
 
 

	  

ETERNAL ANKASTRE DUŞ 
SİSTEMİ – SIVAALTI MONTAJI

ETERNAL BUILT-IN SHOWER 
SYSTEM – BUILT-IN PART 

INSTALLATION

MONTAJ ÖNCESİ VE MONTAJ KILAVUZU
PRE-INSTALLATION AND INSTALLATION MANUAL 



UYARI
Sistemi ilk bağlamadan once lütfen sonraki sayfalarda belirtilen 
kısımları okuyunuz. Elektrik hattının CA voltajları ülkeden ülkeye 
farklılık gösterebilir. Bölgenizdeki voltajın gereken aralıkta 
olduğundan emin olunuz.

Ana tesisat için su filtresi ve 
akış düzenleyici konulması 
tavsiye edilmektedir.

It is advisable to install a water 
filtration and softener system.

DOĞANIN KORUNMASI
Elektrik ve elektronik aygıtların yerel atık olarak düşünülmemesi 
gerekir. Tüketiciler ömrü tükenen atıkların toplama noktasına 
atılmasından sorumludur. Bu şekilde çevreyi koruma hakkında 
önemli ölçüde fayda sağlanacaktır.

WARNING
Before connecting the unit for the first time, read the following 
sections carefully. The CA voltages of the electric network vary 
from country to country, Make sure that the voltage in your 
area conforms to the voltage required.

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
The electrical and electronic devices must not be considered 
dome- stic waste. Consumers are legally obliged to return 
electrical and electronic devices at the end of their life to the 
collective collection points pre- pared for this purpose or in the 
sales points. From recycling or the re-use  of the materials or   
from using obsolete  devices in other ways, you will make an 
important contribution to the protection of the environment.
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TR EN

DUŞ SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

Tesisat Basıncı 1-5 bar

Tavsye Edilen Basınç 2-3 bar

Minimum Basınç 1 bar

Soğuk Su Sıcaklığı + 5°-25°C

Sıcak Su Sıcaklığı + 50°-70°C

Maksimum Sıcaklık +70°C

PLUMBING SPECIFICATIONS 

Supply Pressure 1-5 bar

Advised Pressure 2-3 bar

Minimum Pressure 1 bar

Cold Water Temperature + 5°-25°C

Hot Water Temperature + 50°-70°C

Maximum Temperature +70°C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ

Tesisat Voltajı 88-264 VAC 

Frekans 47-63  HZ 

Maksimum Güç 60W

Çalışma Sıcaklığı +5°/+50° 

Ingress Koruma Sınıfı IP66 

Güvenlik & EMC Standartları
- UL60950-1, TUV EN60950-1 onaylı
- N55011, EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3 ‘ye uyum
- EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024,
- EN61000-6-2, EN61204-3’ye uyum

ELECTRICAL SPECIFICATIONS 

Supply Voltage 88-264 VAC 

Frequency 47-63  HZ 

Max. Power 60W

Operating Temperature +5°/+50° 

Ingress Protection Rating IP66 

Safety & EMC Standards:
- UL60950-1, TUV EN60950-1 approved
- Compliance to EN55011, EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3
- Compliance to EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024,
- EN61000-6-2, EN61204-3 

UYUM DEKLERASYONU

Kılavuzda anlatılan ürün 2006/95/CE direktifinde konu olan 
“elektrik malzemelerin belirli voltaj limitlerinde olması gerektiği” 
ve 2004/108/CE direktifinde belirtilen “Elektro manyetik 
uygunluğu” na uyumludur. 

DECLARATION OF CONFORMITY

Declare  that the product described  in this manual  conforms 
to Directive 2006/95/CE regarding “electrical material destined 
to be used  within certain  voltage  limits”  and  Directive 
2004/108/CE regarding “Electro-magnetic Compatibility”.



