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Wirsbo fördelarskåp ingår i Wirsbo Tappvattensystem® Witapex 
och har vattenskadesäkerhet med läckageindikering som myn nar 
ut an för byggnadsstommen samt medlevererade brand-gastät-
ningar för montering av genomföringarna vid drag ning till annan 
brand cell. Skåpet har knock out an vis ning ar för genom-föring-
arna, som knackas ut för de genomföringar som skall användas.

Läckageindikeringen kan utföras på två sätt, genom att skära 
bort kragen på en genomföring, ansluta ett skyddsrör som dras 
till ett utrymme (Obs! endast inom samma brandcell) med 
golv brunn eller alternativt ansluta läckageindikeringsslangen 
som är med le ve re rad (man måste då själv borra hålet i skåpet se 
ned an) Punkt 1-4 kan utföras innan skåpet monteras på vägg.

1. Kontrollera att alla delar är medlevererade enligt för-
teckning, bild 1 (se baksidan av denna anvisning).

2. Knacka ur knockoutbrickorna till de genomföringar som skall 
användas i skåpet, bild 2. Knacka även ur även knockout-brickorna 
i plastgenomföringarna, här kan ett rör med yt ter di men si on 22 mm 
användas, bild 3.

3. Anslut genomföringarna med långa delen med muttern på 
skåpets utsida och packning för tätning på skåpets insida bild 4.

4. På genomföringen som skall användas som läck a ge in di ke ring skall 
kragen på genomföringen skäras bort, bild 5, för att läckagevattnet 
skall kunna rinna ut i anslutet skyddsrör till platsen för indikering.

5. Skåpet fästes i väggen genom att skruvas eller spikas på reglar, bild 6. 
För utanpåliggande skåp fi nns hål för infästning  skåpets rygg.

6. Montera fördelare med ventil och t-rör eller vinkel och an pas sa 
fästklammer till avsticken längst ut på fördelaren, bild 7 (för de la re med 
c/c 50 mm skall användas för att utgångarna i skå pet skall passa).

7. Kapa skyddsrör i höjd med genomföringens mutter och tryck upp 
skyddsrör i genomföringen så hårt att tätning och fi xering av skydds-
rör erhålls, bild 8 (genomföringen är preparerad med klister för att 
skyddsröret skall sitta fast och täta mot skydds rö ret).

8. På de rör som skall gå till annan brandcell monteras brand-
genomföringstätningar i de genomföringar som går nedåt, bild 9 
(man stoppar brandgasspridning men bibehåller läck a ge in di ke ring 
till skåpet). 

9. Koppla Wirsbo-PEX®-rör mot fördelare med FPL-PX 
eller Wirsbo Quick & Easy kopplingar. Q&E kopplingar och 
hand verk tyg används på bild 10 och hydralverktyg på bild 11.
Obs, kom ihåg att vrida verktyget i röret mellan varje expansion enligt 
monteringsanvisning för Q&E verktyg.

10. Bild 12 visar färdigkopplat skåp och på bild 13 är skåp samt 
väggskiva och skåp med ram och lucka monterat.

11. Skall läckageindikering med medlevererad plastslang an vän das 
borras ett hål med 9,5 mm borr i ram och lucka, detta är enk last 
att göras när skåpet är uppsatt, välj lämplig plats tre mm ovan för 
skåpets botten bild 14, när hålet är borrat de mon te ra ramen, skär ur 
väggskivan runt hålet och montera gummitätningen i hålet. Anslut 
plastslangen, den skall sluta ca 10 mm inne i skåpet och kapas i lämplig 
längd utanför skå pet bild 15.

Fig.  Innehåll till Fördelarskåp art nr 58604

4 st Mutter till skåp ge nom för ing 54/34 art nr 587066

4 st Skåpgenomföring 54/34 art nr 587064

4 st Packning till skåpgenomf. 54/34 art nr 5870641

16 st Genomföringstätning 25/15 art nr 587051

2 st Genomföringstätning 54/18 art nr 587052

1 st Läckindikeringsrör

16 st Mutter till skåpgenomf. 25 art nr 587065

16 st Skåpgenomföringar 25 art nr 587063

16 st Packning till skåpgenomf. 25 art nr 5870631

2 st Genomföringstätning 54/18 art nr 587054

1 st Packning till läck in di ke rings rör

2 st Skruv MCS fzb M5 L=16 mm

4 st Sexkantmutter M6M fzb M5

2 st Nylondistanser 10 mm

2 st Rundbrickor BRB 5.3 x 10 fzb

4 st Rörclips (klammer)

4 st Plåtskruv RXS 3.5 x 13 mm

2 st Genomföringstätning 54/22 art nr 587053

2 st Skruv MCS fzb M5 L=30 mm
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Uponor Wirsbo AB  Lokalkontor: 
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Wirsbo-PEX©-rör är ett registrerat varumärke tillhörande Uponor Wirsbo AB, Sverige. Pro-
dukterna som beskrivs i broschyren är därmed allmänt skyddade av Patentmyndigheterna 
världen över. Företaget förbehåller sig rätten till ändring av specifi kationen av ingående 
komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling, utan 
föregående meddelande.
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