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Beulco Installationsplåt

Benämning
Beulco Installationsplåt i vitlackerat stål för montering på vägg eller i tak. 
För installation av fördelning på tappvatten alternativt värmesystem till 
multipla lägenheter.

Användningsområde
För anslutning av tappvatten-/värmesystem och montering på vägg eller 
i demonterbart undertak med tydlig läckageindikering. 
Kan monteras både vertikalt och horisontellt.
  

Konstruktion
Installationsplåt i vitlackerat stål i 2 storlekar 1150x500 och 800x500 mm. 
Komplett med fördelning till lägenheter, avstängning och konsol 
förberedd för vattenmätning per lägenhet, både för tappkallvatten 
och tappvarmvatten. Anpassad för 60 mm isolering på stamledning.
Max antal lägenheter på plåt 1150x500 = 6st.
Max antal lägenheter på plåt 800x500 = 4st.
Kan med fördel kompletteras med mätning och fördelning av värme.
Kundanpassad installationsplåt finns på förfrågan, kontakta oss 
så hjälper vi dig.

Tryck och temperatur
Arbetstemperatur: +2°C/+70°C beroende på innehåll, omgivning +40°C. 
  

 

Materialspecifikation
 

Installationsplåt Vitlackerat stål 

Metallrördelar Avzinkningshärdig mässing 

Ventiler Avzinkningshärdig mässing 

Presskopplingar Blyfri mässing 

Multilagerrör PE-RT/AL/PE-RT 

Fördelare Blyfri mässing

Finns som tillval även med ventiler och rördelar i blyfri mässing.
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Pumpar

Kontakta oss!
Ovanstående två installationsplåtar är exempel. 
Kontakta oss och ange dina önskemål så kommer 
vi fram till en bra lösning tillsammans. 
Kanske har du en ritning på fastigheten som vi kan utgå ifrån?
Tel: 042-295560, E-post: prefab@beulcoarmatur.se

Frågor som kan vara bra att ha svar på:
• Antal anslutningar för tappkallvatten (KV).
• Antal anslutningar för tappvarmvatten (VV).
• Antal anslutningar för tappkallvatten (VS).
• Dimension på stamledning.
• Fabrikat på rörsystem och kopplingar.
• Placering på vägg eller takmontage.

Exempel på produkter som kan komplettera installationsplåten:

Vattenmätare Energimätare 

Tillval:
• Presskoppling 16x2, som är typgodkänd till ett flertal rörfabrikat.  

För övergång mellan fördelare och rörsystem.
• Vattenmätare (KV) och (VV), ange önskad kommunikation Puls/M-bus.
• Energimätare (VS), ange önskad kommunikation Puls/M-bus.
• Dränerande lucka för takmontage.

Dränerande taklucka

Beulco Installationsplåt

Artnr Benämning Max antal lägenheter Bredd mm Höjd mm

INSTPL0800 Installationsplåt för KV/VV/VS 4 st 500 800

INSTPL1150 Installationsplåt för KV/VV/VS 6 st 500 1150

BA MPL koppling 


