
NYHET
Roth Inntaksskap

1150 x 550 x 165 mm

Roth Inntaksskap er et nytt vanntett skap med samme design 
og utforming som våre gulvvarmeskap. Inntaksskapet er pre-
fabrikkert med en stamme av produkter som forenkler og ikke 
minst har de nødvendig produktene for installasjon av forbruks-
vann.

Inntaksskapet har alle fordelene fra gulvvarmeskapet, blant 
annet de multijusterbare fordelerfestene, universal gummi-
nipplene som dekker glatte og korrugerte rør fra 10 til 34 mm, 
den gjennomsiktige PCV duken som forhindrer eventuelt  
lekkasjevann i å sprute ut av skapet.

Fordeler og egenskaper
Dør og ramme er pakket separat i egen emballasje slik at de  
er godt beskyttet i tiden før det skal monteres igjen. 

Roth QuickBox for overløp har en fleksibel løsning med mulighet 
for både 25 eller 28 mm varerør. 

› Praktisk skapstørrelse for å samle og skjule alt av  
 rørinstallasjonen inn i et skap
› Inntaksstamme er prefabrikkert og klar til videre montering  
 av fordelere
› Universal gumminipplene er prefabrikkert
› Sprutforheng i gjennomsiktig PVC for enkel kontroll av  
 anlegget

› Dør og ramme i stål, leveres i separat emballasje i samme   
 eske som skap 
› Fleksible skinner for enkel klamring
› Kan montere ekstra skinner for montering av flere fordelere,   
 både for tappevann og gulvvarme
› Stor fleksibilitet for montering av ønsket vannmåler, inntaks-  
 stamme kan justeres opp og ned i skinne
› Ved lekkasje dreneres vannet ut av skap og ut i rom med sluk,  
 boks for overløp og siklemikk følger med
› Roths vanntette skap er sammen med Roth MultiPex® rør og   
 fittings godkjent etter de strengeste krav for tette og sikre   
 vanninstallasjoner, NT VVS 129 og som en del av TG2556. 

Tekniske data 
550 mm med prefabrikkert stamme. 
For skjult montering i vegg.  NRF nr. 511 80 01

Tilbehør:
Roth fordelerskinne f/fordelerskap  NRF nr. 837 03 69
Roth fordelerfeste universal C/C 50 mm NRF nr. 511 82 12
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