TEKNİK ÖLÇÜLER
OVERALL DIMENSIONS
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(A)

(B)

(B)

Opsiyonel Çıkış 1
Optional outlet  1

Opsiyonel Çıkış 2
Optional outlet  2

Tepe duşu için su girişi
Showerhead supply

Solenoid valf
Solenoid valves

Elektronik batarya 
Electronic mixer 

Sistem kontolcüsü
System controller

Filtre yataklaması
Filter housing

Stop valf
Stop valve

SICAK
HOT

SOĞUK
COLD



Montaj Diagramı
Installation Diagram
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SICAK
HOT

SOĞUK
COLD

(B)

(E)

(F)

(D)

(A)

(C1)

(C2)

ON
OFF

10A

Eternal Ankastre Tepe Duşu
Eternal Built-in Showerheads 

Elektrik Sistemi
Electrical System 

Eternal Sıva Altı Parça
Eternal Built-in Part 

Hidrolik Sistem 
Hydraulic System 

Elektrik hattını açıp kapatmaya yarayan bir anahtar 10 A lik kablo ile bağlanması önerilmektedir.
It is recommanded to mount a dedicated ON/OFF switch, with a differential  10A, for the household wiring.

Eternal Kontrol Paneli
Eternal Control Panel

Montaj Diagramı:
(A)  Sıcak ve soğuk su girişi
(B)  Tepe duşuna su bağlantısı 
(C1) Opsiyonel su bağlantısı
(C2) Opsiyone su bağlantısı
(D)  Eternal sıva altı parçasına elektrik girişi 
(E)  Eternal sıva altı parçası ile elektronik kumanda arasındaki elektrik bağlantısı  
 Maksimum mesafe 10 metredir, ürünle birlikte verilen kablo 5 metredir. İlgili  
 Kılavuza lütfen bakınız.
(F)  Eternal sıva altı parçası ile tepe duşu arasındaki elektrik bağlantısı. Ürünle   
 birlikte verilen kablo 5 metredir. İlgili Kılavuzuza lütfen bakınız.

Installation Diagram:
(A)    Supply of hot and cold water
(B)    Water connection to showerhead
(C1) Optional  water connection
(C2) Optional  water connection
(D) Electrical supply to the Built-in Part.
(E) Electrical connection between Built-in Part and control panel screen   
 keypad (see instructions) Attention  MAX. distance 10 metres (Supplied   
 cable: 5 metres)
(F) Electrical connection between overhead shower and Built-in Part  (see   
 instructions) Supplied cable: 5 metres
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UYARI
Opsiyonel su yollarını kullanmak için ilgili tapaları (1) çıkartın ve 
ilgili elektrik kablolarını (2) solenoid valflere bağlayınız.

ATTENTION
To use the optional routes, remove the relative end caps (1) 
provided and connect the corresponding electrical cables (2)
onto the solenoid valves.

Montaj öncesinde sıva altı parça, elektrik hatları ve su hatları için duvarda 
gerekli yeri açınız (resimde gösterildiği gibi) 
(A) Tepe duşu için su bağlantısı için açıklık
(B) Tepe duşu ve kontrol paneli için elektrik bağlantısı için açıklık
(C) Elektrik bağlantısı kablosu için açıklık
(D) Sıcak ve soğuk tesisat su girişi için açıklık 

Prepare the recess for the built –in part and the openings for the hydraulic 
and electrical connections (as shown in the figure)
(A) opening for hydraulic connection to the showerhead.
(B) opening for electrical connection to the showerhead and to the built-in part. 
(C) opening for power supply cable
(D) opening for hot and cold water hydraulic connection

(1)

(2)

(1)

(A)

(B)

(C)

(D)



Sıva altı parçayı açılan alana konumlandırınız.
Sıva altı parçayı monte ederken sıva altı parçanın kapağını 
açmayınız. 

Position the technical compartment in the recess.
NB: during the embedding phase, do not remove the 
protection cover of the technical compartment.

