MONTERINGSANVISNING

Wavin fördelarskåp
för golvvärme
Wavin fördelarskåp för golvvärme levereras i två
storlekar, 2–7 slingor respektive 2–12 slingor. Utan
användning av ändstyckesats kan antalet slingor utökas.
Wavin fördelarskåp kan användas för alla typer av golvvärmerör. De förmonterade tätningarna passar till rör i
dimension Ø16–Ø20.
Dörren har gångjärn med snabbkoppling för enkel
montering och demontering.
Stänkskydd i genomskinlig polyester.
Levereras med 4 st hållare, DIN-skena för montering av
Wavin AHC-styrning, tätningar i botten och på sidorna.
STD-färg dörr/ram – RAL 9016 vit.
Kontakta Wavin för mer information.
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1] Fördelarskåp i aluminium med fästen, monteringsband och genomföringar

6] Dräneringsset

2] Universalgenomföring för rör 16–25 mm

7] Stänkskydd

3] Universalgenomföring för rör 28–34 mm

8] Ram och lucka

4] Nedre fördelarfäste med band
5] Övre fördelarfäste med band

9] Skruv för infästning av ram i skåp
10] Verktyg för utbyte av innerrör
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Skåpet placeras mellan reglar. Skruva fast med en infäst-

Lossa skruvarna till fästena och justera dessa i förhållande

ningsskruv. Montera skåpet rakt, följ pilmarkeringen.

till fördelaren. Häkta fast fördelaren med banden.

Skåpets framkant får inte sticka ut från färdig vägg.

Börja med den översta fördelaren och montera sedan

Skåpet kan inte placeras i våtzon 1. Rekommenderad

GV-rören. Sätt därefter på den nedre fördelaren. Dra inte åt

höjd över färdigt golv är minst 500 mm.

banden innan ändstyckena och ventilerna har monterats.
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Placera fördelarna centrerade mot skåpgenomföringen.

Montera styrenheten på DIN-skena överst i skåpet.

Dra åt banden och skruva åt fördelarfästet.

Det finns spår på baksidan av styrenheten.

Fästena kan flyttas i höjd- och sidled. Banden har två

Skruva av de blå kåporna och montera hållarna för

placeringar på det nedersta fästet.

styrdonen.

Wavin Minishunt

Tel. 016-541 00 00

Fax 016-541 00 01
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Anpassa längden på kablarna från styrdonen och koppla

För dränering. Vänd genomföring och dra dräneringsröret

dessa till kontrollpanelen. Fronten på panelen tas bort genom

nerifrån och upp.

att man lossar skruven till höger.
Dräneringsröret ska inte sticka upp över genom
föringens ovankant.
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Ramen fästs med de 4 medföljande skruvarna (M4 x 40) och

Slingöversikten fylls i, signeras och sätts upp på dörren.

dörren monteras i ramen. Ramen är märkt med ”upp” och

Stänkskydden monteras genom att föra in dem i toppen av

dörren är omhängningsbar/vändbar.

skåpet och därefter i slitsen i nederkant. Stänkskyddet är
en del av installationen och ska alltid monteras efter färdig
installation. Om någon genomföring ej används ska skydds
toppen sitta kvar i genomföringen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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