Monteringsanvisning
Produktnavn: Imperial Rør i Rør system
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Bruksområde:
Arbeidstemperatur:
Arbeidstrykk:

Sanitærvann- og varmeinstallasjoner
70 ˚C (Max. 95 ˚C)
Max. 10 bar

Denne anvisning er utarbeidet for å hjelpe montøren med monteringen. Anvisningen skal sikre, at
RIR systemet blir komplett og montert etter hensiktene. RIR systemet er testet og utført etter
Bransjereglene for Vanntetthet og NT VVS 129.
RIR systemet og anvisningen skal være med for å sikre systemet, slik at kunderne er trygge til å
bruke produktet. Vi stiller samtidig høye krav til kvaliteten på våre produkter. Alt dette for å gi
sluttkundene en sikker og trygg følelse av sitt innkjøpte RIR system.
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FORDELERSKAP

1.

Skapet kan monteres i eller på veggen.
De vedlagte skruer skal monteres med
pakningene. Huller som ikke brukes skal
blendes, slik at de holder tett.

4.

Fordelerrørene monteres i klammer og
festes slik at fordelerrøret står fast.

5.

2.

De vedlagte klammerbeslag monteres i
skinnene. Beslaget festes godt med en
skiftenøkkel.

Skapmuffene monteres i veggskapet. Det kan
være en fordel å montere de bakerste
skapmuffer med rørene, før man begynner
med den fremste rekken.

6.
3.

Fordelerklammer monteres på beslagene.
V.1.1

Kobling strammes godt til. For å kontrollere
at kobling er godt festet, skal man trekke i
varerøret for å sikre at det sitter fast.
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7.
11.

Ubrukte huller skal tettes med de vedlagte
plastisk propper.
8.

Det skal monteres en drenneringsmuffe i
bunnen av veggskapet, med et varerør som
fører videre til avløp
12.

Pexrøret kappes til den ”rette lengde” inn i
veggskapet.
.

9.

De vedlagte plexiglassplater settes i
skapet, for å sikre at vannet ikke kan sprute
igjennom døren. Det kan være en god idé,
å gjennomføre en tetthetsprøve før
plexiglassplatene blir montert.

Pex rørkobling monteres på pexrøret.
13.
10.

Kobling festes på fordelerrøret med
en skiftenøkkel. Mutter skal trekkes
til slik at koblingen blir tett.
V.1.1
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VEGGBOKS - KOMPRESSJON
Veggboksen er laget for å kunne festes på
flere måter. Her viser vi feste av veggboksen
nedenfra.

4.

1.

Monter koblingssett for varerøret før pex
rørkobling settes på.
5.

Veggboksen kan monteres med et
avstandsstykke mellom to veggbokser.
Det er vedlagt 4 skruer som alle bør brukes
for en sikker fast montering.
Pex rørkobling monteres på pexrøret.
2.
6.

Varerøret kappes til ”den rette lengde”.
Kobling festes til messingkobling i veggboks
med en skiftenøkkel. Mutter skal trekkes til
slik at kobling blir tett.
3.

Pexrøret kappes til ”den rette lengde”.
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7.

Tetthetsmembran

Koblingssett for varerør skrues på veggboks.
Det er en avmerking på koblingssett og
mutter som viser korrekt tetning/posisjon.

8.

I våtromsoner monteres en tetthetsmembran
til veggboksen.

Veggboksen er ferdig montert og den neste
kan påbegynnes. Det er viktig at avmerking
på koblingssett for varerør er i korrekt
posisjon og er godt sammen skrudd. Vi
anbefaler å trykkprøve rørsystemet før det
blir tatt i bruk.

Tilbehør veggboks

Når veggboksen er ferdig montert og veggen
er ferdig laget, kan man bruke et
freseverktøy for kutting av frontstykke.
Frontstykke til veggboks skal minimum stikke
3mm ut fra ferdig vegg.
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Demonteringsverktøy
Verktøyet skrues fast i messingkobling,
deretter skal den trekkes ned og ut av
veggboksen.

For demontering av messingkobling i
veggboks bør man bruke et låseringsverktøy
til tetningsring.

Messingkobling er trukket ut og kan skiftes.

Klammer til varerør
Tetningsring åpnes med å vride mot venstre
med låseringsverktøyet.

Klammer til varerør monteres per 60cm
lengde. Enkel eller dobbel klammer.

For å få messingkobling ut av veggboksen bør
man bruke et demonteringsverktøy.
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VEGGBOKS – PUSH
Veggboksen er laget for å kunne festes på
flere måter. Her viser vi feste av veggboksen
nedenfra.
4.

1.

Støttehylsen settes inn i pexrøret. Kontroller
at pexrøret har en glatt og fin overflate, fri
for riper og andre skader.

Veggboksen kan monteres med et
avstandstykke mellom to veggbokser.
Der er vedlagt 4 skruer som alle bør
brukes for en sikker fast montering.

5.

2.

Varerøret kappes til ”den rette lengde”.

3.

Bruk dybdemåler og marker innstikksdybden.
Monter koblingssett for varerøret. Stikk
pexrøret inn i push messingkobling.
Kontroller at innstikket er i bunn ved markert
merke.

Pexrøret kappes til ”den rette lengde”.
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6.

Tetthetsmembran

Koblingssett for varerøret skrues på
veggboks. Det er en avmerking på
koblingssett og mutter som viser korrekt
tetning/posisjon.

7.

Veggboksen er ferdig montert og den neste
kan påbegynnes. Det er viktig at avmerking
på koblingssett for varerør er i korrekt
posisjon og er godt sammen skrudd. Vi
anbefaler å trykkprøve rørsystemet før det
blir tatt i bruk. I våtromsoner monteres en
tetthetsmembran til veggboksen.

I våtromsoner monteres en tetthetsmembran
til veggboksen.

Tilbehør veggboks

Når veggboksen er ferdig montert og veggen
er ferdig laget, kan man bruke et
freseverktøy for kutting av frontstykke.
Frontstykke til veggboks skal minimum stikke
3mm ut fra ferdig vegg.
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Demonteringsverktøy

For demontering av messingkobling i
veggboks bør man bruke et låseringsverktøy
til tetningsring.

Messingkobling er trukket ut og kan skiftes.

Klammer til varerør

Tetningsring åpnes med å vride mot venstre
med låseringsverktøyet.

Klammer til varerør monteres per 60cm
lengde. Enkel eller dobbel klammer.

For å få messing kobling ut av veggboksen
bør man bruke et demonteringsverktøy.
Verktøyet skrues fast i messingkobling,
deretter skal den trekkes ned og ut av
veggboksen.
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