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Fordelerskap i vegg for Kermi x-net   
Produktblad

Art.nr. 2021120, 2021121, 2021122, 2021123, 2021124, 2021125, 2021126
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Fordelerskap i vegg for Kermi x-net 

For plassering av  rørfordeler, energimåler og  andre  
komponenter til x-net gulvvarme og komfortkjøling

• For integrering i vegg 

• Til DN 25/32 rørfordeler og andre komponenter 

• Høy kvalitet, ekslusivt utseende 

• Justeringsmuligheter i både høyde og dybde

• Alle hvitlakkerte detaljer i egen vedlagt pakke

Konstruksjon og detaljer

Fordelerskap for integrering i vegg. Skapet har en  
3 mm ramme i galvanisert stål. Dør og detaljer er 
pulverlakkert i hvitfarge (RAL 9016), og er pakket i egen 
vedlagt pakke. Dør og detaljer kan monteres helt til 
slutt, og slik kan riper og andre skader unngås på alle 
lakkerte detaljer i byggeprosessen. 

Bakveggen er utstyrt med to monteringskinner for  
rørfordelere. Disse skinnene kan enkelt løsnes og 
plasseres med passende mellomrom alt etter behov. 
Skapet har en DIN-skinne for enkel plassering av kon-
trollmoduler og andre komponenter. 

Skapet kan justeres litt både i høyde og i dybde. Høyde fra 
695 -785 mm (0-90 mm) og dybde fra 110 -150 mm (0-40 
mm). 

Begge sideveggene har ferdig perforerte åpninger for 
gjennomføringer. Skapet har monteringsføtter som kan 
justeres i høyden og enkelt tilpasses gulvkonstruksjoner 
på mellom 60 - 180 mm høyde. 

Kantisolasjon mot avrettingsmasse er ferdig montert.  
Skapet har en demonterbar skinne i bunnen som 
er egnet for innbøying av rør som skal ut på gulvet.  
Skinnen er også høydejusterbar. På innsiden av døren er 
det en plastlomme for å oppbevare kursfortegnelse og  
annen informasjon. 

Materialspesifikasjon

Ramme:   Galvanisert stål 
Dør og detaljer: Pulverlakkert RAL 9016
Dørlås:   Metall
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Art.nr. A1 DN 25/32 A B C D Høyde Dybde

2021120 4 kurser 489 mm 450 mm 513 mm 445 mm 695 -785 mm 110 -150 mm

2021121 6 kurser 574 mm 535 mm 598 mm 530 mm 695 -785 mm 110 -150 mm

2021122 8 kurser 724 mm 685 mm 748 mm 680 mm 695 -785 mm 110 -150 mm

2021123 11 kurser 874 mm 835 mm 898 mm 830 mm 695 -785 mm 110 -150 mm

2021124 12 kurser 1024 mm 985 mm 1048 mm 980 mm 695 -785 mm 110 -150 mm

2021125 12 kurser 1174 mm 1135 mm 1198 mm 1130 mm 695 -785 mm 110 -150 mm

2021126 12 kurser 1474 mm 1465 mm 1498 mm 1430 mm 695 -785 mm 110 -150 mm

Fordelerskapet leveres i  forskjellige breddealternativer.
Alle breddealternativene har samme høyde og dybde med justering
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ABK-Qviller AS 
Hovedkontor: Brobekkveien 80 A bygg 13
Logistikk: Brobekkvn. 80 B bygg 10, 0582 Oslo
Pb. 64 Vollebekk, 0516 Oslo   
Tlf. 23 17 05 20

abkqviller.no

R2021120 Fordelerskap i vegg for Kermi x-net 

Teknisk forfatter: Godkjent av: Versjon Utgitt Endring

Ingar Christiansen Petter Hagen v01 Mars 2020 Første utgave

Ingar Christiansen Petter Hagen v02 August 2020 Kursbeskrivelse
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Leilighet nr.

Rom Varmekrets nr. Termostat nr. 

Installatør:                                                                                                                                                                             Egenkontroll:     