Elektrik ve su için borularını resimde gösterildiği şekilde 
hazırlayınız.
(A) Tepe duşuna su bağlantısı borusu.
(B1-B2) opsiyonel bağlantılar için borular.
(C) Sıva altı parça ile kontrol paneli arasındaki elektrik bağlantısı için 
oluklu boru.
(D) Tepe duşuna elektrik bağlantısı için oluklu boru.
(E) Elektrik bağlantısına bağlantı için oluklu boru.
(F) Sıcak ve soğuksu bağlantıları için oluklu boru.

Prepare the pipes for the hydraulic and electrical system (as 
shown in the figure). 
(A) pipe for hydraulic connection to the showerhead.
(B1-B2) pipes for optional connections.
(C) corrugated pipe for electrical connection to the built-in part or 
the control panel.
(D) corrugated pipe for electrical connection to the showerhead. 
(E) corrugated pipe for electrical connection to the power supply.
(F) corrugated pipe for hot and cold water hydraulic connection.
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(A)

(C)

(D)

(E)

(B1-B2)

(F)
HOT COLD
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Monte edilen boruları kapatarak ve sıva altı parçasının 
kapağının açılmasını engellemeden duvar işlemini bitiriniz. 

Seal the positioned pipes and then plaster and finish the wall 
(without covering the built-in part).

Duvar işlemi tamamlandığında sıva altı parçasının kapağını 
çıkartınız. 

When completed, remove the cover of the technical 
compartment.
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Kontrol ünitesinin kapağını çıkartınız ve elektrik bağlantılarını 
tamamlayınız. On/Off anahtarının kapalı olduğundan emin 
olunuz.

Remove the controller cover and proceed with the electrical 
connections. Make sure that the ON/OFF switch is in the OFF 
position.

(A)

(B)

(C)

(D)

(A E)

(B C)

(D)

(E)

Elektrik bağlantılarını sıva altı parçadaki yerlerine monte 
ediniz.
(A) Sıva altı parçaya bağlantı kablosu
(B) Tepe duşunun solenoid valfine bağlantı kablosu (5 metre) 
(C) Tepe duşunun ışıklarına bağlantı kablosu (5 metre)
(D) Ana güç bağlantı kablosu
(E) Aromaterapi kablosu 

Insert the cables in the respective corrugated pipes 
pre-fitted for connection of the various components to the 
built –in part.
(A) cable connected to the EVO control handles
(B) cable connected to the solenoid valves of the showerhead 
(5 metres) (C) cable connected to the led showerhead lights 
(5 metres)
(D) Power supply cable
(E) aromatherapy cable 
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KONTROL ÜNİTESİ ELEKTRİK BAĞLANTISI
Kablo (A)’nın tellerini aşağıda renklere gore belirtilen şekilde monte ediniz ve sonrasında sıkı şekilde bağlayınız.

WIRING CONTROL HANDLES
Insert the cable (A) in the cable gland and connect the respective cables to the terminal block, matching the colours shown in the figure. Tighten the cable gland.

TEPE DUŞUNU SOLENOID VALFE BAĞLAMAK (2 YOLLU)
Kablo (B)’nın tellerini aşağıda renklere gore belirtilen şekilde monte ediniz ve sonrasında sıkı şekilde bağlayınız.

WIRING THE SHOWERHEAD  SOLENOID VALVES (2 WAYS)
Insert the cable (B) in the cable gland and connect the respective cables to the terminal block matching the colours shown in the figure. Tighten the cable gland.

Kırmızı / Red +12

Yeşil / Green 0

Sarı / Yellow D-

Beyaz / White D+

(A)

11 Sarı / Yellow

10 Yeşil / Green

9 Beyaz / White

8 Kahverengi / Brown

(B)
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AYDINLATMA IŞIKLARININ KABLO BAĞLANTISI
Kablo (C)’nın tellerini aşağıda renklere gore belirtilen şekilde monte ediniz ve sonrasında sıkı şekilde bağlayınız.

