Thermotech MultiSystem™

Multi skåp för vattenutkastare

Artikelnr:7575x
75801
Artikelnr:

FÖRDELAR
• Förberedd för enkel och dubbel vattenutkastare
• Bottentråget fungerar som läckageindikering
		 och rörfixtur
• Förmonterade rörgenomföringar vid leverans
• Består av moduler som byggs ihop eftersom
bygget fortskrider
• Kan användas som läckagesäkert
		kopplingsskåp

PRODUKTEGENSKAPER
Komplett skåp för vattenutkastare bestående av:

FAKTA
ARTIKELNUMMER
75801 Skåp för vattenutkastare
		
			
BREDD
DJUP
Skåp		
260 mm 75 mm
Front		
323 mm 14 mm
Hål för front
270 mm -

• 	 Bottentråg med läckageindikering och rörfixtur
• 	 Skåp av galvaniserad plåt
HÖJD
310 mm
375 mm
320 mm

TILLBEHÖR
75731 Gumminippel för rörgenomföring

• 	 Täckskivor av genomskinlig PET-plast
• 	 Ram och lucka
Skåpet är försett med två täta genomföringar i
skåpryggen, anpassade för dubbel vattenutkastare
med c/c-mått 90 mm. Genomföringarnas diameter är
32 mm och försedda med gummitätningar.
I skåpets överdel och sidor finns genomföringar med
diameter 40 mm för möjlighet till övrig rördragning.
Nipplar för rörgenomföring i bottentråget är monterade vid leverans. De passar för skyddsrör med
dimensionerna 25, 28 eller 34 mm.
Bottentråget kan enkelt demonteras och fungera som
rörfixtur vid installation av MultiSystem™ t. ex. vid
platta på mark.

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

IA901-1610

Thermotech Scandinavia AB

Thermotech Scandinavia AB har
ledningssystem för kvalitet och
miljö som uppfyller kraven enligt
ISO 9001 och 14001.
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TÄNK PÅ ATT
• Skåpets servicelucka får ej placeras i våtzon 1. Momentet utförs enligt Branschregler för Säker Vatteninstallation.
• Dränaget från skåpet ska mynna ut på en plats där man omedelbart kan upptäcka eventuellt läckage och där utläckande
vatten inte direkt orsakar en skada.
• Dränageröret ska kapas minst 2 mm utanför tätskikt.

MONTERING
1

2

Kapmarkering för 28 mm skyddsrör

Förstansad topp
för 25 mm skyddsrör
Kapmarkering för 34 mm skyddsrör

Demontera bottentråget från skåpet genom att dra
tråget nedåt. Det löstagbara tråget underlättar rörmontage och fungerar som rörfixtur vid installation
av MultiSystem™, t.ex. i platta på mark.
Montera rör och skyddsrör i bottentråget ett rör i taget. Att montera bottentråget i efterhand kan medföra
svårigheter.

Övre delen av gummigenomföringen är förstansad för 25
mm skyddsrör och tas enkelt bort för hand.

3

Man kan förenkla dragningen genom att smörja
gummigenomföringen.
Gumminipplar för rörgenomföring sitter färdigmonterade på tråget vid leverans och är anpassade för
skyddsrör i dimensionerna 25, 28 och 34 mm.

Min. 220 mm

Markera på vilken höjd tråget ska vara placerat. Rekommenderad höjd är minst 220 mm över färdigt golv till övre
kanten på tråget.
Kapa skyddsrören för rören som ska anslutas i skåpet.
Trä rören genom gummigenomföringarna. Skyddsröret ska
åtminstone vara i nivå med den övre trågkanten. Håll fast
genomföringen så att den inte dras loss medan skyddsröret
träs igenom. Utsticket på rören ska vara tillräckligt långt för
att kunna anslutas mot vattenutkastaren.
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Montera skåpet på bottentråget genom att trä på det uppifrån. När skåpet är på plats säkras tråget mot skåpet genom
att trycka fast medföljande tryckstift på vardera sida om
tråget.
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Fäst skåpet i regelverket eller bakomliggande kortling.
Plastdistanser på sidorna ger en vattentät installation och
rätt avstånd mellan skåpet och regelverket. Bilden visar
samtliga möjliga infästningspunkter.
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Montera vattenutkastaren enligt leverantörens anvisningar.
Genomföringarna i skåpryggen öppnas genom att skära
ett litet kryss mitt i gummitätningarna. Se sista sidan för
kopplingsalternativ.
Montera även skvallerröret under tråget. Använd 25 mm
skyddsrör. Fixera skvallerröret mot innerväggen med väggbocksfixtur, väggskena och låsbricka.
Dra ut skvallerröret genom ytskiktet och kapa röret minst 2
mm utanför tätskiktet. Montera centreringshylsa.

Montera väggens ytskikt och montera ramen genom att
spänna fast ramens gafflar på utsidan av skåpsidorna med
vingmuttrarna.
Se sista sidan för hålbild i innervägg och skåpets mått.
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KOPPLINGSALTERNATIV

Från vattenutkastare

Anslutande rör

MultiSystem 15 mm PE-RT
Klämringskoppling
15 mm Cu
MultiSystem 16 mm PE-RT
eller 16 mm AluComposite

Kopplingsförslag
Alt 1. Använd befintlig klämringskoppling 15 mm Cu,
komplettera med stödhylsa.
Alt 2. Använd Multi klämringskoppling Dim 15 mm G15, artnr. 76115. Befintlig mutter och klämring tas
bort.
Alt 1. Använd Multi presskoppling, övergång med
löpande mutter, dim 16 mm - G15, artnr. 72616-15.
Befintlig mutter och klämring tas bort.
Alt 2. Använd Multi klämringskoppling dim 16 mm G15, artnr. 76116. Befintlig mutter och klämring tas
bort.

MÅTT
Rekommenderat
hål för skåpfront

270
270

320
320

307,50
310

375
375

65
65

63
63

322

323
260
263
90
90

75
75
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