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P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM 
ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 

PP ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, 
EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING 

PPC RÖRUPPÄNGNINGSDON, 
EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMGÖRINGAR 
M M 

PPC.4 Skydd för rörledningar 

PPC.43 Kopplingsskåp för skydd av fördelningsrör, 
ventiler och kopplingar m m 
 
Typ: BA Fördelarskåp för tappvatten, Mätarskåp för lägenhet,  xx 
Mätarskåp för villa, Fördelarskåp för värme. 
 
RSK/ Art.nr: xxx xx xx 
 
Kopplingsskåp godkänt enligt Nordtest NT VVS 129. 
 
Skåp i vitlackerad plåt för inbyggnad i vägg. 
Rörgenomföringar, gumminippel för stamledning, uttag för 
läckindikering och bottenplugg för icke använda hål är 
monterade vid leverans. Skåpsram och lucka i vitlackerad plåt, 
lås i kromat stål. 
 
Bredd: 450,550 eller 750 mm i övrigt på begäran. 
Höjd:550 mm eller på begäran. 
Djup:95 mm (mätarskåp för villa 117 mm) eller på begäran. 
Material: Vitlackerat stål,  
Arbetstemperatur:+2°C – +70°C 
 
Fördelare i skåp skall innehålla följande antal anslutningar: 

Antal uttag:xx st 

Maximalt antal anslutningar ändras beroende på vilken modell 
som väljs 
 

Tillval: 

Tappvattenmätare 

Energimätare 

Vattenfelsbrytare Esystop 
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(Kopplingsskåp levereras med passbit i standardutförande) 
Levereras med ingående material av Beulco Armatur AB. 

Kopplingsskåp installeras i enlighet med Beulco Armatur 
anvisningar och branschregler för säker vatteninstallation. 
 
Beulco Armatur AB kopplingsskåp har vattentät botten och är 
försedd med dränering.  
Dräneringen skall mynna på plats där läckande vatten 
upptäcks och inte orsakar skada.  
 
Kopplingsskåp ska ha öppning tillräckligt stor för underhåll 
eller byte av fogar. Öppning får inte placeras i våtzon 1. 
 
Beulco Armatur:s monteringsanvisningar och branschregler 
för säker vatteninstallation skall följas till alla delar vid 
utförande av montage av kopplingsskåp. 
 
Kallvatten- och varmvatten skall separeras.  
 
Rör och kopplingssystem skall specificeras till Beulco Armatur 
så att fördelare anpassas för ändamålet. 
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