcyjnego i rurkę osłonową

38,

°C

0

RainBrain ®

Ø 20 mm (kabel audio) do wzmacniacza dźwięku. Panel
dotykowy należy umieścić w obudowie montażowej dopiero
na etapie prac wykończeniowych.
Kabel sterowania: długość 7 m, rurka osłonowa
PE Ø 25 mm; Kabel audio: długość 7 m,
rurka osłonowa PE Ø 20 mm
6. Hansgrohe RainBrain
Panel dotykowy
Panel dotykowy do obsługi różnych funkcji należy umieścić
w obudowie montażowej na etapie prac wykończeniowych.
7. Hansgrohe Raindance Rainfall
Do szybkiego i prostego montażu Raindance Rainfall służy
iBox universal, który gwarantuje stabilne i precyzyjne umiejscowienie niezbędne z uwagi na dużą wagę i odchylenie
głowicy prysznicowej od ściany (produkt należy zamówić
osobno).
Uwaga: Ciężar własny głowicy prysznicowej bez wody
wynosi 12 kg. Należy koniecznie przewidzieć dostateczne
wzmocnienie ściany, szczególnie w przypadku suchej zabudowy!
Przyłącza DN15/DN20 doprowadzają wodę zmieszaną do
dolnego i dwóch bocznych otworów iBox universal. Dodatkowo należy do skierowanego w górę czwartego otworu
iBoxa’a przykręcić rurę mosiężną (ok. 10 cm długości)
i przymocować ją do ściany przy pomocy obejmy rurowej.
Zapewni to dodatkową stabilizację. Również przy pomocy
obejmy rurowej należy umocować dolną rurę doprowadzającą, w przypadku rur z tworzywa należy zastosować
dodatkową nakładkę mosiężną. Kompletnie preinstalowaną
głowicę prysznicową z rozetą ścienną wystarczy nałożyć na
iBox universal i przykręcić po bokach. Gotowe!
Uwaga: Armaturę należy zamontować, przepłukać i sprawdzić zgodnie z obowiązującymi normami – gwarantuje to
niezawodne działanie funkcji prysznicowych!

10. Hansgrohe Raindrain XXL
Odpływ
Odpływ podłogowy (bez brodzika): DN70 rura odpływowa
Odpływ do brodzika:
# 60067000 Raindrain 90 XXL komplet
Wydajność odpływu 51 l/min
Uwaga: Należy dostatecznie obliczyć wydajność
odpływu: > 50 l/min.
11. Wzmacniacz dźwięku
Panel sterujący Hansgrohe RainBrain emituje sygnał standardowy (L, R, Audio GND), poziom nominalny 0dBu (0,775 V).
Jako uzupełnienie do Hansgrohe RainBrain polecamy głośnik
Axor Starck (# 40874000).
Napięcie: gniazdko elektryczne 230 V/50 Hz
12. Zestaw do sterowania oświetleniem
Napięcie: 230 V/50 Hz przyłącze bezpośrednie
Moc: max. 500 W
Kabel przyłączeniowy: 10 m długości
# 27189000 Hansgrohe RainBrain
Zestaw do sterowania oświetleniem
13. Puszka rozgałęźna
Dla bloku funkcyjnego, zestawu do sterowania oświetleniem (opcja) oraz wzmacniacza (opcja) należy przewidzieć
napięcie 230 V/50 Hz.

8. Hansgrohe Fixfit przyłącze węża
# 27453000 Fixfit S przyłącze węża DN15
9. Hansgrohe Raindance AIR 100 dysze boczne
# 28477000 Raindance AIR 100 dysza boczna DN15
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Przegląd produktów

Panel dotykowy chrom

Panel dotykowy biały/chrom

Blok funkcyjny
RainBrain zestaw kompletny z systemem sterowania
ilością wody, w zestawie panel sterujący z ekranem dotykowym, blok
funkcyjny z elektroniczną regulacją temperatury, ilości wody, 5 zaworów
magnetycznych i technika sterująca (napięcie 230 V/50 Hz)
chrom
# 15842000
biały/chrom # 15842400
RainBrain element zewnętrzny bez systemu sterowania
ilością wody, w zestawie panel sterujący z ekranem dotykowym,
blok funkcyjny z elektroniczną regulacją temperatury, 5 zaworów
magnetycznych i technika sterująca (napięcie 230 V/50 Hz)
chrom
# 15841000
biały/chrom # 15841400

