
Solutions for Essentials

Komplette fordelerrørssæt sparer tid

Vi leverer nu fordelerrør i sæt til 2-8 kredse  bestående af fremløbsfordelerrør,  

returfordelerrør med indbygget afspærrings-/indreguleringsventil, koblingssæt,  

luftskruer, aftapsventiler. Alle sæt er monteret på bæringer. Helt klar til at  

blive installeret. 

 

Wavin ¾” fordelerrørssæt 
Komplet, færdigsamlet og klar til brug

Fordele:
• Sparer tid

• Giver nemmere arbejdsgang

• Kan suppleres med  

 isoleringsskåle

wavin.dkWavin Gulvvarme



wavin.dk

Klar, parat, installér! 
Når du skal installere gulvvarme, er der mange komponenter  

at holde styr på. Nu har vi gjort installationen lidt nemmere  

ved at færdigsamle og montere fordelerrør på bæringer.  

Det forkorter den tid, du skal bruge på installationen. 

 

Fordelerrørssættene leveres med 2-8 kredse og koblingssæt 

til ø20x2,0 mm Pex/PE-RT rør.  

Wavin ¾” fordelerrørssæt leveres komplette med:

• Fremløbsfordelerrør

• Returfordelerrør med indbygget  

 afspærrings-/indreguleringsventil

• Koblingssæt f/ø20 mm Pex-/PE-RT rør, to pr. kreds

• Luftskruer på begge fordelerrør

• Aftapsventil på begge fordelerrør

• Bæringer 
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Maks. temperatur +95 °C

Maks. tryk 10 Bar

Maks. differenstryk 0,8 Bar

Tekniske oplysninger

HUSK isoleringsskåle!

Ifølge DS 452:2013 skal vand- og varmeinstallationer isoleres for at mindske unødigt 

energispild og varmeafgivelse. Det krav opfylder du nemt ved hjælp af Wavin 

isoleringsskåle, der minimerer varmetabet fra fordelerrørene. Isoleringsskålene 

er udført i EPP og nemme at afkorte, så de passer til antallet af afgreninger på 

fordelerrøret. De er forsynet med låsetapper, der fastholder placeringen, og de 

leveres i sæt med tilhørende endedæksler og afstandsstykker. Købes separat. Se 

mere om Wavin isoleringsskåle på wavin.dk.

Mål (mm) Kredse

2 3 4 5 6 7 8

Højde (H1) 220 220 220 220 220 220 220

Længde (L1) 113 163 213 263 313 363 413

Bredde (B) 155 155 155 155 155 155 155

Wavin nr. 0622402 0622403 0622404 0622405 0622406 0622407 0622408

VVS nr. 046312202 046312203 046312204 046312205 046312206 046312207 046312208


