Roth Inntaksskap
Roth Inntaksskap 1150 x 550 x 160 mm
Roth Inntaksskap er et vanntett skap som er prefabrikkert med
en CIM trippelventil (kuleventil, sil og tilbakeslagsventil), reduksjonsventil, passtykke for vannmåler og det er klargjort for montering av ventil for lekkasjestopper.
Fordelerfestene er multijusterbart og er tilpasset Roth fordelerrør.
Skroget på skapet monteres jevnt med stender inne i vegg og deretter monteres dør/ramme som vil dekke 12 mm på utsiden av skap
for en pen avslutting mot vegg.
Rør og fordelerfester i skapet er justerbare og gir en lett og fleksibel montering.
Skapet leveres med prefabrikkerte universal gumminippler oppe
og nede som kan brukes til alle typer rør (glatte rør og varerør) fra
dimensjon 10 til 34 mm.
Nipplene tilpasses ved bruk av tang og er innvendig smurt. Skal
universal gumminipplene brukes sammen med varerør så skal
man benytte plasthette for varerør 20 - 28 mm (følger med) eller
25 - 34 mm.
Kombiskapet er utviklet med integrert avskjerming i gjennomsiktig
og myk PVC. Avskjermingen vil lede vann ned i bunnen av skapet
og det vil føres videre ut av overløp for drenering, og ut i rom med
sluk.
I topp på hver side av innstaksskapet er det hull som er tilpasset
16 mm skapmuffe som elektriker kan benytte.
Dør og ramme er pakket separat i egen emballasje slik at de er
godt beskyttet i tiden før det skal monteres igjen.
Det vanntette inntaksskapet oppfyller kravene til Sintef’s NT VVS
129 og er systemgodkjent under Roth’s Tekniske Godkjenning
TG2556.
Teknisk beskrivelse
Roth Inntaksskap er produsert i stål som er forbehandlet med den
miljøvennlige Oxsilan® teknologi som gir god beskyttelse mot
korrosjon. Inntaksskapet er etterfølgende pulverlakkert i fargen
RAL 9010.
Øvrig innvendig utstyr er produsert i galvanisert stål og ABS plast.
Avskjerming/sprutforheng er produsert av gjennomsiktig og myk
PVC.
Inntaksskapets skrog leveres med en bredde på 550 mm og en
høyde på 1150 mm uten dør og ramme. Med dør og ramme har
skapet en størrelse på 590 mm og 1190 mm. Rammen kan justeres
slik at dybden på vegg kan variere fra 160 mm til 195 mm. Dybden
på dør og ramme er 12 mm.

De prefabrikkerte produktene i inntak- stammen har alle en
avzinkningsfri messingkvalitet (CW625N og CW12165) og er
godkjent til forbruksvann.
Universalgumminippler 10 - 34 mm, produsert i EPDM gummi.
Plasthette 20 - 28 mm og 25 - 34 mm, produsert i PA6.
Avskjerming/sprutforheng er produsert av gjennomsiktig og
myk PVC.
QuickBox for overløp er produsert i PolyCarbonat (PC), tetningsnippel er produsert i glassfiberarmert PP med lepper av TPR.
Varerørs-låsen er produsert i GF armert ABS.
Bruksområde
> Forbruksvann
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Roth MultiPex®

Roth Inntaksskap
Tekniske data
Roth Inntaksskap 550, med prefabrikkert stamme		
For skjult montering i vegg.

NRF nr. 511 80 01		

Tilbehør
Roth plasthette 20 - 28 mm
		
Roth plasthette 25 - 34 mm
		
Roth trippelventil m/kuleventil, sil og			
tilbakeslagsventil
Roth Reduksjonsventil			

NRF nr. 511 81 97
NRF nr. 511 81 98
SAP-nr. 17CI1000.000
SAP-nr. 17CI1000.001

Skapstørrelse/
mål

B

H

D*

Innbyggingsmål

Antall
kurser

Antall
hull

Antall
nippler

Vekt

550

550 mm

1150 mm

160 - 195 mm

160 mm

Maks. 8+7

15 + 1x2

32

16 kg

Dør og ramme

590 mm

1190 mm

12 mm

* D mål er variabel, da forskjellige veggplater har forskjellig tykkelse.
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