Roth Quickskab - mini
Roth komplet vandtæt Quickskab - mini
med gennemføringer - 220 x 270 mm
Roth vandtæt Quickskab - mini installeres som en vandtæt løsning
i f.eks. køkkenskabet og kan rumme samtlige rørsamlinger til en
standard køkkeninstallation inkl. afgrening til eksempelvis
opvaskemaskine. Det vandtætte Quickskab opfylder kravene i
DS439, BR10 og norske TEK10.
Quickskabet har færdigmonterede, vandtætte gennemføringer
i bunden og tilslutningsmuligheder til koblingsslanger eller rør i
siderne og toppen.
De specialdesignede, trækfaste gennemføringer i bunden giver en
super let og sikker montering af tomrør og overløb. Der følger en
pose med gummiovergange med skabet, som giver fleksible
tilslutningsmuligheder af rør og slange, i toppen og siderne (størrelser 8, 10, 12 og 15 mm).
Quickskabet har ingen ståldele der kan komme i kontakt med vand,
og derfor er der ikke risiko for korrosion.
Teknisk beskrivelse
Roth vandtæt Quickskab - mini er produceret af ABS plast i farven
hvid RAL 9010 og lukkes med fire stk. ”klick” beslag. Skabet
leveres med færdigmonterede gennemføringer til tomrør i bunden,
samt gennemføringer i toppen og siderne. Derudover er der
præmonterede propper som nemt kan fjernes, samt fleksible Roth
klammer. I boksens bagbeklædning er der et hulmønster der
giver en let og fleksibel montering af bæringer/Roth klammer.
Som ekstra tilbehør kan man vælge et minifordelerrør separat,
eller et komplet monteringskit til tilslutning af koldt og varmt
brugsvand. Kittene indeholder Roth minifordeler, pipefix, slutmuffer, støttebøsninger og Roth overgangsnipler TT eller
Roth kugleventil TT.
Anvendelsesområde
> Brugsvandsanlæg
> Gulvvarmeanlæg
Tekniske data
Roth vandtæt Quickskab - mini		
220 x 270 mm

VVS-nr. 046297.520

1

Roth MultiPex® rørsystem

Roth Quickskab - mini
a
Skabs type

Roth vandtæt
Quickskab - mini

Huller (a)
8 - 15 mm

7 stk

Rørgennemføringer til (a)
8, 10, 12, 15 mm

4 x 4 stk

Rørgennemføringer til (b)
16 - 28 mm

3 stk

a

a

b

Minifordelerrør, Kit 1
1 stk Roth minifordelerrør ⅜” x ½”
2 stk Pipefix ⅜” x 10 mm
2 stk Roth kuglehane ⅜” x 15 mm,
2 stk Roth støttebøsninger til 15 mm PEX
2 stk Slutmuffe ½”

VVS nr. 046297.613

Minifordelerrør, Kit 2
1 stk Roth minifordelerrør ⅜” x ½”
2 stk Pipefix ⅜” x 10 mm
2 stk Roth indstikskobling ⅜” x 15 mm
2 stk Roth støttebøsninger til 15 mm PEX
2 stk Slutmuffe ½”

VVS nr. 046297.623

Minifordelerrør
1 stk. Roth minifordelerrør ⅜” x ½”

VVS nr. 046297.603
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Som ekstra tilbehør har Roth Nordic udviklet et minifordelerrør i
afzinkningsbestandig messing med kort byggelængde og de helt
rigtige dimensioner. Minifordelerrøret kan vælges separat eller
som kit i to varianter.
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