
1© ABK-Qviller | R502252 Produktblad_v01 Rørfordeler med topmeter DN25 messing 

R502252 Produktblad_v01 Rørfordeler med topmeter DN25 messing.pdf 

Rørfordeler med topmeter DN25 messing   
Produktblad

Art.nr. 502252 - 502262



2 © ABK-Qviller | R502252 Produktblad_v01 Rørfordeler med topmeter DN25 messing 

Rørfordeler med topmeter DN25 

For distribusjon og regulering av kretser i varme og 

kjølesystem     

        

• Høy kvalitet
• Messing
• Montert på festeskinne 
• Tidsbesparende
• Kompakt 
• Fra 2 til 12 kurser

Konstruksjon 
Rørfordelere i messing. For distribusjon og regulering av 
kretser i varme og kjølesystem, med lave og høye tem-
peraturer. Materialet er av høy kvalitet, og hver enkelt 
rørfordeler er trykktestet. Oppfyller ISO 228 standarden. 

Rørfordeler i messing, som  leveres  i fra 2 til 12 kurser. 
Fordeleren er  montert på festeskinne med dempende 
gummiforing. Det følger med kuleventiler med unions-
kuplinger, termometere, endeplugger, lufte og fylle/
avtappings ventiler for enkel montering til rørfordeler.

Rørfordelerne er også utstyrt med underdeler i messing 
(CW617N, 3/4” EUROKONUS). Rørfordelerene leveres i 
par for tur og retur. Ferdig montert på festeskinner. 

Retur-rørfordelerne er bestykket med returventiler 
med manuelle håndratt og beskyttelseshetter. 
Tur-rørfordelerne er bestykket med top-meter med 
posisjons-hukommelse. For vann eller glykolblandet 
vann inntil 30% blanding. 

Tekniske data
Maksimalt driftstrykk   10 bar 
Maksimal driftstemperatur   90 0C
Top-meter justeringsområde  0-5 liter/min
Top-meter presisjon    +/- 10 %
 
Materialspesifikasjon rørfordeler
Hus        CW617 N
Messingdeler        CW617 N  
Pakning         Peroxide EPDM
Kuleventil        PPA, messing og stål
Manuelle håndratt        ABS

Komponentliste 

1. Tur-rørfordeler 

2. Retur-rørfordeler

3. Kuleventil for tur-rørfordeler (rød)

4. Kuleventil for retur-rørfordeler (blå)

5. Termometer

6. Lufteplugg

7. Fylle/avtappingsventil

8. Festeskinne

9. Top-meter

10. Returventil med manuelt håndratt 

Materialspesifikasjon Top-meter
Hus PPA 
Lukker PA MXD6 
Pakning  Peroxide EPDM
Låsering PPO og PS blanding
Indikator PA 12
Spindel PSU
Seglass Transparent PA12
Deksel ABS
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Art.nr. Kurser A B C D E F G

502252 2 279 mm 357 mm 115 mm 32 mm 50 mm 1 " EK

502253 3 329 mm 357 mm 115 mm 32 mm 50 mm 1 “ EK

502254 4 379 mm 357 mm 115 mm 32 mm 50 mm 1 “ EK

502255 5 429 mm 357 mm 115 mm 32 mm 50 mm 1 “ EK

502256 6 479 mm 357 mm 115 mm 32 mm 50 mm 1 “ EK

502257 7 529 mm 357 mm 115 mm 32 mm 50 mm 1 “ EK

502258 8 579 mm 357 mm 115 mm 32 mm 50 mm 1 “ EK

502259 9 629 mm 357 mm 115 mm 32 mm 50 mm 1 “ EK

502260 10 679 mm 357 mm 115 mm 32 mm 50 mm 1 “ EK

502261 11 729 mm 357 mm 115 mm 32 mm 50 mm 1 “ EK

502262 12 779 mm 357 mm 115 mm 32 mm 50 mm 1 “ EK
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Justering av top-meter 
Vannmengden for hver krets kan justeres inn.
Top-meteret har en innstillbar posisjonshukommelse.
Dette er nyttig for å finne tilbake til tidligere innstilt 
posisjon etter vedlikehold eller avstengning. 

Følg følgende prosedyre for innstilling av hver krets. 

1. Aktiver systemet ved at sirkulasjonspumpen settes 
i drift. Husk å åpne kuleventilene. 

2. Ta bort det orange dekselet. 

3. Lukk top-meteret fullstendig ved å rotere den 
øverste låseringen med klokkeretningen. Det skal 
stenge helt. Dette kan du se gjennom glasset.   

