AVLOPPSMODULER

Hybridstambyten
Avloppsmoduler kan användas för både ROT- och nyproduktion. De används främst i stigarlinjer för köksavlopp
(75mm) samt badrumsavlopp (110mm). Avloppsmodulerna innehåller läckageindikatorer och måttas alltid
enligt fastighetens behov. Modulalternativet möjliggör även hybridstambyten där t.ex. badrummen renoveras på
traditionellt sätt men köken behöver inte rivas då man drar köksavloppet i trappuppgången.
De fabrikstillverkade avloppsmodulerna lämpar sig till avlopp- och tappvattenrör samt el- och datakabelinstallation
och kan tillverkas i valfri kombination med valfria dimensioner. Avloppsmodulen är i enlighet med BBR krav och
Säker Vattens branschregler.
Avloppsmoduler försäkrar att man uppfyller branschkrav då man utför installationer i gamla schakt. De är även
öppningsbara vilket gör att man kan utföra service enkelt eller byta ut rören, helt utan rivning, vid nästa stambyte.
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För både torra och våta utrymmen
Avloppsmodulerna tillverkas för både torra och våta
utrymmen. De används för installation och kabeldragningar
av avlopp-, tappvatten-, värme- och värmeåtervinningsrör
samt el- och datakablar. Alla kombinationer av dessa går
att utföra inkl. enbart avloppsrör. Lämpliga installationsplatser är både trapphus och förrådsrum samt badrummet
naturligtvis.
Modulernas yta pulvermålas med fabrikskvalité. Standardfärg
är matt vit (RAL 9016). Kulören kan fritt väljas från hela
RAL-färgkartan samt glansgrad för att passa objektet
i fråga. Avloppsmodulen tillverkas av förzinkad stålplåt.
Modell

Mått

Max. Rörstorlekar
AV KV/VVC/VV Elutrymme

Avloppsmoduler för torrutrymmen hörninstallation
AS2323

230x230

AV110

AS2431

245x315

AV110 35/22/35

AS2437 S

245x370

AV110 35/22/35

145x55

Avloppsmoduler för torrutrymmen friväggsinstallation
AS2435

245x350

AV110

AS2437

245x370

AV110 35/22/35

AS2442 S

245x425

AV110 35/22/35

145x55

Avloppsmoduler för torrutrymmen för både hörn- och friväggsinstallation
PMS-2709

430x190

AV75 28/22/28

Avloppsmoduler för våtutrymmen hörninstallation
PLATSRESERVATION
FÖR
LEDNINGAR

AS2323 MT

250x250

AV110

AS2431 MT

265x335

AV110 35/22/35

AS2437 S MT

265x390

AV110 35/22/35

145x55

Avloppsmoduler för våtutrymmen friväggsinstallation
AS2435 MT

265x390

AV110

AS2437 MT

265x410

AV110 35/22/35

AS2442 S MT

265x465

AV110 35/22/35

145x55

Avloppsmodulerna inkl. botten, front, läckageindikering, rörfästen samt
isolering enligt rörens ytterdimensioner. OBS: inkl. EJ rör eller ledningar.
Ljudisolerad, EI30 brandklass, i enlighet med BBR och Säker Vatten.
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