
• Fiçå tehnicå
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• Ön kurma 
teknik kardı
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CABINE DE DUÇ • DUÇ KABINI



NOTE:
• Toate dimensiunile sunt exprimate în centimetri
• Schi†ele nu sunt la scarå 

UYARILAR:
• Tüm ölçüler santimetre olarak belirtilmiçtir
• Resimler ölçekli olarak düzenlenmemiçtir
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INFORMAÏII GENERALE

Cabinele de duç inclusiv cele „combinate” Jacuzzi
®

ies
din procesul de produc†ie complete çi verificate. Ele-
mentele componente, înså, sunt ambalate separat,
pentru uçurarea transportului çi a introducerii în clådi-
rea unde se va efectua instalarea. Controla†i întot-
deauna, la sosire, integritatea ambalajului, în vederea
unor eventuale reclama†ii cåtre expeditor.

Este prevåzutå instalarea numai pe col†, pe pere†i fini-
sa†i (acoperi†i deja cu lambriuri) çi fårå plintå. Modelul
„Double J-Dream” çi câteva modele „combinate” pot fi
instalate çi la „centrul peretelui” (vezi sugestiile din
paragrafele urmåtoare). Instalåri de tipul „în niçå” pot
crea probleme de montare çi/sau între†inere. Cabinele
de duç „Flexa 80x80”, „Flexa Tower”, „Flexa Tower
Compact”, „Flexa Suite” reprezintå un caz separat.
Din cauza dimensiunilor lor acestea nu sunt accessibi-
le în totalitate çi de aceea, în eventualitatea unor inter-
vente tehnice complexe, poate fi necesar så fie depla-
sate de la perete. De aceea, recomandåm så nu fie
amplasate piedici fixe (mobile, grupuri sanitare etc.)
foarte aproape de cabinele respective, care så împie-
dice în acest fel deplasarea (vezi fiça tecnicå, poz. 6).
Montarea çi asamblarea cabinei çi/sau a „combinatei”
trebuie så fie efectuate, urmând întocmai instruc†iuni-
le, pe cât posibil, de douå persoane, deoarece pår†ile
care trebuie montate sunt grele.

Cabinele de duç din seria „J-Dream 100, Flexa100 çi
Flexa 120” sunt disponibile în versiunile stânga çi
dreapta. Versiunile amintite mai sus se referå la
pozi†ia scaunului, fa†å de intrare.

Çi „combinatele” cadå - duç sunt disponibile în versiu-
nile stânga çi dreapta (cu excep†ia modelelor „J-
UnoTwin” çi „Flexa Twin”). Versiunile amintite mai
sus se referå la pozi†ia cabinei de duç, fa†å de latura
lungå a cåzii.

Toate cabinele de duç çi „combinatele”, sunt prevåzu-
te cu panourile necesare pentru instalarea pe col†.
Major itatea „combinatelor” au cabina de duç
prevåzutå pe col†, cu fixare de zid (vezi fiça tehnicå);
Modelele „J-Twin Premium” çi „Almea Twin Pre-
mium” prevåd indiferent cabina de duç sau spåtarul
cåzii pe col†,  deoarece, în afara panourilor cåzii (fron-
tale + 1panou lateral), în dotare, este furnizat de serie
la cerere panoul de acoperire al zonei de duç. Mode-
lele „J-Twin Premium”, çi „Almea Twin Premium” çi
„Twin Tower” se pot instala la centrul peretelui, în
acest caz este necesar un al doilea panou lateral,
pentru cadå. Pentru instalarea la centrul peretelui a
cabinei de duç „Double J-Dream” este furnizatå cu
un al doilea panou extern port-prosoape.

Toate cabinele de duç çi „combinatele” pot fi instalate
pe pardosealå finisatå, deoarece spa†iul disponibil între
vasul de colectare sau fundul cåzii çi pardosealå este
suficient pentru a cuprinde un mic bazin de scurgere çi
sifoanele/cutiile de sifoane respective (cu excep†ia
modelelor „Twin Deck” çi „J-Sha Active Twin”).

