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Allmänt:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs fördelarskåp 
med standardmått 350, 450, 550 och 750 mm, varianter av detta 
samt övriga kundanpassade skåp. Skåpen prefabriceras i vår 
produktionsanläggning, packas och märks enligt önskemål och 
levereras kompletta och färdiga för installation. Våra standardskåp 
innehåller noggrant utvalda produkter. Vi tillverkar bland annat 
kompletta fördelarskåp för tappvatten i fastighet och lägenhet, 
vattenmätarskåp för villa, fördelarskåp för värme.
Givetvis är samtliga skåp anpassade till branschregler.
I vår produktionsanläggning säkerställer vi kvalitet, dokumentation 
och täthetskontroll.
Skåpet är provat och godkänt enligt metod NT VVS 129.
Läs igenom hela instruktionen innan start!

Exempel på hur skåp kan se ut
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Tappvattenledningar

Installationer som är dolt placerade och inte inspekterbara, till exempel i 
schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning, ska utföras utan fogar.  
Fogar på tappvattenledningar ska vara placerade så att de är utbytbara och 
så att eventuellt utläckande vatten enkelt kan upptäckas. 
Fogar ska placeras i rum med vattentätt golv, i fördelarskåp eller i särskilda 
inbyggnader. I utrymme med vattentätt golv kan fogar också placeras ovan 
demonterbart undertak eller i dränerat fördelarskåp i tak. 
Fördelarskåp eller särskilda inbyggnader för fogar, i till exempel schakt 
eller installationsvägg, ska ha lätt åtkomlig serviceöppning som gör det 
möjligt att reparera eller byta fogarna. Fördelarskåp med serviceöppning 
placerad i våtzon 1 ska ha vattentät lucka och vara provad och godkänd för 
anslutning mot väggens tätskikt. Luckan får inte placeras i plats för bad 
eller dusch. 
Läckageindikering ska mynna i rum med vattentätt golv, dock inte i plats 
för bad eller dusch. Läckageindikering från fördelarskåp med rör som 
enbart betjänar köket kan mynna på ett vattentätt underlag i eller under 
köksinredning. Invändig diameter på ledning för indikering av läckage ska 
vara minst 20 mm. Utloppet från en sådan ledning ska inte placeras närmre 
än 60 mm från golvets eller intilliggande väggs tätskikt. Fördelarskåpet ska 
vara rengjort så att indikering för läckage inte riskerar att sättas igen.

Undantag för krav på placering av fogar

Undantag gäller för rörstråk i tak som är synligt monterade eller dolda av 
demonterbar panel, inklädnad, undertak eller motsvarande i:
•  källare, kontor eller annan kommersiell lokal
•  allmänna utrymmen som trapphus eller garage
•  korridorer, till exempel i vårdboende eller studentbostäder
Fogar och ventiler ska placeras med hänsyn till konsekvenser av eventuellt 
utläckande vatten. Undantag gäller inte för bostadsrum.

Fördelarrör för värmesystem

Fördelarrör med anslutningar, luftningar, ställdon eller annan utrustning 
ska placeras i vattentätt utrymme, i inbyggnader eller i fördelarskåp. 
Fördelarrör kan också placeras ovan demonterbart undertak eller i dräne-
rande fördelarskåp i tak. 
Fördelarskåp eller särskilda inbyggnader för fördelarrör, i till exempel 
schakt eller installationsvägg, ska ha vattentät botten med indikering för 
läckage samt lätt åtkomlig serviceöppning som gör det möjligt att reparera 
eller byta fogarna, göra injustering och luftning av installationen. Fördelar-
skåp med serviceöppning placerad i våtzon 1 ska ha vattentät lucka och 
vara provat och godkänt för anslutning mot väggens tätskikt. Luckan får 
inte placeras i plats för bad eller dusch. 
Läckageindikering ska mynna ut där man enkelt kan upptäcka detta, dock 
inte i plats för bad eller dusch. Invändig diameter på ledning för indikering 
av läckage ska vara minst 20 mm. Utloppet ska inte placeras närmre än 60 
mm från golvets eller väggens tätskikt. Fördelarskåp ska vara rengjort så 
att indikering för läckage inte riskerar att sättas igen.
Frysskadesäker förläggning

Tappvatten- eller värmeledningar får inte monteras i ouppvärmda utrym-
men, till exempel krypgrund eller vind. Tappvattenservis genom krypgrund 
eller annat ouppvärmt utrymme ska skyddas mot frysning. 
Ledningar får inte heller monteras i byggnadens isolering i golv, ytterväg-
gar eller vindsbjälklag. Ledningar kan förläggas i särskilt installationsut-
rymme i golv, yttervägg eller vindsbjälklag på konstruktionens varma sida, 
innanför den lufttäta folien, eller i frostfritt utrymme under platta på mark.
Utvändig vattenutkastare ska vara försedd med dränering som tömmer 
vattenutkastaren på vatten även om en slang är ansluten.
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Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs fördelarskåp.

