Roth universal gumminippel, stor modell 20 - 81 mm
Roth universal gumminippel 20 - 81 mm
Beskrivelse
Roth universal gumminippel fra dimensjon 20 - 81 mm brukes i
Roth fordelerskap som gjennomføring til varerør eller glatte rør.
I Roth metallskap kan universal gumminippel brukes som radonsikring samtidig som den sikrer for en vanntett overgang mellom
rør og metallskap.
Universal gumminippelen kan deles to steder, alt ettersom
hvilken rørstørrelse og hullstørrelse man har behov for.
Delingen skjer ved at man lager et lite snitt med en kniv i
delelinjen, for så å rive den fra hverandre. Se tegning.
Universal gumminippelen er delbar i følgene trinn:
› 20-42 mm
› 40-58 mm
› 58-81 mm
For mye smøring av glidemiddel innvendig vil redusere uttrekkskraften - bør unngås.
Varerør i 20 og 25 mm er ikke trekkfaste med den store gumminippelen. Bruk universalgumminippel 835 74 91 sammen med
511 81 97 eller 511 81 98 for en godkjent løsning i nevnte
dimensjon.
Godkjent iht. Sintef NT VVS 129.
Teknisk beskrivelse
Støpt EPDM gummi.
Brukes til platetykkelser fra 1,50 - 2,00 mm.
Hulldiameter:
› 1 = 85,5 - 86,5 mm
› 2 = 63,5 - 64,5 mm
› 3 = 47,5 - 48,5 mm
Bruksområder
› Vann og lufttett gumminippel av metallskap/plater.
Roth rørgjennomføring
Roth rørgjennomføring 20 - 81 mm NRF nr. 837 03 98
Mål - Utvendig diameter
› 1 - Ødy= 103 mm
› 2 - Ødy= 81 mm
› 3 - Ødy= 63 mm
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Roth gulvvarmesystem

Roth universal gumminippel

Deling av universal gumminippel
1: Lag et snitt med en kniv
2: Riv av nippelen ved å vri og trekke samtidig ut.

Riktig montering i Roth metallskap.
1: Trykk nippelen inn i hullet
2: Kontroller at leppene ligger riktig inn til metallplaten,
se tegning nedenfor.

Tetning mot vann og radon i samme nippel.
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