La cabinele de duç, un mic bazin de scurgere çi sifo-
nul respectiv sunt montate deja în fabricå pe vasul de
colectare çi este livratå o conductå flexibilå Ø 40 mm,
adaptatå pentru brançarea la scurgere.

La „combinate”, care au coloana de scurgere în dotare,
sifonul nu este inclus în dotare: pot fi utilizate diferite
modele, cu condi†ia så aibå mårimea adecvatå.

DISPUNEREA EVACUÅRII
ÎN PARDOSEALÅ SAU ÎN PERETE

Pentru toate cabinele de duç se recomandå dispunerea
evacuårii în perete, perpendicular pe pardosealå; con-
ducta flexibilå din dotare face simplå çi rapidå legarea
cabinei de duç la scurgerea precizatå (poz. 1).

Pentru modelele „combinate”, pentru unele se suge-
reazå dispunerea evacuårii în pardosealå, pentru alte-
le evacuare la zid,înglobatå, la nivelul pardoselii (poz.
1). Evacuarea în pardosealå va trebui så fie dispuså la
o distan†å corespunzåtoare (cota Y) de orificiul de eva-
cuare al cåzii precizat în fiça tehnicå, în func†ie de sifo-
nul (care nu se aflå în dotare) ce va fi folosit.

DISPUNEREA 
RACORDÅRII ELECTRICE

Pentru toate cabinele de duç prevåzute så func†ione-
ze cu comandå electricå, precum çi pentru toate
„combinatele” cu cadå de hidromasaj trebuie så se
prevadå racordarea panoului electric, fixat pe cadrul
cabinei sau al cåzii (poz. 2), la re†eaua electricå çi la
instala†ia de împåmântare. Cablul poate avea diverse
itinerarii, cu condi†ia så nu existe îmbinåri deplasabile;
consulta†i, pentru orice eventualitate, capitolul „Måsu-
ri de electrosecuritate”.

Notå: Modelul „Flexa Twin” necesitå un singur racord
electric (pentru cadå), deoarece conexiunile
electrice dintre cadå çi cabina de duç au fost
fåcute în fabricå çi a fost împiedicatå utilizarea
simultanå a hidromasajului în cadå çi a func†ii-
lor electronice ale cabinei.

DISPUNERE
RACORD TELEFONIC

La modelele dotate cu telefon, trebuie amplasatå o
legåturå în perete sau un tub extern pentru trecerea
cablului telefonic aflat în dotare (învelit çi împachetat
pe spatele cabinei de duç): acest cablu trebuie låsat la
o lungime de 10 m, pentru a se putea conecta la priza
telefonicå amplasatå de client.
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DISPUNERE APÅ CALDÅ/RECE

Ïevile pentru alimentarea cu apå caldå çi rece trebuie
så aibå un diametru adecvat caracteristicilor modelului
ales (minim Ø 14 mm).

Ieçirile pentru racordarea robinetelor trebuie så iaså din
perete sau din pardosealå çi så se termine cu un filet
tatå de 1/2” (vezi fiça tehnicå, poz. 5). Poate fi necesar
un cot la 90°, orientat dupå cum este aråtat în fiça teh-
nicå corespuzåtoare. În faza de instalare vor trebui
legate aceste ieçiri cu intrårile grupului de amestec,
folosind douå conducte flexibile cu debit mare (Ø intern
10 mm), cu prindere tatå - mamå de 1/2”. La modelle
„J-Sha Active Twin, J-Twin Premium, J-Uno Twin,
Amea Twin Premium, Twin Deck, Twin Tower, Twin
Tower Corner, Aulica Twin, Aulica Compact Twin,
Harpa Twin 150, 160, 170, Flexa Double, Flexa Twin,
Flexa Tower, Flexa Tower Compact çi Flexa Suite”
tuburile flexibile sunt incluse în dotarea standard.

