Thermotech MultiSystem™

Multi väggdosa

Artikelnr: 77750-xx

FÖRDELAR
• Helgjuten
• Enkel att montera

PRODUKTEGENSKAPER

FAKTA

Thermotech Multi väggdosa levereras komplett med koppling, 45 mm väggenomföring, tätring och tre stycken distanser (c/c 75, 150 och 160 mm).

ARTIKELNUMMER
Multi väggdosa, komplett
77750-15
15 mm
77750-16
16 mm
Levereras parvis.
Passar för Thermotech MultiSystem™
PE-RT Type 2 rör-i-rör.

Väggdosan finns för anslutning av 15 och 16 mm Multirör.

TILLBEHÖR

77120			
77753			

Provtryckningspropp
Dosnyckel

Regionkontor:

Växel: 0620-68 33 30

Norra Norrland 090-699 20 00

Stockholm 0176-20 75 40

info@thermotech.se

Södra Norrland 060-50 10 00

Väst

www.thermotech.se

Mitt

019-689 06 00

Sydost

0470-59 88 10

Syd

0322-62 38 33
040-671 00 20

Certifierad
ISO 9001
ISO 14001

Thermotech Scandinavia AB har
ledningssystem för kvalitet och
miljö som uppfyller kraven enligt
ISO 9001 och 14001.
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Thermotech Scandinavia AB
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Thermotech MultiSystem™

Multi väggdosa

Thermotech Multi Väggdosa
är testad och godkänd enligt
Nordtest NT VVS 129

MONTERING
1

I träbjälklag dras rör-i-rör i isoleringen i golvet, taket
eller väggen. Skyddsröret fästs med hjälp av fixeringsbleck. Fäst röret med ett fixeringsbleck i varje regel (c/c
0,6 m) eller med max 1,2 m mellanrum.
Dra röret i golvbjälklaget. Spänn inte röret mellan reglarna, för att säkerställa utrymme för temperaturexpansion i skyddsröret, men försök att dra röret så rakt
som möjligt och minimera antalet böjar.

Demontera bottentråget från skåpet och montera rör
och skyddsrör i bottentråget ett rör i taget. Skyddsröret
ska åtminstone vara i nivå med trågkanten. Utsticket
på röret ska vara tillräckligt långt för att kunna anslutas till Multifördelaren.

2

Fäst röret med ett fixeringsbleck i varje regel (c/c 0,6
m) eller med max 1,2 m mellanrum.

Blecket fästs med skruv, t. ex. monteringsskruv av typ
RXS 2,9 x 9,5.
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3

Montera en träkortling där väggdosan ska monteras.

5

6

Skruva isär väggdosan.

7

Dra fram röret så att det är minst 200 mm utstick där
väggdosan ska monteras.

100 mm

Ta ur kopplingen.

8

Montera väggdosorna på rätt höjd. Följ gällande installationsanvisning för den armatur som ska monteras.
Väg in dosorna så att de sitter rakt och fäst dem i kortlingen.

Kapa skyddsröret i rätt längd för att passa mot dosan.
Fixera skyddsröret i dosan och trä igenom röret.
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Kapa röret med en rörsax så att det sticker ut tillräckligt för kunna montera väggdosans koppling.

11

Använd provtryckningsproppen för att skjuta tillbaka
röret och kopplingen in i väggdosan.

10

Montera kopplingen på röret.

12

Montera tillbaka doshylsan. Standardlängden på doshylsan är 45 mm.

13
TÄNK PÅ ATT

Vid håltagning för att montera väggdosan i
skivmaterial får hålet vara max 2 mm större
än väggdosan.
Väggdosan ska kapas 2 mm utanför färdig
vägg.

Montera tätringen.

