
Reinventing the box.



We’re reinventing the box.

Modulo™

Introducing Modulo™ from Kohler – a universal valve platform that makes 
installation easy and showers remarkable. Designed to house a variety of 
valve configurations, the durable casing installs easily into a range of 
wall types. The DZR-brass body inside ensures reliable performance you 
expect from Kohler. And, the entire system is completed by a collection 
of stylish trim options.  

วาลวฝงผนังที่นำเสนอประโยชน ติดตั้งงาย และมีฝาครอบใหเลือกหลากหลาย

โมดูโลไมใชแควาลว แตโมดูโลคือนวัตกรรมใหม

Modulo is not just another universal valve box.
It’s the box – reinvented.
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Modulo Recessed Shower Only Valve & Handle

Find your function.
Choose the correct valve to create the showering 
experience you want from a basic shower to a home 
spa experience. 

Single-Control Valve
Without Diverter

วาลวผสมฝงกำแพง ยืนอาบ

(ไมมีตัวปรับทางน้ำ)

Organic

ชุดฝาครอบและวาลวผสมฝงกำแพงยืนอาบโมดูโล

รุน ออกานิค

K-99722T-4-CP

Modulo Recessed Shower Only Valve & Handle
Geometric

ชุดฝาครอบและวาลวผสมฝงกำแพงยืนอาบโมดูโล 

รุน จีโอเมทริก

K-99726T-4-CP

Modulo Classic Recessed Shower Only Valve & Handle
Fairfax

ชุดฝาครอบและวาลวผสมฝงกำแพงยืนอาบโมดูโล 

รุน แฟรแฟกซ

K-72806T-4-CP

Modulo Recessed Valve with Diverter & Handle

Organic

ชุดฝาครอบและวาลวผสมฝงกำแพงลงอางและยืนอาบโมดูโล

รุน ออกานิค

K-99721T-4-CP

Modulo Recessed Valve with Diverter & Handle
Geometric

ชุดฝาครอบและวาลวผสมฝงกำแพงลงอางและยืนอาบโมดูโล

รุน จีโอเมทริก

K-99725T-4-CP

Modulo Classic Recessed Valve with Diverter & Handle
Fairfax

ชุดฝาครอบและวาลวผสมฝงกำแพงลงอางและยืนอาบโมดูโล

รุน แฟรแฟกซ

K-72805T-4-CP

Modulo Recessed Themostatic Valve with Diverter & Handle

Geometric

ชุดฝาครอบและวาลวผสมฝงกำแพงลงอางและยืนอาบ

ระบบเทอรโมสแตทติกโมดูโล รุน จีโอเมทริก

K-99729T-9-CP

Modulo Recessed Themostatic Valve & Handle
Geometric

ชุดฝาครอบและวาลวผสมฝงกำแพงยืนอาบระบบเทอรโมสแตทติกโมดูโล

รุน จีโอเมทริก

K-99730T-9-CP

Single-Control Valve
With Diverter

วาลวผสมฝงกำแพงลงอางและยืนอาบ

(พรอมตัวปรับทางน้ำ)

Thermostatic Stop Valve

วาลวผสมฝงกำแพงระบบเทอรโมสแตทติก

Discover your desired function.

Find your style.
There is a range of trim styles available for the Modulo valve system 
allowing you to match your own style or create a style you have not 
even imagined yet. Modulo is designed for easy updates.

It’s easy to upgrade later on.

 

4 5
Modulo™



Outstanding quality. Easy installation.

Durable
Forged DZR brass resists wear and leaks

Carefully considered upgrades led to the creation of the Modulo valve system 
with features that accommodate a more accurate installation and a variety of 
showering options.

Power your shower with the valve of your choice. 
Valves offer different levels of control-and they’re 
easy to change if you choose to upgrade your 
experience later on.

Install Modulo valve box when you are plumbing. 
Trim selection can be done later, so you can take 
your time to select from a range of trim styles.