Pentru func†ionarea normalå a aparaturii trebuie så se
asigure: debitul çi presiunea apei calde çi reci, precum
çi folosirea de conducte aça cum a fost descris în
paragraful anterior çi în fiça tehnicå respectivå.
Se va †ine cont, de exemplu, cå modelul „Double J-
Dream” are un consum ridicat de apå, pe durata tur-
bomasajului (16 l/min).

MÅSURI DE ELECTROSECURITATE

Produsele pentru hidromasaj Jacuzzi
®

sunt aparate
sigure, fiind construite cu respectarea normelor EN
60335.2.60 çi fiind totodatå aprobate de cåtre Institutul
Italian al Mårcilor de Calitate (IMQ) çi de cåtre alte
institute europene. Acestea sunt verificate în procesul
de produc†ie, pentru a garanta securitatea utilizatorului.

Instalarea trebuie så fie efectuatå de cåtre personal cali-
ficat, care trebuie så garanteze respectarea dispozi†iilor
na†ionale în vigoare, çi så fie autorizat så emitå atestatul
de conformitate referitor la instalarea corectå.

Cabinele de duç prevåzute cu comandå electricå çi
„combinatele” cu hiromasaj sunt aparate de claså „I”, çi
de aceea, trebuie fixate în mod stabil çi legate în mod
permanent, fårå jonc†iuni intermediare, la re†eaua
electricå çi la instala†ia de protec†ie (instala†ia de
împåmântare).

INSTALAÏIA ELECTRICÅ ÇI INSTALAÏIA DE
ÎMPÅMÂNTARE A IMOBILULUI TREBUIE SÅ FIE
EFICIENTE ÇI CONFORME CU PREVEDERILE
LEGII ÇI CU NORMELE NAÏIONALE SPECIFICE.

Pentru racordarea la re†eaua electricå este necesarå
instalarea unui întrerupåtor bipolar, care så fie ampla-
sat într-o zonå care så respecte prevederile de sigu-
ran†å pentru båi. Acest întrerupåtor bipolar va trebui
så asigure o deschidere a contactelor de cel pu†in 3
mm, çi så fie adecvat la o tensiune de 220-240 V çi la
un curent de pânå la 16A.

ÎN VEDEREA RESPECTÅRII NORMELOR, ÎNTRE-
RUPÅTORUL ÇI DISPOZITIVELE ELECTRICE VOR
FI AMPLASATE ÎNTR-O ZONÅ LA CARE SÅ NU
AIBÅ ACCES PERSOANA CARE FOLOSEÇTE
APARATURA.

Instalarea dispozitivelor electrice çi a aparatelor (prize,
întrerupåtoare, etc.) în baie trebuie så fie în conformi-
tate cu dispozi†iile legale çi cu normativele din fiecare
†arå; în special nu este permiså nici o instala†ie elec-
tricå în zona adiacentå aparaturii, pe o distan†å de
60 cm çi o înål†ime de 225 cm.

Pentru racordarea la instala†ia electricå a clådirii, trebuie
så fie utilizat un cablu cu o izola†ie, ale cårei caracteristi-
ci så nu fie inferioare tipului H 05 VV-F 3 x 2,5 mm

2
.

CABINELE DE DUÇ ÇI „COMBINATELE” JACUZZI
®

TREBUIE SÅ FIE CONECTATE LA O INSTALAÏIE
ELECTRICÅ PREVÅZUTÅ CU UN ÎNTRERUPÅTOR
DIFERENÏIAL DE 0,03A.