4. Juster inn top-meteret ved nå å rotere den øverste 
låseringen mot klokken til vannmengden er riktig.

5. Plasser posisjonshukommelsen ved å rotere den 
nederste låseringen mot klokken til den stopper. 

6. Plasser det oransje dekselet tilbake på enheten. 
Ved å rotere på det oransje dekselet kan man nå 
stenge kretsen og åpne den til riktig posisjon bare 
ved å skru på det orange dekselet til det stopper.  

Tur-rørfordeler (enveis)   Retur-rørfordeler(enveis) 

Antall rotasjoner fra helt stengt posisjon 
Fullstendig åpen posisjon MAX
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Top-meter
Ved hjelp av top-meter kan man direkte avlese vanngjennomstrømningen. Man kan innregulere på en effektiv
måte, uten å bruke diagrammer eller måleinstrument. Man kan enkelt balansere de ulike sløyfene. 
Man kan lagre innstillingen og finne tilbake, ved midertidige avstenginger av en sløyfe. Man kan fjerne
måleglasset for rengjøring, mens systemet driftes. Det er lettere å feilsøke ved f.eks. feilkobling av rør o.l.

Innjustering forutsetter at man kjenner vannmengden som hver enkelt rørsløyfe skal ha. 
Mange rørleggere foretrekker å bruke top-meter i hovedsak fordi det vises om det sirkulerer vann. Denne 
kan kun monteres på tur-manifolden. Det anbefales at systemet har vært i drift en periode før balanseringen 
starter slik at mest mulig luft blir evakuert. Alle aktuatorer på returstokken tas av, og kuleventilene åpnes. 
Sirkulasjonspumpa settes i drift.

Det er mulig å demontere glasset for rengjøring uten å stenge vannet. Steng da kursen ved å vri den 
oransje plasthetten med klokka til den stopper. Man kan nå ta tak i selve glasset å skru det opp mot klokka. 
Merk at det kan komme noe anleggsvann ut når glasset tas av. Dette skyldes vannet som står i glasset, 
eventuelt smuss som har satt seg på stempelpakningen. Mengdemeteret skal kunne stenge 100%, men
pakningen har lett for å vri seg dersom den stenges for hardt igjen. Den vil da kunne lekke (blø).

Tilbehør
2220105  Koblingssett x-net, EK x 12x1,4 mm Pex
2220160  Koblingssett EK x 16x2 mm PE-X og PE-RT
2220165  Koblingssett EK x 17x2mm PE-X og PE-RT
2220190  Koblingssett EK x 20x2 mm PE-X og PE-RT
2220365  Koblingssett EK x 16x2 mm Alpex

3110251 Termoelektrisk element 24 V NC, VA80, m/ 1 m kabel
3100251 Termoelektrisk element 230 V NC, VA80, m/ 1 m kabel

2011330 Albue forniklet 1” innv./utv. gjenger, kort
2011340 Albue forniklet 1” innv./utv. gjenger, lang
2011355 Vridbart endestykke for fordeler, 1/2” innv. gj. x 1” utv. gj. x 1/2” innv. gj.
2200565 Albue messing med løpemutter EK innv./utv. gjenger

2104530 Kuleventil vinkel for unionskobling, 1” x 1 1/4” innv./utv. gjenger, rødt grep
2104533 Kuleventil vinkel for unionskobling, 1” x 1 1/4” innv./utv. gjenger, blått grep
2111020 By-pass overtrykkventil for montering etter rørfordeler
4420417 Termometer med løpende mutter, EK innv./utv. gjenger
2011317 Mengdemåler med skala 1-4 l/min, EK innv./utv. gjenger

Reservedeler
2011312 Returventil for innbygging i rørfordeler DN 25 og DN 32
2011314 Topmeter med skala 0 - 5 l/min, 1/2” utv. gjenger
2011321 Underdel til DN25 rørfordeler, EK x 1/2” utv. gjenger
2011322 Underdel for topmeter til DN25 rørfordeler, EK x 1/2” utv. gjenger

4440115 Lufteventil manuell m/ O-ring, 1/2” utv. gjenger
2200526 Plugg fornikl med O-ring 1” utv. gjenger
2104520 Kuleventil for unionskobling, 1” x 1 1/4” innv./utv. gjenger, rødt grep
2104523 Kuleventil for unionskobling, 1” x 1 1/4” innv./utv. gjenger, blått grep

2104527 Unionskobling m/termometer for kuleventil, 1 1/4” x 1” innv./utv.gjenger
2104622 Påfyllings-/avtappningsventil m/ O-ring, 1/2” x 3/4” utv. gjenger
2011204 Festeskinne fordeler dobbel 1” c-c 200 mm
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