
OSO SR samlerør bolig

Samlerør for multimontasje av OSO boligberedere

Forandringer forbeholdes
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Varenr.
NRF  Varebetegnelse Beskrivelse Merknad

801 38 05 SR 300 dobbel For parallellkobling av 2 beredere Bestill 2 rør (et for Kv, et for Vv)
801 38 03 SR 300 enkel For hver ekstra bereder over 2 Bestill 2 rør (et for Kv, et for Vv)

FORDELER

For sammenkobling
av boligberedere med 
lik størrelse, for større 
vannvolum.
Bestill 2 stk. rør pr. 
installasjon.
Blandeventiler må 
stilles likt på alle 
(helt åpen).

OSO SAMLERØR - SR - For multimontasje av boligberedere

OSO SR samlerør passer for sammenkobling av flere OSO boligberedere. Dette er gunstig der det er behov for større vann-
volum enn man kan oppnå med en enkelt bereder. Rørene passer for alle OSO boligberedere med toppventil. Beregnet for 
ø15 mm. klemringsanslutning. SR samlerør kan kun benyttes til sammenkobling av flere boligberedere av samme volum. OSO 
anbefaler ikke å seriekoble mer enn 6 stk. beredere. 

Montasje:
Beredere som skal sammenkobles stilles på rekke og justeres til lik høyde, benytt stillbena. Rørene settes rett inn i hhv. kaldt-
vanns- og varmtvannsanslutningene på blandeventilene som vist og festes med klemringskoblingene. OBS: Blandeventilene 
må stilles helt åpen på alle beredere (vri rattet på blandeventilen helt mot ‘+’). Kv-tilførsel og Vv-rør til boligen kobles på SR-
rørenes endeanslutninger.

SR samlerør leveres i to varianter, et dobbelt som passer for to beredere og et enkelt som skjøtes på det doble røret for hver 
ekstra bereder etter de to første. Merk at man må bestille 2 stk. av hvert rør, et for kaldvann og et for varmtvann. 

Vedlikehold
SR samlerør krever intet spesielt vedlikehold, men anslutninger bør sjekkes for lekkasje jevnlig og minimum årlig. Ettertekk 
klemringskoblingene ved behov.  For øvrig vedlikehold av anlegget se manual som medfølger hver bereder. 

SR DOBBEL
For sammenkobling av
to like beredere

SR ENKEL
For påkobling av flere 
beredere i tillegg til
de to første