Cabinele ptr. duç çi „combinatele” Jacuzzi
®

sunt
prevåzute cu o bornå, care se aflå pe cadru çi marca-
te cu simbolul , în scopul racordårii echipoten†iale a
maselor metalice din apropiere, aça cum este prevå-
zut în normele EN 60335.2.60.
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GENEL BiLGiLER

Jacuzzi
®

duç kabinleri ve “kombinli olanlar” fabrikadan
komple ve denenmiç olarak çıkarlar. Ancak muhtelif
elementler, nakliyenin daha kolaylaçtırılması ve kurma
içleminin yapılacagı mevkiye daha kolay sokulmaları
açısından ayrı olarak ambalajlanırlar. Vardıgında,
sevkiyatçıya olası çikayetlerde bulunmak için, her
zaman orijinal ambalajın bütünlügünü kontrol ediniz.

Kurma sadece köçeye, bitmiç ve süpürgelik olmayan
duvarlara (kaplanması yapılmıç) yapılmalıdır. “Double
J-Dream” modeli ve bazı kombinliler ‘duvar ortasına’
da kurulabilirler (açagıdaki paragraflardaki uyarılara
bakınız). “Niç” çeklindeki kurmalar montaj ve/veya
bakım sorunları yaratabilirler. “Flexa 80x80”, “Flexa
Tower”, “Flexa Tower Compact”, “Flexa Suite” duç
kabinleri digerlerinden farklıdırlar. Ürün kurulması
tamamlandıktan sonra, boyutları sebebiyle tam olarak
eriçilebilir degildirler, ve zor teknik müdahaleler
halinde duvardan kaldırılmaları gerekebilir. Bu neden-
le, hareket etmelerini önleyecek çekilde, bu duç kabin-
lerinin hemen yakınına sabit engellerin (mobilyalar,
banyo araç gereçleri, vs.) yerleçtirilmemeleri tavsiye
olunur (ref. 6 teknik karta bakınız).
Duç kabininin ve/veya ‘kombinlinin’ monte edilmesi ve
kurulması, kesin çekilde bilgileri izleyerek ve monte
edilecek kısımlar oldukça agır olduklarından, mümkün
oldugu taktirde iki kiçi tarafından gerçekleçtirilmelidir.

“J-Dream 100, Flexa100 ve Flexa120” serisi duç
kabinleri sol ve sag versiyonlarında mevcuttur. Sol
veya sag versiyon duç oturagının kapıdan girildiginde
karçılaçılan pozisyonuna iliçkindir.

Küvet – duç kombinlileri de (“J-Uno Twin” ve “Flexa
Twin” hariç) sol ve sag versiyonlarda mevcuttur. Sol
veya sag versiyon, küvetin uzun kenarının önünde
duruldugunda duç kabininin pozisyonuna iliçkindir.

Tüm duç kabinleri ve “kombinli olanlar” köçeye kurma
için gerekli paneller ile komple olarak ikmal edilirler.
‘Kombinlilerin’ büyük bölümü duç kabininin köçede ve
duvarlara sabitlenmiç olmasını öngörmektedir (teknik
karta bakınız); “J-Twin Premium” ve “Amea Twin
Premium”, ikmal edilen küvet seri panelleri (ön + 1
yanal) dıçında duç alanını kaplama paneli de talep
edilebileceginden, duç kabini ile veya küvet sırt kısmı
köçeye gelecek çekilde kurulabilirler. “J-Twin Premi-
um, Amea Twin Premium ve Twin Tower” duvar
ortasına kurulabilirler, bu durumda küvet için ikinci bir
yanal panel talep edilmesi gerekecektir. “Double J-
Dream” duç kabininin duvar ortasına kurulması için
havluluk çeklinde ikinci bir dıç panel ikmal edilebilir.

Tüm duç kabinleri ve “kombinliler” duç teknesi veya
küvet tabanı ile zemin arasında mevcut boçluk, drenaj
çubugu ve iliçkin sifonunu/sifon kutusunu içermek için
yeterli oldugundan, bitmiç zemine kurulabilirler (“Twin
Deck” ve “J-Sha Active Twin” hariç).