ทองเหลือง DZR แข็งแรง ทนทาน ไมรั่วซึม

Noise and Leak 
Prevention
Rubber seals on all parts

ลดเสียงและปองกันการรั่วซึม

Universal Box
Works with all Modulo valves for multiple 
shower installations
กลองติดตั้งวาลวโมดูโล ใชไดกับวาลวโมดูโลทุกรุน

Easy Installation
O-rings secure screws to prevent slipping during installation

ติดตั้งงาย

แหวนรองจะชวยใหการขันสกรูงายขึ้น

Easy Water Inlet Conversion 
Unscrew and switch sleeves to invert cold and hot water ports on 
thermostatic valves

สลับชองทางน้ำได

สามารถสลับชองทางเดินน้ำรอน น้ำเย็น สำหรับวาลวเทอรโมสแตทติก

Low-Pressure Diverter Solution 
Locking diverter allows outlet to remain activated in cases of lower 
water pressure

ล็อคปุมปรับทางน้ำได

วาลวรุนที่มีปุมปรับทางน้ำ สามารถล็อคปุมปรับได เพ�อการใชงานที่แรงดันน้ำต่ำ

Simple Maintenance 
Easily access and exchange the valve in case of valve failure

บำรุงรักษางาย

เปลี่ยนวาลวไดงาย เม�อตองการซอมบำรุงรักษา

No Special Tools Needed 
Most installation can be done with a screwdriver

ไมยุงยากเร�องการติดตั้ง

สามารถใชเพียงแคไขควงในการติดตั้ง ไมจำเปนตองใชเคร�องมือพิเศษ

Won’t Scald
Thermostatic valve limits water temperature to 50˚C maximum

ควบคุมอุณหภูมิน้ำ

มีระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำไมใหเกิน 50°c เพ�อความปลอดภัย เฉพาะวาลวเทอรโมสแตทติก

Easy Installation
An integrated level and bracket ensure 
the box is properly aligned
ระดับน้ำแสดงระนาบ ชวยใหงายในการติดตั้ง 

ติดตั้งกลองโมดูโลเขากับระบบน้ำกอน จากนั้นเลือกฝาครอบ

ซึ่งสามารถติดตั้งภายหลังได

วาลวแตละแบบจะเหมาะกับการใชงานที่แตกตาง เพ�อใหคุณสนุกกับ

การอาบน้ำไดอยางเต็มที่

 

โดดเดนดวยคุณภาพ งายในการติดตั้ง

Pre-Installation Option

1. Modulo box and all installation components 
2. Valve, trim and all installation components

ทุกสิ่งที่ทานตองการอยูใน 2 SKUs
1. กลองติดตั้งวาลวโมดูโล

2. วาลวและฝาครอบวาลว

Everything you need included in 2 SKUs 

Personalization
Customize your experience

Special features provide
various installation options

เลือกสรรคไดในแบบคุณ

ติดตั้งงาย

Easy Installation

Valve
Give your shower a seamless, clean look with 
a trim plate and handles. A broad range of design 
styles with multiple valve options gives you the 
freedom to choose what suits your style best.

Concealed Installation
Provides a seamless look that won’t disturb aesthetic

ไรรอยตอ

ดีไซนแบบไรรอยตอ เพ�อความสวยงามยิ่งขึ้น

Easy to Fit/Install
Installation plate assists in a simple installation

ติดตั้งงาย

ฝาครอบวาลวติดตั้งงาย

Safety Feature
Breathing channels on all trim keeps condensation from forming 
inside the box

ปลอดภัย

ฝาครอบวาลวรุนเทอรโมสแตทติกมีชองระบายอากาศ ปองกันไอน้ำสะสม

Easy to Upgrade 
Choose or change valve and trim style at any time

งายในการปรับเปลี่ยน

สามารถเลือกหรือเปล่ียนวาลวและฝาครอบวาลวไดตามใจชอบ

ฝาครอบวาลวดีไซนหลากหลายรูปแบบ ใหคุณเลือกสรรคอยางอิสระ 

เติมเต็มใหกับการอาบน้ำ เพ�อความเปนตัวคุณอยางสมบูรณแบบ

Trim
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1
Unpack contents: Modulo box, 
installation flange, plug, rubber wall 
seal, flushing insert, protective cap, 
instructions.

ติดตั้งชุดกลองติดตั้งวาลวโมดูโล ประเก็น และ

อุปกรณตาง

โมดูโลไดรับการออกแบบมาเพ�อใหติดตั้งไดงาย ตามขั้นตอนดังนี้

Get started here. 

Box Installation Valve & Trim Installation

Simple installation.
Modulo valve system has been designed for simple installation. 
Features like an integral level for accurate installation and water inlet 
conversion capability help accommodate unique water supplies as 
well as ensure that common errors are easily addressed. 