Exempel på hur skåp kan se ut

Montering:
Skåpet och dess tillhörande kopplingsdetaljer får ej användas som 
expansionsupptagare av anslutet rörsystem.

1. Fästa skåp i vägg

Skåp monteras kant i kant med regel, se Bild 1, och med ett minimum mått  
på 300 mm från undersida skåpsbotten till färdigt golv.
Obs! om skåp är utrustat med t ex M-bus mätare som bygger ut utanför 
skåpets stomme på framsidan, så ska skåpet monteras förskjutet in från 
regelkant lika mycket som mätare bygger ut från skåpkanten.
Alltså, om mätaren bygger 25 mm utanför skåpskanten så flytta skåpet 25 
mm in från regelns kant och fäst det där.
Detta gäller framförallt då man ska använda enkelgips på vägg, eftersom 
ram och lucka annars inte kommer jäms med färdig vägg.

Fästes med erforderliga skruvar i de fyra hål avsedda för detta. Två på var 
sida i skåpets gavlar, se Bild 2.

Bild 1

Bild 2
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2. Stamledning

Rörgenomföring (svart gumminippel) för inkommande stamledning sitter 
längst ut mot sidorna i skåpsbotten, en för varm- och en för kallvatten, alt. 
tillopp/ retur se Bild 3A.
(vid stamledning rör-i-rör sker montering enligt nästa sida)

Kapa rörgenomföringen till rätt rördimension, enligt tabeller ovan, genom 
att dra loss till den Level du ska ha med en tång eller för hand, se Bild 3B.

Se till så att du inte skadar nippeln i övrigt, då förlorar den sin tätande 
funktion. 

Vid anslutning av stamledning hänvisar vi till gällande monteringsanvisning 
för det fabrikat av koppling som används.

Vid anslutning av denna koppling i skåp mot lekande mutter se till så att 
packning är på plats, se Bild 4.

Montera därefter koppling för hand och dra med fasta nycklar alternativt 
skiftnycklar, se Bild 5.
Obs! Mottag hålles alltid på den sida som är närmast anslutande del.

Bild 3A

Bild 5

Bild 4

Level 1    Level 2    Level 3    Level 4    Level 5

Naket rör dimension Level

16 1

20 2

25/26 3

32 4

Skyddsrör dimension Level

25 3

28 4

34 5

Bild 3B

Artnr 0201000080
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3. Rörledning rör-i-rör utgående vatten

Kapa rörgenomföringen till rätt rördimension, enligt tabeller på sida 2, 
genom att dra loss till den Level du ska ha med en tång, se Bild 3B.

Montera skåpsgenomföring i skåp, se bild 6-10
Vi rekommenderar att innersta rören kopplas först.

OSB! Var noggrann med att plåten hamnar i spåret på genomföringen.

Skyddsrörsgenomföring, se bild 9.

För in skyddsröret i rörgenomföringen så långt så att det passerar genom-
föringen med god marginal, se bild 10.

Vid anslutning av ledning till fördelare hänvisar vi till gällande monterings-
anvisning för det fabrikat av koppling som används.

Antingen består kopplingen av kona, hylsa och mutter eller så är det en 
presskoppling, se Bild 11.

Montera koppling för hand och dra med fasta nycklar alternativt  
skiftnycklar enligt fabrikantens anvisningar, se Bild 12.
Obs! Mottag hålles alltid på den sida som är närmast anslutande del.

Bild 7

Bild 10

Bild 12

Bild 9

Bild 8

Bild 11

Bild 6
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Tillse att alla genomföringar sitter fast ordentligt i plåten och i avsett spår 
efter montering av rör.

4. Läck-ut rör

Montera läckut, se Bild 15-17.
Max längd på rör 1,5 meter, utvändig dimension på röret ska vara 25 mm.