WIRING THE LED SHOWERHEAD  LIGHTS
Insert the cable (C) in the cable gland and connect the respective cables to the terminal block, matching the colours: Tighten the cable gland.

LED bağlantı kablosunun takılı olduğundan emin olunuz (duş başlığı kılavuzuna bakınız).
Check the LED power supply voltage of the shower head model to be connected (see shower head manual).

(C)
 

  

  

  

4 Kahverengi / Brown

3 Mavi / Brown

2 Siyah / Black

1 Beyaz / White

LED 12V*
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ANA GÜÇ KABLO BAĞLANTISI 
Kablo (D)’nın tellerini aşağıda renklere gore belirtilen şekilde monte ediniz ve 
sonrasında sıkı şekilde bağlayınız.

WIRING THE SUPPLY  CABLE
Insert the cable (D) in the cable gland placed in the lower part of the 
controller box and connect the respective cables to the terminal block, 
matching the colours as shown in the figure. Tighten the cable gland.

Kontrol ünitesini kapatıp, sistemin çalışıp çalışmadığını test ediniz.

Replace the controller cover and check that the system works well.

    

  

Mavi / Blue 

Kahverengi / Brown 

1.5mm² iletken kablo
1.5mm² conductor wire
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Sıva altı parçanın kapağını kapatınız.

Close the built-in part with the cover provided.

OK

(1) (1)

(2)

(3)

Ch.10

Sıva altı parçada sıcak soğuk su girişinde filtreler vardır. Bunları temizlemek için kapağı çıkartıp, muslukları kapatınız (1) ve kapakları 10 luk alien anahtarı ile çıkartınız 
(2). Filtreyi çıkartıp su ile temizleyiniz ve sonrasında parçaları tekrar yerleştiriniz.

The technical compartment is equipped with filters on the cold and hot water supply: to clean them, remove the cover of the compartment, close the taps (1) and 
remove the caps (2) with an Allen key Ch.10. Remove the mesh and clean it with plenty of water. Reassemble the parts and re-activate the hydraulic circuit. Replace 
the technical compartment cover.
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DİĞER PARÇALARA BAĞLANTILAR 

ELECTRICAL CONNECTIONS  TO COMPONENTS

Çalışma ve montajın geri kalanı için lütfen aşağıda belirtilen kılavuza bakınız.

For all information pertaining to installation, assembly and operation, see the specific manuals listed below.

ETERNAL ANKASTRE TEPE DUŞU MONTAJI

ETERNAL BUILT IN SHOWER HEAD INSTALLATION

ETERNAL ANKASRTE DUŞ SİSTEMİ 
KONTROL ÜNİTESİ

ETERNAL BUILT IN SHOWER SYSTEM 
CONTROL UNIT

GÖNDERİ DETAYI
SHIPMENT DETAILS

L 660 mm
W 520 mm
H 240 mm

0,053 m3 10 kg 12 kg 88 - 264 VAC
67 - 63 Hz
60 W

Ölçüler
Dimensions

Hacim
Volume

Net Ağırlık
Net Weight

Brüt Ağırlık
Gross Weight

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
ELECTRICAL SPECIFICATIONS

BASINÇ (Bar)  / PRESSION (Bar)

AKIŞ HIZI (lt/dk)
FLOW RATE (l/min)

T = 38°C

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

12,3

14,2

16,4

18,2

20,1

21,5

22,9

24,1

25,2

T °C  °F
60°C max
140°F max
18°C min
65°F min

60°C 
140°F 
18°C 
65°F HOT

P pas
bar 150 kPa

1,5 bar min.

500 kPa
5 bar max.

300 kPa
3 bar

400 kPa
4 bar

Reserves the legal right to introduce any possible modifications in any of its products without previous notice or replacement.
Reserves the legal right to introduce any possible modifications in any of its products without previous notice or replacement.


