Monteringsanvisning fordelerskap for gulvvarme

• Wavin fordelerskap for gulvvarme leveres i to
størrelser, 2-6 kurser og 2-12 kurser. Uten bruk av
endestykkesett, kan antall kurser økes.
• Wavin fordelerskap kan brukes for alle typer av
gulvvarmerør.
• De premonterte tetningene passer for PE-RT/PEX i
dim. Ø16-Ø20, men kan brukes for mindre
dimensjoner, da det ikke er krav til tette skap i
gulvvarmeanlegg.
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• Dør har hengsler med hurtigkobling for enkel
montering og demontering.
• Sprutplate todelt, i hvit polyester.
• Leveres med 4 stk braketter, DIN-skinne for
montering av Wavin AHC-styring, tetninger i bunn
og sider.
• STD farge dør/ramme - RAL 9016 hvit.
• Kontakt Wavin for ytterligere opplysninger
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1. Fordelerskap i aluminium med fester, festestrips og
gjennomføringer.
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4. Nedre fordelerfeste med strips
5. Øvre fordelerfeste med strips

2. Universal gjennomføring for rør 16 – 25 mm.
6. Ramme og dør
3. Universal gjennomføring for rør 28 – 34 mm.
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Skapet plasseres mellom stendere. Skru fast
med en innfestningsskrue. Monter skapet rett,
følg pilmarkeringen. Skapets fremkant kan ikke
stikke ut fra ferdig vegg. Skapet kan ikke
plasseres innenfor våtsone 1. Anbefalt høyde
over ferdig gulv er min 500 mm
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Løsne skruene til festene og juster disse til
fordeleren. Hekt fordeleren fast med stripsen.
Start med den øverste fordeleren, og monter
deretter GV-rørene. Sett deretter på den nedre.
Ikke stram strips før endestykker og ventiler er
montert.
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Plasser fordelerne sentrert mot
skapgjennomføringen. Trekk til stripsen og skru til
fordelerfeste.
Festene kan flyttes i høyde og sideveis. Stripsen
har to plasseringer på det nederste festet.
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Tilpass lengden på kablene fra telestatene, og koble
disse til styrepanelet. Fronten på panelet fjernes ved
å løsne skruen til høyre.
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Monter styreskap på DIN-skinne øverst i skapet.
Det er spor bak på styreskapet.
Skru av de blå hettene, og monter holdere for
telestatene. Disse ligger i samme eske.
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Rammen festes med medfølgende 4 skruer (M4 x
40) og døren monteres i rammen. Rammen er
merket med opp og døren er vendbar.
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Kursoversikt fylles ut, signeres og festes på
døren

Norsk Wavin AS
Karihaugveien 89 | 1086 Oslo
TEL. 22 30 92 00
www.wavin.no | wavin.no@wavin.com

Wavin er opptatt av kontinuerlig
produktutvikling og forbeholder seg
derfor retten til å endre
produktspesifikasjoner uten varsel.
All informasjon i denne publikasjonen
er gitt i god tro og antas å være
korrekt på det tidspunktet da den ble
trykt. Produsenten kan imidlertid ikke
påta seg
ansvar for eventuelle feil, utelatelser
eller gale vurderinger.
Brukerne bør forsikre seg om at
produktene er egnet til formålet og
det tiltenkte bruksområdet.

