
Description
Tan m

Size/Ebat (cm)

Depth/Derinlik (cm)

Weight/A rl k (kg)

Height/ Yükseklik (cm)

Front Panel Weight
Ön Panel A rl  (kg)

Volume/Su Hacmi (lt)

Available Massage Systems
Uygulanan masaj sistemleri

Thera
: Compact System
 Kompakt Sistem

: 130x130

: 42

: Min.92-Max.107

: 219

: 6.6

:180

: Duo Soft,Aqua Soft, Aqua Maxi,Aqua Soft Easy

Dikkat Edilecek Noktalar:
• Kompakt Sistemler’in garanti kapsam›nda olabilmesi için montajlar›n›n VitrAArtema Yetkili Servisleri’nce yapt›r›lmas› gerekmektedir.
 Kompakt Sistemler’in montajlar› ücretsizdir.
• Kompakt Sistemler’in Ücretsiz Montaj Uygulamas› kapsam›na, standart bir kompakt sistem montaj›nda kullan›lan “VitrA silikon, dirsek ve 50 mm.’lik uzatma hortumu”da 

dahildir. Kenar ç›tas› gibi ilave aksesuarlar bu uygulamaya dahil de¤ildir.
• Kompakt Sistemler’in “U” eklindeki bir duvara monte edilmesi konusunda lütfen VitrA Küvet Yekilileri’ne dan› ›n›z.
• Ürün montaj›n›n yap›laca¤› mekanda tavan yüksekli¤i en az 2,30 m. olmal›d›r.
• Temiz su tesisat›n›n yüksekli¤i 80 cm. olmal›d›r.
• Pis su ç›k›  borusu 50’lik pvc boruyla yap›lmal›d›r.
• Yer karolar›n›n terazili ve düz, yan duvarlar›n ise gönyeli olmas› gerekmektedir. Kabin konulacak alan dar olmamal› ve herhangi bir ç›k›nt› b›rakmamal›d›r.
• Elektrik tesisat›n›n 3x2.5 mm.’lik kablo kesiti ile 220 volt olarak düzenlenmi  olmas› gerekmektedir. (Toprak hatl›)
• Ürün uygun amperdeki sigorta ile koruma alt›na al›nmal›d›r. Kullan›lmad›¤› durumlarda sigorta kapal› tutulmal›d›r. (Sigorta ak›m de¤eri buhars›z sistemlerde Duo Soft ve 

Aqua Maxi için 16 Amper, Aqua Soft ve Aqua Soft Easy için 10 Amper’dir. Buharl› sistemlerde Duo Soft ve Aqua Maxi için 32 Amper, Aqua Soft ve Aqua Soft Easy için 25 
Amper’dir.)

• Kullan›lacak yerdeki su bas›nc› 36 bar aras›nda olmal›d›r.
• Garanti Belgesi, Kullan›m K›lavuzu, el du u, el du u spirali, montaj elemanlar› ve kap› kulplar› ürün ile birlikte verilen po et içerisindedir.
• Foto¤rafta görülen ürün Thera Kompakt SistemSistem 2’ye aittir. Kompakt Sistemler’de 6 farkl› sistem uygulanmaktad›r. Bu ürünle uygulanan sistemler için Fiyat 

Katalo¤u’na, sistem özellikleri için VitrA Küvet Kompakt Sistem Kullan m K lavuzlar›’na bak n z.

• Thera Kompakt Sistem’in montaj ve müdahalesinin 
yap›labilmesi için, önünde ve yan›nda min. 40 cm.’lik bo  
alan yaratabilecek bir ortam›n olu turulmas› gerekmektedir. 
Montajdan sonra da bu alanlar mevcut ise müdahale kapa¤› 
b›rak›lmas›na gerek yoktur.

• Thera Kompakt Sistem’in U eklindeki bir duvara 
yerle tirilmesi önerilmemektedir. Bu tip uygulama gereken 
durumlarda lütfen VitrA Küvet Yetkilileri’ne dan› ›n›z.

MONTAJ A AMALARI

   : ø 50 mm. çap›nda gider mufunun b›rak›laca¤› alan
A : ‹deal gider deli¤i ölçüsü
B : ø 200 mm. çap›ndaki bu alana kesinlikle gider
 mufu b›rak›lmamal›d›r.
C : S›cak / So¤uk su ba¤lant› ölçüleri
E : Elektrik ba¤lant› noktas›
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1- Küveti monte edileceği yerde teraziye alınız.
2- Üç parçadan oluşan kompakt kabin yan panellerini 

silikon ile destekleyerek bağlantı vidalarını (3 no’lu 
montaj elemanı) sıkınız.

3- Panellerin küvet üzerine oturacak kısımlarına silikon 
çekiniz.

4- Silikon ile alt kısımları desteklediğiniz panelleri küvet 
üzerine yerleştiriniz.

5- Yan panel ve küvet sabitlemesini 1 no’lu montaj 
elemanını kullanarak gerçekleştiriniz.Kabin profillerini 
akrilik yan panellere silikon ile destekleyerek 3 no’lu 
montaj elemanıyla sabitleyiniz.



6- Yan panellere montajlı olarak bulunan kabin sabit profilinin duş teknesi birleşim noktalarına B1 detayında görüldüğü gibi iç kısımdan 
silikon çekiniz.

7- C1 ve B1 detaylarında görüldüğü gibi alt ve üst ray profillerinin takılacağı 8 no’lu kaideleri silikon destekli olarak köşe profil kanallarına 
takınız. A ve B detayında görüldüğü gibi alt ve üst ray profillerini köşe profillerdeki kaidelere takarak 2 ve 5 no’lu montaj elemanlarıyla 
sabitleyiniz.

8- 4 nolu montaj elemanlarıyla E ve G detaylarında görüldüğü gibi alt ve üst kısımdan kabin camı ray profil sabitleme işlemi yapınız.
9- Hazırlanan camlı ray profilleri yan panellere montajlı olarak bulunan U sabitleme profillerine yerleştiriniz. B-1 ve B-2 detayında görülen 
şekilde dışarıdan 4 no’lu montaj elemanıyla sabitleyiniz.

10- F detayında görüldüğü gibi kabin yan camı ile  U profil arasındaki sızdırmazlığı sağlamak için profil ile cam arasına sızdırmazlık fitilleri 
takınız.
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 * Eczac ba  Building Materials Co. always keeps the right to make any technical changes on the product without prior notice.
* Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin, ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

11 Kabin kapı rulmanlarını üst ray profiline yerleştiriniz.
12 Kabin kapısı rulman vidalarını gevşetiniz. Kabin kapısının alt rulmanlarını alt ray profiline takınız. Gevşetilen rulman vidalarını sıkarak 

kapı ayarlarını yapınız. 9 no’lu montaj elemanlarını kullanarak kabin kapı stoperlerini J detayında görülen noktalara takınız. 
13 Kabin kapı tutamaklarını takınız.
14 Kompakt sistemin tavanını monte etmeden önce yan panellerin üst kısımlarını ve ray profillerin üzerini silikon ile destekleyiniz. 1 no’lu 

montaj elemanıyla sabitleyiniz. 

15 7 no’lu montaj elemanını kullanarak sıcak ve soğuk su 
bağlantısını yapınız.

16 6 no’lu duvar fitillerini takınız. 
17 Tüm fonksiyon testlerini yapınız ve kabin sızdırmazlığını 

kontrol ederek sağlayınız.
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