GV fordelerskap, universal
Roth GV fordelerskap - universal
550 x 700, 800 x 700 og 1150 x 700 mm
Roth GV fordelerskap - universal, er et vanntett gulvvarmeskap
som kan brukes sammen med Roth fordelerrør til både forbruksvann og varmeinstallasjoner.
Skapet er universalt og kan brukes både som frittstående eller til
innbygning i vegg. Fordelerfestet i skapet er multi justerbart og gir
en lett og fleksibel montering av alle typer fordelere.
Med skapene leveres Roth Universal gumminippler som kan brukes
til alle typer rør (glatte og varerør) fra dimensjon 10 til 34 mm.
Nipplene tilpasses enkelt ved avriving med fingrene eller ved bruk
av tang, og er innvendig smurt fra fabrikk for å forenkle montering
av rør. Der man ønsker å bruke varerør skal det suppleres med enn
plasthette for varerør 20 - 28 mm eller 25 - 34 mm.
Skapene er produsert med et integrert “sprutgardin” som vil lede
vannet til den vanntette bunnen og ut i overløpet. Gardinen er
plassert så det beskytter automatikk som kan monteres øverst
på den integrerte DIN skinnen. Gardinen kan demonteres under
installasjon av fordeleren.
Dør og ramme er pakket separat så de er beskyttet hvis de først
ønskes montert senere i byggeperioden. Det leveres med en plastpose som kan beskytte skapet under byggeperioden.
De vanntette skapene er sammen med Multipex rørsystem godkjent etter NT VVS 129 og oppfyller kravene i DS439 og BR10.
Skapet oppfyller samtidig de skjerpede krav i Sverige og Finland
til vannsikre gulvvarme installasjoner.
Teknisk beskrivelse
Roth GV fordelerskap universal er produsert i stål som er forbehandlet med den vennlige Oxsilan teknologi som gir en god beskyttelse mot korrosjon. Skapet er etterfølgende pulverlakkert i fargen
RAL 9010.
Øvrig innvendig utstyr er utført i galvanisert stål. Sprutgardinen er
laget av myk PVC.
Skapene leveres i 3 forskjellige bredder 550, 800 og 1150 mm,
alle med høyde 700 mm. Brukes skapet til innbyggning er innbyggningsdybden 95 mm, med dør ramme montert er det innvendige
mål (dybde) 106 mm som gjør det mulig å montere både Shunt og
ShuntUnit i skapene.
Til skapene leveres det med universal gumminippler 10 - 34 mm
utført i EPDM, samt QuickBox overløp.
Bruksområde
> Gulvvarmeanlegg
> Forbruksvann
> Radiatoranlegg
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GV fordelerskap, universal
Tekniske data
Roth GV fordelerskap
550 mm, universal			

NRF nr. 837 02 55

Roth GV fordelerskap
800 mm, universal			

NRF nr. 837 02 56

Roth GV fordelerskap
1150 mm, universal			

NRF nr. 837 02 57

Tilbehør
Roth Plasthette 20 – 28 mm		

NRF nr. 511 81 97

Roth Plasthette 25 – 34 mm		

NRF nr. 511 81 98
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Innbyggningsmål Antall kurser

Antall hull

Antal nippler

Vekt

2-6
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22

15,5 kg

95 mm

2 - 10

30

32

20,0 kg
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2 - 14
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