Roth outdoorbox
Roth outdoorbox til udendørshaner,
250 x 250 x 70 mm
Beskrivelse
Roth outdoorbox til udendørshaner er en vandtæt boks som kan
bruges sammen med forskellige udendørshaner, både med indstikssamlinger eller klemringssamlinger.
Outdoorboxen anvendes til indbygning i vægge.
Outdoorboxen leveres med Roth rørgennemføring som kan
anvendes til alle typer rør (glatte rør og tomrør) fra dimension
10 til 34 mm.
Niplerne tilpasses nemt forskellige rørdimensioner. Skal niplerne
bruges sammen med tomrør skal der suppleres med en fikseringsnippel til tomrør 20 - 28 mm eller 25 - 34 mm.
Outdoorboxen er udført med en aftagelig afskærmning som
beskytter mod vandsprøjt.
Afskærmningen vil lede vandet fra en evt. utæthed til den
vandtætte bund og ud i enten tomrøret, som skal være ført til et
vandtæt skab med overløb eller til overløbet i koblingsboksen.
Hvis outdoorboxen ikke er monteret med overløb, skal tilslutningen
af boksen ske nedefra som rør i rør system, og tomrøret skal virke
som overløb, og i den situation føres til vandtæt skab med overløb.
Outdoorboxen skal placeres minimum 250 mm over overløbskanten på skabet.
Afskærmningen kan demonteres under installation.
Dørerne er pakket separat så den er beskyttet hvis de først ønskes
monteret senere i byggeriet.
Roth outdoorbox opfylder kravene i DS469, stk. 7 og er sammen
med MultiPex® rørsystem godkendt efter NT VVS 129 og opfylder
kravene i DS439 og BR18.
Teknisk beskrivelse
Roth outdoorbox er produceret i stål som er forbehandlet med
den miljøvenlige Oxsilan® teknologi som giver god beskyttelse
imod korrosion. Skabet er efterfølgende pulverlakeret i farven
RAL 9010.
Afskærmningen inde i skabene er udført i PE foam.
Roth outdoorbox til udendørshaner leveres i en bredde på 250
mm og en højde på 250 mm. Indbygnings dybden er 70 mm uden
dør, med dør og ramme kan dybden varieres fra 70 - 100 mm.
Døren er helt plan i en tykkelse på 2,5 mm.
Rørgennemføringer 10 - 34 mm er udført i EPDM.
Anvendelsesområde
> Brugsvandsanlæg
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Roth MultiPex® system

Roth outdoorbox

Tekniske data
Roth outdoorbox

VVS-nr 046297.521

Tilbehør
Roth fikseringsnippel 20 - 28 mm
Roth fikseringsnippel 25 - 34 mm

VVS-nr. 046297.728
VVS-nr. 046297.734

Skabsstørrelse/mål

B

H

D

Max. antal ventiler

Antal nipler

Vægt

250 mm

250 mm

70 mm

2

10

3 kg

280
250

190

280

Datasheet_Roth outdoorbox_DK_20180208

70

67

155

50

153

250

90

2