2
Indicate proper piping connections.
Install connection fittings by clamping 
the box into a vice.

ตอทอน้ำเขากลอง ติดต้ังวาลวโมดูโลใหแนนหนา

3
Use intergral bubble level to ensure 
accurate and level installation of 
the valve box.

ตรวจสอบใหกลองติดตั้งวาลวอยูในระดับและ

ในระนาบ โดยดูไดจากตัววัดระนาบที่ติดอยูบน

กลองติดตั้งวาลว

4
Install Modulo according to the wall 
material requirements. Modulo has
been designed to install onto solid 
walls (shown), as well as other 
types of construction.

ติดตั ้งกลองโมดูโลเขากับผนัง ซึ ่งสามารถ

ติดตั้งบนผนังไดหลายประเภท

5
With the box secure, flush the pipes 
by turning the water on, ensuring 
the water passes through the 
flushing insert. 

หมุนชุดปดทางน้ำของกลองติดตั้งโมดูโล เพ�อ

ทำความสะอาดทอและตรวจสอบแรงดันน้ำ

6
Use the cutting teeth on the box to 
create a cutting guide and make 
the proper cuts in your drywall.

ใชเขี้ยวบนกลอง เพ�อกำหนดขนาดและตำแหนง

ติดตั้งบนผนัง

7
Apply silicone around the valve box 
to seal. Apply a layer of glue to the 
wall and affix the supplied sealing 
ring. Finish with another layer of glue 
for a watertight seal. 

ยาซิลิโคนรอบกลอง ทากาวและประกอบประเก็น

8
Apply the wall finish. Continue with 
valve and trim installations at your 
convenience.

ทำการปดผิวผนัง เพ�อติดต้ังวาลวและฝาครอบ

ในขั้นตอนตอไป

9
Unpack valve and trim. Detailed 
instructions, along with valve, valve 
cover, screws and trim are included. 

เตรียมอุปกรณสำหรับการประกอบวาลวและ

ฝาครอบวาลว

10
Cut excess material from the box 
so it is flush with the wall.

ตัดสวนเกินของกลองติดตั้งวาลวโมดูโลออก

11
Use silicone glue around the box 
where it meets the wall. Unscrew 
and remove the flushing plug.

ทากาวซิลิโคนรอบกลอง และขันสกรูออกเพ�อ

ถอดชุดปดทางน้ำ

12
Place the valve inside the box 
using the guide notches for proper 
placement.

ประกอบวาลวเขากับกลองติดตั้งโมดูโล

13
With the valve in place, tighten the 
non-slip screws and secure the 
valve in the box. Reopen the service 
stop to turn on the water supply.

ขันสกรูใหแนน เปดน้ำเขาระบบ

14
Install fixation plate, featuring pre-
assembled foam gasket, onto the 
valve. Secure by screwing the plate 
into the Modulo box.

ประกอบแผนปดวาลวเขากับวาลว ขันสกรูใหแนน

15
Slide trim into place and click 
handles on, leaving a gap of at least 
1-2 mm. After placement, you can 
enjoy your finished shower.

ประกอบฝาครอบวาลวและมือบิด เวนชองไว

อยางนอย 1-2 มม.
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Watertight features built into the Modulo valve system help reduce noise 
by keeping the valve from touching the rim which mutes the sounds 
and vibrations of running water.

ลดเสียงดัง

ไดรับการออกแบบเพ�อการลดเสียงดัง โดยลดการสัมผัสกันระหวางตัววาลวและขอบ เพ�อปองกัน

เสียงและลดเสียงจากแรงสั่นสะเทือนของน้ำที่ไหลภายในทอ

ติดตั้งวาลวและฝาครอบวาลวทีหลังได

Features and Benefits. Technical Information.

Noise Reduction

Because the Modulo box is a separate SKU from the valve and trim, 
you can finish your design nearer to the project’s completion to avoid 
the risk of damage or theft during construction.

เน�องจากกลองติดตั้งวาลวโมดูโลแยกขายจากชุดวาลวและฝาครอบวาลว ทานจึงสามารถเลือก

วาลวและฝาครอบวาลวภายหลัง เม�องานโครงสรางใกลแลวเสร็จ เพ�อปองกันความเสียหายท่ีอาจ

เกิดขึ้นไดระหวางงานโครงสราง

เปลี่ยนทางเดินของน้ำไดงาย*

An easy, three-step on-site solution corrects water inlet errors. Simply 
unscrew and switch the sleeves to invert cold and hot water ports on 
thermostatic valves without uninstalling the box. There is no need to 
order a new or special part.