do tego pasujące:
Zestaw podstawowy RainBrain
# 15840180
Zestaw do sterowania oświetleniem
# 27189000

wszystkie wymiary w mm
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Zestaw podstawowy RainBrain
W zestawie obudowa montażowa do panela dotykowego,
blok przyłączeniowy ze zintegrowaną blokadą wstępną
i filtrem zatrzymującym zanieczyszczenia DN20 do przyłączy ciepłej i zimnej wody, pięcioma przyłączami DN20 do
pryszniców oraz szybkozłączki do montażu jednostki instalacyjnej, 7-metrowa rurka osłonowa PE Ø 25 mm na kabel
sterowania do panela sterującego w jednostce instalacyjnej, 7-metrowa rurka osłonowa Ø 20 mm na kabel audio
# 15840180

RainBrain zestaw do sterowania oświetleniem
Podłączenie do 230 V/50 Hz max. moc 500 W
W zestawie sterowanie oświetleniem Relais,
7-metrowy kabel przyłączeniowy
# 27189000
wszystkie wymiary w mm
57

max. 7000

2

230 V/50 Hz

max. 7000

8

9

1

6

5

7

3

463

Instalacja komfortowa

Instalacja podstawowa

470

313

650

max. 10.000

4

10
570
min. 1 m
Ø 4 mm2
Wyrównanie potencjałów

wszystkie wymiary w mm

38,

°C

RainBrain® blok funkcyjny:
informacje techniczne
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RainBrain ® blok funkcyjny

Centralny element systemu RainBrain stanowi blok funkcyjny. Są w nim zintegrowane:
elektroniczna regulacja temperatury, regulacja ilości wody, 5 zaworów magnetycznych
do sterowania funkcjami pryszniców, transformator do zasilania oraz elektroniczny system
sterujący. Blok funkcyjny można przy pomocy zestawu podstawowego zamontować bezpośrednio na ścianie lub w przewidzianej do tego celu przestrzeni zabudowy. Blok funkcyjny należy w tym celu zamontować w strefie ochronnej 2. Oprócz tego należy zadbać
o łatwą dostępność bloku funkcyjnego na wypadek prac konserwacyjnych.

1. Przestrzeń zabudowy
	Instalacja podstawowa:
470 mm x 570 mm x 95 mm
Instalacja komfortowa:
650 mm x 570 mm x 95 mm
2. Panel sterujący z konstrukcją
montażową
	Wymiary: 136 mm x 244 mm
Głębokość zabudowy: 84 mm
3. Blok funkcyjny
	Wymiary: 463 mm x 313 mm
Głębokość zabudowy: 83 mm
Zasilanie: 230 V/50 Hz

5. Jednostka sterująca o
 świetleniem*
	Wymiary: 94 mm x 94 mm
Głębokość zabudowy: 57 mm
Zasilanie: 230 V/50 Hz
6. Wzmacniacz audio*
	Zasilanie: 230 V/50 Hz
7. Puszka rozgałęźna*
	Wymiary: 75 mm x 75 mm
Głębokość zabudowy: 57 mm
Zasilanie: 230 V/50 Hz
8. Głośniki*
9. Oświetlenie*

4. Zestaw podstawowy
	Wymiary: 400 mm x 96 mm
Głębokość zabudowy: 83 mm

* Produkty należy zamówić osobno.
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Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby
ten prospekt był przyjazny dla środowiska.
Zastosowanie nowego rodzaju papieru
pozwoliło na redukcję emisji CO2 podczas
procesu produkcyjnego o ponad 30 %. Ty
także możesz przyczynić się do ochrony środowiska przekazując ten katalog innym zainteresowanym lub oddając go do recyclingu.
Więcej na: www.hansgrohe.pl
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Głowice i systemy prysznicowe Hansgrohe
łączą w sobie doskonały design i zaawansowaną technologię, które plasują nasze
produkty wśród najbardziej innowacyjnych
rozwiązań na rynku. Niniejsza broszura
zawiera wszystkie niezbędne w procesie
projektowania i instalacji zaprezentowanych tu systemów prysznicowych informacje: wymiary, wykresy przepływu oraz
wskazówki projektowe i montażowe wraz
z poradami naszych specjalistów.

