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Fördelarskåp GV, universal

Roth fördelarskåp GV - universal, är ett vattentätt golvvärmeskåp 
som rymmer fördelare och Shunt eller ShuntUnit vid behov. Den 
vattensäkra konstruktionen gör att skåpet även kan användas för 
inbyggnad av radiator- eller tappvattensystem.

Skåpet är anpassat för montering både utvändigt eller infällt i 
vägg. Upphängningen i skåpet är fullt justerbar i både höjd- och 
sidled för en enkel och exibel montering av alla slags fördelare 
och tillbehör.

Med skåpen levereras Roth rörgenomföringar som kan användas 
till alla slags släta rör och skyddsrör i dimension 10 - 34 mm. 
Genomföringarna delas för hand vid anvisning till rätt dimension 
och är smorda invändigt från fabrik för att underlätta montage av 
rören. Om genomföringarna ska användas mot skyddsrör ska man 
komplettera med Roth dragskydd för tomrör 20 - 28 mm eller  
25 - 34 mm.

Skåpen innehåller ett sprutskydd i form av en gardin som leder 
läckage till skåpets botten och ut genom läckageindikeringen. 
Gardinen är monterad mellan fördelare och DIN skenan för regle-
ring. Gardinen kan med fördela demonteras under tiden fördelaren 
monteras.

Dörr och ram leveraras med skåpet men är packat separat för att 
kunna förvaras skyddade på byggplats. En påse levereras med som 
skydd för skåp och fördelare under byggtiden.

De vattentäta skåpen uppfyller kraven för Säker Vatten-installation
om monteringsanvisning och branschregler eerföljs. Skåpet är 
testat och godkänt enligt NT VVS 129, vilket gör att skåpet även 
kan användas till tappvatteninstallationer.

Teknisk beskrivning
Roth fördelarskåp GV - universal är tillverkade av plåt som är 
förbehandlad med Oxsilan teknologi, ett miljövänligt korrosions-
skydd. Skåpet är pulverlackerat i färgen Vit RAL 9010.

Övriga detaljer i skåpet är tillverkat i galvaniserat stål, sprut-
skyddsgardinen är tillverkad i mjuk PVC.

Skåpen levereras i 3 olika bredder 550, 800 och 1150 mm, höjden 
är 700 mm. 
När skåpet monteras infällt i vägg är inbyggnadsdjupet 95 mm, 
med dörr och ram monterat är djupet inuti skåpet 105 mm vilket 
möjliggör montering av Roth Shunt och Roth ShuntUnit i skåpen.

Med skåpen levereras rörgenomföringar 10 - 34 mm tillverkade i 
EPDM, samt QuickBox läckageindikering (se separat monterings-
anvisning).

Användningsområde
> Golvvärmeanläggningar
> Radiatoranläggningar
> Tappvattenanläggningar

Fördelarskåp GV, universal
550 x 700, 800 x 700 och 1150 x 700 mm
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Tekniska data
Roth fördelarskåp GV
550 mm, universal   RSK-nr. 243 46 29

Roth fördelarskåp GV 
800 mm, universal   RSK-nr. 243 46 30

Roth fördelarskåp GV
1150 mm, universal   RSK-nr. 243 46 31

Tillbehör
Roth dragskydd 20 - 28 mm  RSK-nr. 243 46 51
Roth dragskydd 25 – 34 mm  RSK-nr. 243 46 52

Roth skåpsgenomföring 42 mm   RSK-nr. 187 52 40

Skåpstorlek B H D Inbyggnadsdjup Antal hål Antal 
genomföringar Vikt

550 550 mm 700 mm 106 mm 95 mm 20 22 15,5 kg

800 800 mm 700 mm 106 mm 95 mm 30 32 20,0 kg

1150 1150 mm 700 mm 106 mm 95 mm 44 46 24,0 kg
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