Roth Quickskåp+ 550 mm, maxi med folie
Roth Quickskåp+ 550 mm, maxi med folie
Godkänt för montering i våtzon 1
Roth Quickskåp+ 550, maxi med fabrikslimmad manschett för
foliebaserade tätskiktssystem används i tappvatten- och värmeinstallationer där fördelarskåpet placeras i våtzon 1.
Skåpet är typgodkänt för användning med ett brett urval av folietätskiktssystem och testat enligt ETAG 022 Annex F för montering i våtrumsvägg. Skåpet är tillsammans med Roth MultiPex®
rörsystem godkänt enligt NT VVS 129 och uppfyller därmed kraven
i branschregler Säker Vatteninstallation. Skåpen har färdigmonterade rörgenomföringar för skyddsrör uppe och nere och knock-out
hål i sidorna för matning. De specialdesignade, täta genomföringarna ger ett enkelt och säkert montage av skyddsrören.
Dessutom har skåpet inga metalldelar som kan komma i kontakt
med vatten och orsaka korrosion. Roth Quickskåp kan installeras
som det är, eller med en lucka och ram i lackerad metall i de fall
där det är extra höga krav på utseendet.

i färgen vit RAL 9010. Skåpet är 550 mm i bredd och höjd och
hela 145 mm djupt för att rymma vattenmätare och andra tekniska
installationer. De vattentäta skåpen levereras med fabrikslimmad
manschett för anslutning till folietätskiktsystem, färdigmonterade
rörgenomföringar i botten och toppen, knock-out hål i sidorna,
Roth Quick fördelarfäste för alla typer av Roth fördelarrör, samt ett
dräneringslock för läckageindikering. Skåpet kan hantera upp till
4 fördelarrör med totalt 13 avstick åt vardera håll, uppåt eller
neråt. I skåpets bakstycke är det ett hålmönster som ger ett lätt
och flexibelt montage av Roth Quick fördelarfäste. Skåpet kan placeras i våtzon 1, utanför plats för bad och dusch. Roth Quickskåp+
550, maxi ingår i Roth MultiPex® system och är testat och godkänt
enligt NT VVS 129. Skåpet ska installeras enligt branschregler
Säker Vatteninstallation.
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Teknisk beskrivning
Roth Quickskåp+ 550 mm, maxi med folie är tillverkat i ABS plast
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Tryck- och täthetskontroll ska utföras enligt Branschregler Säker
Vatteninstallation, se www.säkervatten.se.
Provtryckningen dokumenteras enligt gällande branschregler.
För information om godkända tätskiktssystem och monteringsanvisningar för respektive system gå till:
http://i-drain.se/monteringsanvisning/
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Knock-out
20 - 28 mm 25 - 34 (42) mm*
hål (c)
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Folie
B1 x H1
700 x 700

* Vid användning av Roth Quick nippel med RSK nr. 205 47 39 kan 42 mm skyddsrör användas.
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Roth MultiPex®

Roth Quickskåp+ 550 mm, maxi med folie
Tekniska data
Roth Quickskåp 550 maxi med folie
- fördelarskåp för våtzon 1
Mått:
Användningsområde:
Material skåp:
Material rörgenomföringar:
Maximalt antal KV:
Maximalt antal VV (m. VVC):
Dimension gummigenomföringar (små):
Dimension gummigenomföringar (stora):

RSK-nr. 205 48 00
550 x 550 x 145 mm
(minst 95 mm regel)
Rör-i-rör system
ABS Plast
TPE/PA6
7 st
6 st
20 - 28 mm
25 - 34 mm

Leveransomfattning
Skåp med lucka, rörgenomföringar i topp och botten (tot 38 st),
fördelarfästen, läckageindikering, fabrikslimmad tätskiktsmanschett
Tillbehör:
Roth dörr+ram till Roth Quickskåp - 550 mm
RSK nr. 187 90 07
Ram och lucka i Plåt lackerad i vit RAL 9010.
Ramen täcker 20 mm runt skåpet och fästs direkt i skåpet
om avståndet till skåpet är 0 - 60 mm, annars fästs luckan i
intilliggande reglar.
Roth rörgenomföring 42 mm QS
RSK-nr. 205 47 39
Tillbehör för att ansluta 42 mm skyddsrör tätt mot skåpet.
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20 mm
Storlek lucka & ram i metall
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