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Inbouwdoos verwarming Gecentreerde uitgang 9847 Excentrische uitgang 9841
Hoogte
Breedte
Lengte
Uitgang 1/2” binnendraad M22 met knelset voor 15 mm
Ingang M22 buitendraad M22 buitendraad

De inbouwdozen beschikken standaard over universele uitgangen voor 1/2” buitendraad.

Een speciaal doordacht gleuvensysteem met een tussenafstand van 3,5 mm maakt het mogelijk 
de diepteregeling (8 of 9 posities) van de inbouwdozen nauwkeurig aan de wandafwerking aan 
te passen. Met hun standaard inbouwdiepte van 40 mm zijn zij zeer compact en kunnen zowel in 
wanden als vloeren met een geringe dikte verwerkt worden. De dubbele inbouwdozen kunnen in-
dien gewenst direct aan de wand gemonteerd worden dankzij 4 voorgeboorde gaten op de rugzijde.

Het compleet assortiment van perskoppelingen 7000 en knelkoppelingen 825 COMAP is geschikt 
voor alle types van aansluitingen. Indien de knelkoppelingen in de inbouwdozen om bepaalde 
redenen niet toegankelijk kunnen blijven, adviseren wij het gebruik van perskoppelingen.

Toepassing 

De kunststof inbouwdozen bieden een corrosie- en schokbestendige bescherming aan de daarin 
gelegen messing aansluitstukken en koppelingen en bieden tevens de mogelijkheid om de
mantelbuis vast te houden. Indien nodig kan de inbouwdoos geopend worden en zijn zelfs na 
montage de aansluitkoppelingen nog makkelijk bereikbaar zonder vloer- of wandbeschadiging. 
De inbouwdozen zijn geschikt om direct aan te sluiten op sanitaire en radiatoronderdelen.

Technische gegevens

Tip: Vóór de defintieve montage kunt u de mediumbuis in de mantelbuis heen en weer schuiven om te contro-
leren of een eventuele latere vervanging van de mediumbuis mogelijk is.

AANSLUITING

Koper PEX MULTISKIN Perskoppeling

Aansluiting

Inbouwdozen
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HYDRAULIC

9847
CODE

1/2’’ - M22 984700 1

9504
CODE

35 & 50 950400 1

L (mm) Ø (mm) CODE
3/4’’ MF 50 15 A250127.50 1 (10)

70 15 A250127.70 1 (10)
100 15 A250127.99 1 (10)

4/4’’ MF 50 20 A250134.50 1 (10)
70 20 A250134.70 1 (10)

100 20 A250134.99 1 (10)
5/4’’ MF 50 26 A250142.50 1 (10)

70 26 A250142.70 1 (10)
100 26 A250142.99 1 (10)

6/4’’ MF 50 33 A250148.50 1 (10)
70 33 A250148.70 1 (10)

100 33 A250148.99 1 (10)
6/4’’ MF 50 40,5 A250160.50 1 (10)

70 40,5 A250160.70 1 (10)
100 40,5 A250160.99 1 (10)

De sanitaire inbouwdozen kunnen afzonderlijk in de muur geplaatst worden of met speciaal daarvoor 
ontworpen wandbeugels. De beugels ref. 9505 en 9510 zijn dubbel uitgevoerd, maar kunnen in twee 
symmetrische delen gescheiden worden dankzij een voorziene breukzone. Deze dubbele beugel houdt de 
inbouwdozen op een hartafstand van 150 mm.

De montage van de inbouwdozen voor verwarming kan uitgevoerd worden middels een bevestigingsbeugel 
ref. 9504, die zowel voor een hartafstand van 35 als 50 mm geschikt is.

Afmetingen Verp. (Oververp.)

h.o.h. (mm) Verp. (Oververp.)

Enkelvoudige inbouwdoos

Montagebeugel (voor ref. 9841 / 9847)

Binnendraad x buitendraad; voor koppeling ref. 825P en 829
Snelle en betrouwbare aansluiting in combinatie met ref. 9848

Verzinkt staal

Flexibele buizen met inox omvlechting 

Toebehoren 

Aansluiting Verp. (Oververp.)
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