Duç kabinleri üzerindeki drenaj çubugu ve iliçkin sifon
duç teknesi üzerine fabrikada monte edilmektedirler
ve drenaj baglantısı için 40 mm çapında esnek hortum
ikmal edilir.

Her zaman drenaj kolonu ile ikmal edilen “kombinliler”
üzerinde sifon ikmal edilmez: Uygun boyutlarda olması
çartı ile muhtelif tiplerde sifonlar kullanılabilir.

DRENAJ DÜZENiNiN HAZIRLANMASI
ZEMiNE VEYA DUVARA

Tüm duç kabinlerinde drenajın, zeminle aynı hizada
olarak, duvara düzenlenmesi tavsiye edilir; birlikte
ikmal edilen esnek hortum duç kabininin belirtilen
drenaj ile baglantısını kolay ve hızlı kılmaktadır (ref.1).

“Kombinli” modeller üzerinde, bazıları için drenajın
zemine yapılması, digerleri için zeminle aynı hizada
olarak duvara yapılması tavsiye edilmektedir (ref.1).
Zemine drenaj, kullanılacak sifona baglı olarak (birlikte
ikmal edilmemiç), teknik kartta ölçüsü belirtilmiç küvet
drenaj deliginden uygun mesafeye (Y ölçüsü) yerleçti-
rilmiç olmalıdır.

ELEKTRiK BAGLANTISININ
HAZIRLANMASI

Hidromasaj küveti ile donatılmıç tüm ‘kombinliler’ için
oldugu gibi, elektronik kumanda içlevleri ile donatılmıç
tüm modeller için de, kabin veya küvet çerçevesi üze-
rine sabitlenmiç elektrik kutusunun elektrik çebeke-
sine veya toprak tesisine baglantısının öngörülmesi
gerekmektedir (ref. 2). Kaplanmamıç kablolar olma-
ması çartı ile, kablo muhtelif güzergahlarda düzen-
lenebilir; her halükarda “Elektrik Emniyeti” bölümüne
danıçınız.

Not: “Flexa Twin” modeli, küvet ve kabin arasındaki
elektrik baglantıları fabrikada hazırlanmıç oldu-
gundan ve küvette hidromasaj ile kabinin elek-
tronik içlevlerinin aynı anda kullanılması engel-
lenmiç oldugundan, sadece tek bir elektrik bag-
lantısı (küvet üzerinde) gerektirmektedir.

TELEFON BAGLANTISININ
DÜZENLENMESi

Telefonla donatılmıç modellerde, ikmal edilen telefon
kablosunun (duç kabininin arkasına sarılı veya baglı)
geçiçi için, duvar altına özel bir kesit veya küçük bir
dıç kanal öngörülmelidir. Bu kablo Müçteri tarafından
öngörülen telefon prizine baglanması amacıyla yak-
laçık 10 m uzunlugunda bırakılır.
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SICAK/SOGUK SU BAGLANTISININ DÜ-
ZENLENMESi

Sıcak ve soguk su besleme boruları, seçilmiç modelin
içlevlerine uygun bir çap ile donatılmıç olmalıdırlar
(minimum Ø 14 mm).

Batarya düzenine baglantı çıkıçları duvardan veya
zeminden olmalıdırlar ve 1/2” erkek bir rakor ile bit-
melidirler (teknik kart 5’e bakınız); iliçkin teknik kartta
gösterilmiç oldugu gibi 90°’ye yönlendirilmiç bir topuz
da gerekebilir. Kurma açamasında, belir tilen bu
çıkıçlar, 1/2” M-F rakorlar ile yüksek kapasiteli iki
esnek hortum (iç çapı 10 mm) kullanılarak mikser
grubu giriçlerine baglanmalıdırlar. “J-Sha Active Twin,
J-Twin Premium, J-Uno Twin, Amea Twin Premium,
Twin Deck, Twin Tower, Twin Tower Corner, Aulica
Twin, Aulica Compact Twin, Harpa Twin 150, 160,
170, Flexa Double, Flexa Twin, Flexa Tower, Flexa
Tower Compact ve Flexa Suite” modelleri üzerinde
hortumlar seri üretimde öngörülmektedir.

