VATTENMÄTARSKÅP

ANPASSAT FÖR VILLA

Vattenmätarskåp för villa - standardmodeller
Modeller med vattenmätarkonsol
Prefabricerat vattenmätarskåp för villa, exklusive ram och lucka. Bredd 550 mm, höjd 550
mm och djup 117 mm. Konsol för vattenmätare med längd 190-220mm, anslutning G25.
Avstängningsventiler före och efter konsol, kontrollerbar backventil efter konsol.
Inkommande anslutning med koppling för plaströr 32 mm PEM PN10 och utgående
anslutning invändig gänga 3/4”. Levereras med monterad passbit i konsol.
Stänkskydd och skåpsgenomföringar ingår. Skåpen är täthetskontrollerade.

Artnr

RSK

Typ

Artnr

RSK

Typ

0212555516

4647800

Inkommande VÄNSTER sida

0212555517

4647801

Inkommande HÖGER sida

Modeller med vattenmätarkonsol och fördelare
Samma förutsättningar som skåp ovan och kompletterat med fördelare för 6 kallvatten
och 4 varmvatten avstick med anslutning utvändig gänga 1/2” nedåt.

Artnr

RSK

Typ

Artnr

RSK

Typ

0212555522

4647744

Inkommande VÄNSTER sida

0212555523

4647745

Inkommande HÖGER sida

Tillbehör för vattenmätarskåp
Ram och Lucka

Stativ

Ram och Luckpaket för skåp 550 mm.
Innehåller:
• Ram, bredd 600 mm, höjd 580 mm
• Lucka
• Lås med mejselgrepp
• Skruvar för montage

Stativ för skåp.
Innehåller:
• 2 st stativben
• Skruvar och muttrar för montage

Artnr

RSK

0210008022

4647799

Mätartyp
Ram och Luckpaket för skåp 550

Information

Artnr

RSK

0211040001

4024323

Mätartyp
Stativ (1 par) för skåp

Vattenmätare

Våra skåp, ramar och luckor är
tillverkade av vitlackerad,
galvaniserad stålplåt.
Låset i luckan är av kromat stål.
Komponenter i kontakt med vatten
är i avzinkningshärdig mässing och
blyfri mässing. Passbit av PP plast.
Skåpsgenomföringar i gummi.

Skåpet är testat och godkänt
enligt provmetod

NT VVS 129

Våra kallvattenmätare som passar i
vattenmätarskåp för villa finns med
eller utan puls.
RSK

Längd

Mätartyp

5183920

190 mm

Q3 4 ansl G1

5183923

190 mm

Q3 4 ansl G1 med puls

Branschkrav och regler

Branschens krav för prefabricerade

Vattenmätarskåp
Krav för prefabricerat
vattenmätarskåp
Kraven utgår från en villavattenmätare
av typ QN 2,5 (Q3 4) monterad i mätarkonsol. Om vattenleverantören tillhandahåller andra typer av mätare kan
vattenmätarskåpet anpassas efter detta.
Serviceluckan till vattenmätarskåpet
ska vara lätt att demontera och
återmontera.
Vattenmätarskåpet förses med
anslutning för skyddsrör med
utvändig dimension minst 50 mm
(servisledning DN 32).
Vattenmätarskåpets botten ska
vara tät och klara kondensvatten
och utrinnande vatten vid byte av
vattenmätare. Skåpet förses med
läckageindikering till rum med
golvbrunn.
Vattenfördelare kan placeras i
vattenmätarskåpet. Cirkulerande
varmvatten är inte tillåtet i skåpet.
Vattenfelsbrytare kan placeras i
vattenmätarskåpet efter backventilen.

Vattenmätarskåpet ska vara provat
och godkänt av ackrediterat
provningsinstitut för täthet. Om rör-irörsystem ansluts till skåpet ska det
vara provat enligt NT VVS 129.
Vattenmätaren ska vara typgodkänd
eller ha ett MID certifikat.
Vattenmätaren ska monteras enligt
fabrikantens anvisningar. Observera
särskilt erforderliga raksträckor före
och efter mätaren samt högpunkt.
Mätarkonsolens längd ska vara
anpassad till normal bygglängd
för vattenmätaren, 190/220 mm.
Mätarkonsolen ska vara fast
förankrad i vattenmätarskåpet
och förses med skjutbar hylsa eller
skjutbara fästen i konsolen för
demontering av mätare. Kontrollerbar
backventil, typ EA enligt SS-EN 1717,
placeras efter mätare, på fastighetens
sida. Avstängningsventiler monteras i
vattenmätarskåpet före och efter
vattenmätaren.
Mätaren ska vara visuellt
avläsningsbar.

Vattenmätarskåpet ska klara
radioavläsning av mätare och vara
förberett för signalkabel.

Krav för placering av
vattenmätarskåp
Vattenmätarskåpet placeras utanför
våtzon 1 och anpassas för att klara en
vattenmätare med ett byggdjup på
120 mm.
Skåpets underkant placeras lägst
300 mm över färdigt golv.
Vattenmätaren placeras lägst 700 mm
över färdigt golv och högst 1000 mm
över färdigt golv.
Vattenmätarskåpet ska vara lätt
tillgängligt för service och underhåll,
vilket innebär möjlighet till fria
utrymmen ovan, framför och vid
sidan av skåpet.
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