Quickskab
Roth vandtæt Quickskab
400 x 550, 550 x 550 og 800 x 550 mm
Roth vandtæt Quickskab kan bruges sammen med Roth fordelerrør til brugsvands- og varmeinstallationer. De vandtætte skabe er
sammen med Roth MultiPex® rørsystem godkendt efter NT 129 og
opfylder kravene i DS439 og BR10. Skabene har færdigmonterede,
vandtætte gennemføringer i top og bund og knock-out huller til
forsyningsrør i siderne. De specialdesignede, trækfaste gennemføringer giver en super let og sikker montering af tomrørene.
Derudover har skabet ingen ståldele som kan komme i kontakt med
vand, og derfor er der ingen korrosion. Roth vandtæt Quickskab
kan installeres som basisskab, eller med dør og ramme i lakeret
metal, hvor der kræves en ekstra flot finish.
Teknisk beskrivelse
Roth vandtæt Quickskab er produceret i ABS plast i farven hvid
RAL 9010 med aflåselig dør. Skabene leveres i 3 forskellige bredder 400, 550 og 800 mm, alle med en højde på 550 mm. Dybden
i skabene er 96 mm. De vandtætte skabe leveres med færdigmonterede gennemføringer til tomrør i både top og bund, udslagshuller i siderne, Roth Quick klammer til montering af alle typer Roth
fordelerrør, samt et overløb.
Skabene kan håndtere op til 4 fordelerrør med henholdsvis 7, 13
og 23 studse (400, 550, 800) eller efter individuel opbygning.
I skabets bagbeklædning er der hulmønster der giver en let og
fleksibel montering af bæringer/Roth Quick klammer.
Som ekstra tilbehør kan man købe en justerbar, lakeret metalramme med dør i flot finish i hvid RAL 9010.
Anvendelsesområder
› Gulvvarmeanlæg
› Brugsvand
› Radiatoranlæg
Tekniske data
Roth vandtæt skab 400 x 550 mm
VVS-nr. 046297.504
Roth vandtæt skab 550 x 550 mm
VVS-nr. 046297.506
Roth vandtæt skab 800 x 550 mm
VVS-nr. 046297.508
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* Ved anvendelse af Roth Quick nippel med VVS-nr. 046297.542 kan 42 mm tomrør anvendes.
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Roth MultiPex®

Quickskab
Ramme, dør og nipler til Roth vandtæt Quickskab
Rammen og lågen er justerbar og kan monteres direkte i Quickskabet med en afstand på 0 - 60 mm. Ved dybere skabsmontage
kan ramme og låge monteres i regler.
Tekniske data
Roth ramme/dør
400 x 550 mm
VVS-nr. 046297.514
Roth ramme/dør
550 x 550 mm
VVS-nr. 046297.516
Roth ramme/dør
800 x 550 mm
VVS-nr. 046297.518
Tilbehør
Roth Quick nipler
16 - 28 mm
VVS-nr. 046297.525
Roth Quick nipler
25 - 34 mm
VVS-nr. 046297.534
Roth Quick nipler
40 mm
VVS-nr. 046297.540
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Roth Quick nipler
42 mm
VVS-nr. 046297.542
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