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Roth VUK kopplingsbox

Beskrivning
Roth VUK kopplingsbox för vattenutkastare kan användas ihop med 
vattenutkastare av valfritt fabrikat, i enkel eller dubbelutförande 
(C/C 90 mm).

Kopplingsboxen är till för inbyggnad i vägg, utformningen på 
luckan är gjord så att den ska vara så diskret som möjligt. Den är 
pulverlackad vit i RAL 9010, och utan lås, logotyp eller liknande 
för att smälta in mot en vit vägg. Luckan är helt plan och kan därför 
tapetseras eller målas över om så önskas.

De tillhörande rörgenomföringarna kan användas till både rör-i-rör 
och släta rör, från dimension 10 mm till 34 mm. Rörgenomföring-
arna anpassa enkelt eer rörets storlek med hjälp av en tång, 
genomföringarna rycks sedan av vid rätt markering. Vid användning 
av rör-i-rör ska genomföringarna kompletteras med ett dragskydd, 
se mer under “Tillbehör”.

Kopplingsboxen levereras med ett sprutskydd av skumplast som 
ska användas för att leda ev. utläckande vatten ner i boxens botten. 
Utläckande vatten leds genom rör-i rör ledningen till ett fördelar-
skåp med läckageindikering, kopplingsboxens botten måste vara 
minst 250 mm högre än fördelarskåpets botten. Om det inte är 
möjligt, eller om kopplingsboxen matas med annan typ av rör än 
rör-i-rör ska kopplingsboxen förses med läckageindikering enligt 
gällande regler.

Roth VUK kopplingsbox är testad och godkänd enligt NT VVS 129 
tillsammans med Roth MultiPex® system och uppfyller därmed 
kraven i Säker Vatteninstallation.

Teknisk beskrivning

Roth kopplingsbox VUK är tillverkad av plåt som är förbehandlad 
med Oxsilan teknologi, ett miljövänligt korrosionsskydd. 
Kopplingsboxen är pulverlackerad i färgen Vit RAL 9010. 
Sprutskyddet är tillverkat i PE foam.
Kopplingsboxen är 250 x 250 x 70 mm (L x B x D)
Dörren är justerbar i djupled för att kunna hantera avvikelser eller 
skivtjocklekar på upp till 50 mm. 
Med kopplingsboxen levereras rörgenomföringar 10 - 34 mm 
tillverkade i EPDM. 

Användningsområde
> Tappvattensystem

Roth VUK kopplingsbox 250 x 250 x 70 mm, 
inbyggnad
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Roth VUK kopplingsbox

Roth tappvattensystem
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Tekniska data
Roth VUK kopplingsbox RSK nr. 205 45 15
Mått (L x B x D): 250 x 250 x 70 mm 
Material kopplingsbox:  Plåt
Material gummigenomföringar:  EPDM
Material sprutskydd:  PE-foam
Dimension rörgenomföringar:  10 - 34 mm
C/C-mått rör utlopp:  90 mm

Tillbehör
Roth dragskydd 20 - 28 mm: RSK nr. 2434651
Roth dräneringslock QuickBox: RSK nr. 1876983

Storlek
B H D Max antal ventiler Antal genomföringar Vikt

250 mm 250 mm 70 mm 2 10 3 kg
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