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> Talousvesijärjestelmät

Roth VP-kytkentäkaappi

Roth VP-kytkentäkaappi, 250 x 250 x 70 mm

Kuvaus
Roth VP-kytkentäkaappi on tiivistetty suojakotelo, joka soveltuu 
erilaisille paino- tai puristusliittimillä varustetuille ulkovesi-
johdoille.
Kytkentäkaappi upotetaan seinärakenteeseen. Kytkentäkaapin 
läpiviennit soveltuvat kaikentyyppisille 10 - 34 mm putkille 
(sileille ja suojaputkella varustetuille).
Liittimet on helppo sovittaa putkikokojen mukaan. Jos liittimiä 
käytetään suojaputkella varustetuissa putkissa, suojaputkea  
varten tarvitaan lukitusrengas 20 - 28 mm tai 25 - 34 mm. 
Kytkentäkaapissa on irrotettava suojaus vesiroiskeita vastaan. 
Suojus ohjaa mahdollisen vuotoveden vesitiiviiseen altaaseen ja 
edelleen suojaputkeen, jonka tulee johtaa vesitiiviiseen ja ylivuo-
tosuojattuun tilaan, tai kytkentäkaapin ylivuotojärjestelmään. Jos 
kytkentäkaapissa ei ole ylivuotojärjestelmää, johto on yhdistet-
tävä kotelon alta suojaputken kanssa, jolloin suojaputki toimii  
ylivuotokanavana. Se on johdettava vesitiiviiseen ja ylivuotosuo-
jattuun tilaan. Tyhjentyvissä kaapeissa kytkentäkotelo on sijoitet-
tava vähintään 250 mm ylivuotoreunan yläpuolelle.
Eriste voidaan irrottaa asennuksen aikana.
Kaapin ovi ja runko on pakattu erikseen, joten ne ovat suojassa, 
mikäli asennus tehdään vasta myöhemmin.

Roth Kytkentäkaappi täyttää DS469 (7)-standardin vaatimukset, 
vastaa NT VVS 129-hyväksyttyä MultiPex®-putkistoa ja täyttää 
DS439- ja BR10-vaatimukset.

Tekninen kuvaus
Roth Kytkentäkaappi on valmistettu teräksestä, jonka 
ympäristöystävällinen Oxsilan®-esikäsittely antaa hyvän suojan 
korroosiota vastaan. Kotelo on viimeistelty pulverimaalauksella, 
sävy RAL 9010.
Kotelon roiskesuoja on PE-vaahtoeristettä.
Roth VP-kytkentäkaapin suojakotelon koko on 250 x 250 x 70 mm. 
Asennussyvyys on 70 mm ilman ovea. Oven ja rungon kanssa 
syvyys on säädettävissä 70 - 100 mm.
Ovi on tasainen ja sen paksuus on 2,5 mm.
10 - 34 mm putkiläpivientien materiaalina on EPDM.

Käyttökohteet
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Roth VP-kytkentäkaappi

Roth MultiPex®
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Tekniset tiedot 
Roth VP-kytkentäkaappi LVI-nro: 2016546

Tarvikkeet
Roth lukitusrengas suojaputkelle (pieni) LVI-nro: 2070562
Roth lukitusrengas suojaputkelle (iso) LVI-nro: 2070563

Kotelon koko/mitat
L K S Venttiilien maks. 

määrä Liittimiä Paino

250 mm 250 mm 70 mm 2 10 3 kg
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