K-99729T-CP
K-99730T-CP

เพียงแค 3 ขั้นตอน ในการแกปญหาการเดินทอน้ำผิด เพียงขันสกรูและสลับชองทางเดินน้ำรอน

น้ำเย็น ของวาลวระบบเทอรโมสแตทติก โดยไมตองถอดชุดวาลวทั้งหมดออก และไมตองใช

อุปกรณเสริมใดๆ

*เฉพาะวาลวรุนเทอรโมสแตทติกเทานั้น

Choose Valve and Trim Later

Easy Water Inlet Conversion

Specifications
Recommended water pressure
1 to 6 bars

Ideal water pressure
3 bars

Recommended hot water temperature
55-65°C

Ideal hot water temperature
60°C

Connection size
G1/2”

Flow rate at 3 bars: 

Single-control one outlet
40 lpm

Single-control two outlets
19 and 25 lpm

Thermostatic mixer valve with stop
29 lpm

Thermostatic mixer valve with 
2-way diverter
26 and 25 lpm

ขอมูลสินคา

แรงดันน้ำใชงาน

1 ถึง 6 บาร

แรงดันน้ำท่ีเหมาะสม

3 บาร

อุณหภูมิน้ำรอนท่ีแนะนำ

55-65°C

อุณหภูมิน้ำรอนท่ีเหมาะสม

60°C

ขนาดเกลียว

G1/2”

อัตราการไหลของน้ำท่ี 3 บาร

วาลวผสมยืนอาบ

40 ลิตรตอนาที

วาลวผสมลงอางและยืนอาบ

19 และ 25 ลิตรตอนาที

วาลวผสมยืนอาบ ระบบเทอรโมสแตทติก

29 ลิตรตอนาที

วาลวผสมลงอางและยืนอาบ ระบบเทอรโมสแตทติก

26 และ 25 ลิตรตอนาที
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Dimensions are approximate.
Unit: mm
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Dimensions are approximate.
Unit: mm

Finished Wall
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140
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Dimensions are approximate.
Unit: mm

Finished Wall

15

87-117
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Ø180

Dimensions are approximate.
Unit: mm

Modulo Recessed Shower Only Valve & Handle

Organic

ชุดฝาครอบและวาลวผสมฝงกำแพงยืนอาบโมดูโล

รุน ออกานิค

K-99722T-4-CP

Modulo Universal Box
กลองติดตั้งวาลวโมดูโล

K-98699T-NA

Modulo Recessed Shower Only Valve & Handle
Geometric

ชุดฝาครอบและวาลวผสมฝงกำแพงยืนอาบโมดูโล 

รุน จีโอเมทริก

K-99726T-4-CP

Modulo Classic Recessed Shower Only Valve & Handle
Fairfax

ชุดฝาครอบและวาลวผสมฝงกำแพงยืนอาบโมดูโล 

รุน แฟรแฟกซ

K-72806T-4-CP
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Finished Wall
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Dimensions are approximate.
Unit: mm

Finished Wall
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Dimensions are approximate.
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Dimensions are approximate.
Unit: mm

Dimensions are approximate.
Unit: mm

Finished Wall
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87-117
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Dimensions are approximate.
Unit: mm

Modulo Recessed Valve with Diverter & Handle

Organic

ชุดฝาครอบและวาลวผสมฝงกำแพงลงอางและยืนอาบโมดูโล

รุน ออกานิค

K-99721T-4-CP

Modulo Recessed Valve with Diverter & Handle
Geometric

ชุดฝาครอบและวาลวผสมฝงกำแพงลงอางและยืนอาบโมดูโล

รุน จีโอเมทริก

K-99725T-4-CP

Modulo Classic Recessed Valve with Diverter & Handle
Fairfax

ชุดฝาครอบและวาลวผสมฝงกำแพงลงอางและยืนอาบโมดูโล

รุน แฟรแฟกซ

K-72805T-4-CP

Modulo Recessed Themostatic Valve with Diverter & Handle

Geometric

ชุดฝาครอบและวาลวผสมฝงกำแพงลงอางและยืนอาบ

ระบบเทอรโมสแตทติกโมดูโล รุน จีโอเมทริก

K-99729T-9-CP

Modulo Recessed Themostatic Valve & Handle
Geometric

ชุดฝาครอบและวาลวผสมฝงกำแพงยืนอาบระบบเทอรโมสแตทติกโมดูโล

รุน จีโอเมทริก

K-99730T-9-CP
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Reinventing the box.


