
PRODUKTEGENSKAPER 
Integral (shunt med integrerad fördelare) och radiatorför-
delare i skåp anpassat för 2-våningshus där en kombination 
av golvvärme och radiatorer används.

Produkten levereras färdigmonterad i skåp med 17 mm 
klämringskopplingar för golvvärme och 16 mm presskopp-
lingar för radiatorer men kan enkelt anpassas för samt-
liga rördimensioner. Kontakta ditt Thermotech Center för 
anpassning av grundkonstruktionen.

INGÅENDE KOMPONENTER
• Fördelarskåp 95 mm djup
• Integral
• Termostatventil med självverkande termostat
• Radiatorfördelare
• Injusteringsventiler för både Integral  

och radiatorfördelare
• Påfyllnings- och avtappningsventiler
• Avstängningsventiler
• Termometrar
• Skyddspåse
• Märkbrickor
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ThermoSystem™ golvvärme
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För information gällande delkomponent, t.ex. Integral och 
dess kopplingsalternativ och styrning, se motsvarande pro-
duktblad och/eller monteringsanvisning.

78726-0X0 (exkl passbit) 78726-0X1 (inkl passbit)

78727-00X

Kombinera 78726-0X0 
eller 78726-0X1 med 

fördelarpaket för radiatorer 
(78727-00X) för ett komplett 

färdigmonterat skåp 

OBS! Injusteringsventil 
till radiatorfördelare 
med Kvs-värde 2.0 som 
standard. Kan enkelt 
anpassas efter systemets 
flödesbehov.

• Integral och radiatorfördelare färdigmonterat i skåp
• Ryms i 95 mm väggkonstruktion
• Enkel matning till både golvvärme och radiatorer
• Injusteringsventiler för både golvvärme och radiatorer
• Avstängningsventil på både tillopp och retur
• Flexibelt val av kopplingar för samtliga rördimensioner
• Enkelt att montera energimätare

Art.nr. Front

62756-1 Front För skåp 690 mm

62755-1 Front För skåp 840 mm

Art.nr. Fördelarpaket (Radiatorfördelare, 16mm press som standard)

78727-00X  1 - 9 slingor fördelarpaket Kombi

Art.nr. Kopplingsalternativ G20 (primär)

72620-20 20 mm (presskoppling)

72626-20 26 mm (presskoppling)

50000-20 20 x 2,0 mm (klämringskoppling golvvärmerör)

76226-20 26 mm (klämringskoppling golvvärmerör)

76220 20 x 2,5-2,8 mm (klämringskoppling)

Art.nr. Slingor (gäller golv-
värme och radiatorer)

Bredd Djup Höjd

78726-0X0 (exkl. 
passbit)

1-6 690 mm 95 mm 1025 mm
7-9 840 mm 95 mm 1025 mm

78726-0X1 (inkl. 
passbit)

1-5 690 mm 95 mm 1025 mm
6-8 840 mm 95 mm 1025 mm

Skåp med Integral
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APPLIKATIONSEXEMPEL: 
2-PLANSHUS 

En typisk värmesystemlösning för små-
hus är en kombination av golvvärme 
och radiatorer. Golvvärmen installeras 
på markplan, oftast som en del i be-
tongplatta, med radiatorer på plan 1.

Thermotech erbjuder en komplett pre-
fabricerad lösning för hus med denna 
typ av värmesystem. 

• Alla sammankopplingar föreligger 
i ett och samma vattentäta skåp – 
enligt gällande Säker Vatten- 
regler.

• Flexibelt val av kopplingar för 
samtliga rördimensioner.

• Injusteringsventiler för balansering 
mellan våningarna samt avstäng-
ningsventiler finns i skåpet.

Vid installation ansluts matningsrör 
från värmekällan till golvvärmeskåpet 
på nedre plan. Där kopplas sedan 
både radiatorslingor och golvvärme- 
slingor i samma skåp.

Skåpet kan även beställas förberett 
med passbit och mätpunkter för en 
enkel installation av energimätare.

ThermoSystem™ golvvärme