Röret ska fästas med klammer i regel innan utgång genom vägg, 
se Bild 18.
Obs! Läck-ut röret ska monteras med fall hela vägen ut genom vägg.

För läck-ut röret genom hål i gips ut till utrymme försett med golvbrunn 
alternativt vattentätt golv, se Bild 19.
Tätning av vägg vid rörmynning utföres enligt GVK/BKRs anvisningar.

Efter väggbeklädnad, kapa läck-ut rör jämns med färdig vägg och montera 
väggenomföring, se Bild 20.
Obs! Se till att röret bottnar innan det kapas.

Bild 14

Bild 18

Bild 19

Bild 13

Bild 20

Bild 16

Bild 17

Bild 15
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5. Stänkskydd

Sätt stänkskydd på plats innanför skåpskant, se Bild 21.
Viktigt att det sätts innanför skåpskant både uppe, nere och i sidorna.

6. Ram

Montera ram med de fyra skruvar som medföljer, se Bild 22.

7. Lås och lucka

Ställ lucka så att hålet är i ovankant.
Trä igenom låset framifrån så att låskolv pekar åt vänster, se Bild 23.

Mejselspår står då vågrätt, se Bild 24.

Trä mutter över låskolv, se Bild 25.

Dra mutter till botten, se Bild 26.

Sätt lucka, med lås uppåt, i avsedda slitsar i ramens nederkant, se Bild 27.

Lås lucka genom att vrida mejselspår 90 grader medurs så att det står 
lodrätt, se Bild 28.

Bild 22

Bild 23 Bild 24

Bild 25 Bild 26

Bild 21

Bild 28

Bild 27
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8. Spårbarhet

Varje skåp har en etikett med serienummer placerad väl synlig,  
se Bild 29.
Använd denna information vid kommunikation  
med Beulco prefab support.

Bild 28

9. Tryck- och täthetskontroll
Rörinstallationer ska tryck- och täthetskontrolleras innan de tas i drift. 
Kontrollerna ska dokumenteras.
Täthetskontroll av presskopplingar

Särskild täthetskontroll ska utföras på ledningar med presskopplingar för att 
kontrollera att presskopplingarna är pressade innan tryckkontroll utförs. 
För att kontrollera att presskoppling är pressad ska en täthetskontroll 
utföras innan tryckkontroll utförs. Trycksätt rörledningen till ett kontrolltryck 
av 3 bar under minst 30 minuter. Samtliga fogar ska avsynas. Trycket får inte 
sjunka under kontrolltiden.
Tappvatten- och värmeinstallationer

Vid tryck- och täthetskontroll av rörledningar med vatten ska rörledningen 
vattenfyllas långsamt upp till kontrolltrycket. Ledningarna ska vara helt 
vattenfyllda och luftade. För att underlätta luftning bör ledningen fyllas från 
sin lägsta punkt. Tappvattensystemet ska provas med vatten av dricksvat-
tenkvalitet. Temperaturskillnaden mellan aktuell rumstemperatur och vatten-
temperaturen får inte överstiga 10 °C. 
Vid täthetskontroll ska samtliga fogar synas med avseende på ”smygläcka-
ge”. Denna kontroll är viktig eftersom sådana läckage inte alltid kan avläsas 
på tryckutrustningens manometer.
Tryck- och täthetskontroll av plaströrssystem och blandade plast- och 
metallrörsystem

Fas 1 - Trycksätt rörledningssystemet till ett kontrolltryck av 1,43 x beräk-
ningstrycket under minst 30 minuter. Kontrolltrycket ska vara 14,3 bar för 
tappvattensystem och 8,6 bar för värmesystem. Trycket kan sjunka under 
kontrolltiden och då kan ledningssystemet komma att behövas fyllas på 
under kontrolltiden.
Fas 2 - Efter 30 minuter sänks kontrolltrycket snabbt till 7,5 bar för tappvat-
tensystem och 4,5 bar för värmesystem. Detta tryck ska bibehållas under 
minst 90 minuter. Trycket ska normalt öka något under kontrolltiden. 
Rörledningssystemet ska avsynas i sin helhet. 
Tryck- och täthetskontroll med luft

Tryck- och täthetskontroll med luft eller annan gas ska utföras enligt krav i 
AFS 2006:8.


