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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

UNIVERSA SKŘÍŇKA ROZDĚLOVAČE

Vý
šk
a

Šířka

1

zadní díl skříňky
se skříňovým rámem

2

příčný rám skříňky

3

krycí lišta do omítky

4

uzavíratelná
čelní dvířka skříňky

                                         Použití  skříňky UNIVERSA pro rozdělovače řady I. - III.
Typ 2 4 8 11 12
do 2 okruhů do 4 okruhů do 8 okruhů do 11 okruhů do 12 okruhů
šířka 400 mm 500 mm 700 mm 900 mm 1200 mm

                                            Použití  skříňky UNIVERSA pro rozdělovače řady IV.
Typ 2 4 8 11 12
 do 3 okruhů do 5 okruhů do 9 okruhů do 12 okruhů do 12 okruhů
šířka 400 mm 500 mm 700 mm 900 mm 1200 mm

                                                            Otvor pro osazení do stěny
Typ 2 4 8 11 12
min. šířka 420 mm 520 mm 720 mm 920 mm 1220 mm
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MONTÁŽNÍ NÁVOD

UNIVERSA SKŘÍŇKA ROZDĚLOVAČE
VŠEOBECNÉ INFORMACE

MONTÁŽ

• Skříňka rozdělovače UNIVERSA je univerzálně přizpůsobena k osazení před stěnu nebo
 k zabudování do stěny. Je opatřena bílou vypalovací práškovou barvou RAL 9010
 a mincovým uzavíracím zámkem. Skříňka je na bocích opatřena předlisovanými
 vylamovacími otvory pro napojení přívodního a vratného potrubí topné vody. 

• Vlastní výška skříňky je nastavitelná od 720 mm do 770 mm.

• Vlastní hloubka skříňky je nastavitelná od 100 mm do 180 mm.

Pro technickou pomoc je Vám vždy ochotně k dispozici náš servis.

PŘI ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY: 

Stavební niku je potřeba dobře rozměřit podle typu osazované skříňky.
Odstraníme čelní dvířka s krycí lištou a skříňku po osazení ve vodorovném a svislém směru řádně 
zajistíme a upevníme polyuretanovou pěnou nebo cementovou maltou.
Namontujeme rozdělovač.
Pro snadnější připevnění topných trubek UNIVERSA je vhodné sejmout příčný rám skříňky. Při 
provádění betonové podlahy po připojení topných trubek je nutné rám osadit zpět.
Po provedení povrchových omítek skříňku opět opatříme krycí lištou a osadíme dvířka.

PŘI OSAZENÍ PŘED STĚNU:

Vyjmeme ze skříňky čelní dvířka, krycí lištu a příčný spodní rám. Příčný rám otočíme
o 180°. Skříňku vyměříme ve vodorovném a svislém směru a řádně připevníme.
Namontujeme rozdělovač.
Pro snadnější připevnění topných trubek UNIVERSA je vhodné ponechat sejmutý příčný rám 
skříňky. Při provádění betonové podlahy po připojení topných trubek je nutné rám osadit zpět.
Před osazením čelních dvířek umístíme na spodní straně korkovou podložku, která upraví horní 
a dolní distanci dvířek.
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