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Opis funkcji 

program 1: tropikalny deszcz z aromatem 

 

program 2: prysznic mgły 

 

program 3: boczne dysze 

 

program 4: karaibski sztorm 
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Opis funkcji 

program 1: prysznic mgły z aromatem 
Po naciśnięciu przycisku start oświetlenie prysznica zmienia 
kolor z białego na niebieski. Zimna odświeżająca mgła z bardzo 
drobnych kropelek rozpyla zapach mięty w powietrzu. W oddali 
słychać szum morskich fal. Na zakończenie programu 
oświetlenie zmienia się z powrotem na kolor biały, mgła i 
muzyka są wyłączane. 

program 2: tropikalny deszcz 
Po naciśnięciu przycisku start oświetlenie prysznica zmienia 
kolor z białego na czerwony. Ciepły tropikalny deszcz pada  
na użytkownika prysznica dużymi gładkimi kroplami.  
Słychać śpiew ptaków.  Na zakończenie programu  
oświetlenie zmienia się z powrotem na kolor biały, deszcz i 
muzyka są wyłączane. 

program 3: boczne dysze 
Po naciśnięciu przycisku start oświetlenie prysznica zmienia 
kolor z białego na zielony. Boczne dysze masują  
użytkownika prysznica. Słychać odgłos alpejskiej zatoczki.  
Na zakończenie programu oświetlenie zmienia się z  
powrotem na kolor biały, dysze i muzyka zostają wyłączone. 

program 4: deszcz północny 
Program startuje z ciepłymi bocznymi dyszami i zielonym 
światłem. Słychać odgłos alpejskiej zatoczki. Następnie 
rozpylana jest zimna odświeżająca mgła razem z  
bocznymi dyszami.  Miętowy, orzeźwiający aromat jest czuć  
w powietrzu. Oświetlenie prysznica zmienia kolor na  
niebiesko-zielony i program kończy się prysznicem mgły.  
Ciepłe boczne dysze pracują razem z ciepłym tropikalnym 
deszczem. Oświetlenie prysznica zmienia się na kolor 
czerwono-zielono-niebieski. 
 Na zakończenie programu oświetlenie zmienia się z  
powrotem na kolor biały, dysze boczne, tropikalny deszcz i 
muzyka zostają wyłączone. 

• 1 x wylot z zaworem ¾” i śrubunki ¾” 
 

 

Dane techniczne 

zasilanie elektryczne 
moc 
zasilanie wody 

wymiary 

waga 

230 V/AC 50 Hz 
100 w 
2 x ¾“ gwint żeński 
szer. 75 cm x wys. 75 cm x 

 
około 15 kg 

• 1 x wylot z zaworem ¾” i śrubunki ¾” 
• puste przewody do dyszy aromatu 
• pompa aromatu ze zbiornikiem na aromat i  
przełącznikiem-pusty 
• zawór dozujący do aromatu do zamontowania  
w rurze wodnej 
• zawór zwrotny DIN EN1717 
• elektroniczny sterownik EDS1 w obudowie 
• kompletny zmontowany zestaw na niebieskiej płycie PP 

 

Dane techniczne 

Zasilanie elektryczne 
moc 
zasilanie wodne 

wymiary 

waga 

230 V/AC 50 Hz 
100 w 
2 x ¾“ gwint żeński 
szer. 75 cm x wys. 75 cm x 
głęb. 20 cm 
około 15 kg 

Elementy dostarczane przez Instalatora 

• pomieszczenie techniczne do zamontowania instalacji i 
 

 

Akcesoria / opcje 

Do zamówienia oddzielnie: 
 

 

Elementy dostarczane przez Instalatora 

 • pomieszczenie techniczne do zamontowania instalacji I 
panelu sterującego 
• zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz 
• zasilanie zimnej wody ¾” 
• zasilanie ciepłej wody ¾” 
• potrzebne ciśnienie wody: 3 bar dynamic 
• ilość wody: 104 l/min do zużycia dla  
  2 dysze deszczu- /2 dysze mgły i 6 WDT bocznych dysz 
• Instalacja do dysz 
• Odpływ do kanalizacji 

 
Akcesoria / opcje 

Do zamówienia oddzielnie: 
• płyta z przyciskiem i z puszką do montażu podtynkowego 
• dysze 
• oświetlenie 
• zestaw muzyczny 
• panel funkcyjny 
• aromat 

Opcjonalnie dla programów 3 i 4 można  
stosować dysze mżawki zamiast dysz bocznych. 

Opcjonalnie dla programów 3 i 4 można  
 

Zakres dostawy 

• 2 x Zasilanie z pre-filter i zawór kulowy mS ¾” gwint  
żeński 
• Termo mixer JRG ¾“ z zaworem zwrotnym 
• 2 x wylot z zaworem ½” i śrubunki ½” 

 

Zakres dostawy 

• 2 x Zasilanie z filtrem i zawór kulowy mS ¾” gwint  
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