Cihazın düzgün çalıçması için açagıdaki hususlar
garanti edilmelidir: sıcak ve soguk su kapasite ve
basınçları ile boruların kullanımı önceki paragrafta ve
iliçkin teknik kartta belirtildigi gibi olmalıdır.
Örnegin, “Double J-Dream” modelinin türbo masaj
esnasında yüksek miktarda su tükettig i  (16
litre/dakika) unutulmamalıdır.

ELEKTRiK EMNiYETi

Jacuzzi
®

hidromasaj ürünleri, EN 60335.2.60 standart-
larına uygun olarak imal edilmiç ve Italyan Kalite
Marka Kurumu (IMQ) ve diger Avrupa kurumlarınca
onaylanmıç güvenli cihazlardır. Bu cihazlar,
kullanıcının emniyetini garanti etmek amacı ile, üretim
esnasında denenmiçlerdir.

Kurma, yürürlükteki ulusal yönetmeliklere uyuldugunu
garanti edecek ve düzgün bir kurma yapılmıç oldugu-
na dair uygunluk belgesi verilmesi hususunda yet-
kilendirilmiç, uzman personel tarafından yapılmalıdır.

Elektronik versiyonlu modeller ve “kombinliler” “I” sınıfı
cihazlardır ve sabit bir çekilde monte edilmeli ve elek-
trik çebekesine ve koruma tesisine (topraklama tesisi),
ara kablolar olmaksızın, kalıcı bir çekilde baglan-
malıdırlar.

GAYRIMENKULUN ELEKTR IK ÇEBEKES I VE
TOPRAK TESISI ETKIN VE KANUN HÜKÜMLERINE
VE ULUSAL SPESIFIK STANDARTLARA UYGUN
OLMALIDIR.

Çebekeye baglama için, banyo mekanlarını ilgilendiren
emniyet kurallarına uyan bir bölgeye yerleçtirilecek tek
kutuplu bir kesici çalterin kurulması çart kılınmaktadır.
Belirtilen bu tek kutuplu çalter kontakların en az 3 mm
açılıçını garanti etmeli ve 220-240 V gerilimlerine ve
16 A’ya kadar akımlara uygun olmalıdır.

ÇALTER VE ELEKTRiKLi AYGITLAR, STANDART-
LARA UYGUN OLARAK, CiHAZI KULLANMAKTA
OLAN KULLANICININ ULAÇAMAYACAGI BiR BÖL-
GEYE YERLEÇTiRiLMELiDiRLER.

Banyo mekanlarında elektrikli aygıt ve cihazların
kurulması (prizler, çalterler, v.s.) her ülke kanun
hükümleri standartlarına uygun olmalıdır; özellikle
cihazı 60 cm mesafe ve 225 cm yükseklikle
çevreleyen bölgeye hiç bir elektrik düzeninin kurul-
masına izin verilmez.

Gayrimenkul elektrik tesisine baglantı için, H 05 VV-F
3x2,5 mm

2
tipinden düçük olmayacak özelliklere sahip

kılıflı bir kablo kullanılmalıdır.

JACUZZI
®

DUÇ KABiNLERi VE “KOMBiNLiLERi”,
0,03A DiFERANSiYEL ÇALTER iLE DONATILMIÇ
BiR ELEKTRiK TESiSiNE BAGLANMALIDIRLAR.

Jacuzzi
®
duç kabinleri ve “kombinlileri” EN 60335.2.60

standardının öngörmüç oldugu çekilde, çevredeki
metal kütlelerin eç degerde baglantıları için, çerçeve
üzerine yerleçtirilmiç ve sembolü , ile içaretlenmiç
terminal kutusu ile donatılmıçlardır.


