
Arjonfloor®

MONTASJE-
VEILEDNING



Innhold i Arjonfloor fordelerskap
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• Hvitlakkert skap, dør og ramme
• Vanntett bunn (avtagbar)
• Alle gjennomføringer ferdig montert
• Holdere for fordeler
• Avløpsbend med siklemikk
• DIN-skinne med jordingsskrue for montering av kontrollboks for varmestyring

INNHOLD I ARJONFLOOR FORDELERSKAP:



Montering av fordelerskapet

Skapet leveres komplett med monterte 
gjennomføringer, avløpsbend, siklemikk, 
holdere og merkesystem.

Skapet skrus fast igjennom skruehullene i 
sidene mellom stendere.

Trekk rør inn i skapet.

Deretter sikres klipset med 
medfølgende deksel.

For å feste fordeleren - monter først det 
svarte klipset.

Sett inn fordelere og kople sammen.

Monter aktuatorer på returfordeleren. Koble aktuatorer i kontrollboks.
Ledninger legges i spor. Dette gjøres 
strømløst.

Trekk ut alle de røde splintene
fra aktuatorene, og merk kursene.
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OPPFYLLING AV ANLEGGET:

•   Tilse at alle pumper er avslått
•   Åpne én av kursene og spyl til det ikke kommer mer luft
•   Fyll alltid opp kursen fra tur-siden, altså den veien vannet skal gå i anlegget
•   Steng så kursen igjen og åpne neste. Gjenta prosedyren for denne kursen
•   Fortsett til alle kursene er gjennomspylt og frie for luft



Shuntgruppe (NRF-nr. 8356432) 
kan monteres i fordelerskapet. 

Shuntgruppen vil oppta minimum  
3 gjennomføringer. 

Shuntgruppe i fordelerskap

Klipp av PEX-røret. Se til at ca. 5 cm av 
PEX-røret er fritt.

Monter kuplingen på montasjetangen med 
mutterens gjenge innover.

Før inn PEX-røret mot kuplingen og lås 
fast med det lille håndtaket på tangen.

For å presse på kupling og blokke ut rør-
enden, må man presse sammen det store 
håndtaket på tangen.

Åpne montasjetangen. Røret med  
kuplingen frigjøres automatisk, og er 
ferdig til å monteres på fordeler.

Kontroll av monteringsresultat:  
konflensen for PEX-røret på en korrekt  
montert konkobling skal minst ha de  
målene som er angitt i figuren.

d 12 x 1,7   x = 2,5 mm
d 16 x 2,2   x = 3 mm
d 20 x 2,8   x = 3,5 mm

4 | Armaturjonsson AS | MONTASJEVEILEDNING ARJONFLOOR Armaturjonsson AS | MONTASJEVEILEDNING ARJONFLOOR | 5



Montering av dør og ramme 

Sett sammen rammen. Rammen festes med medfølgende skruer 
og monteres utenpå ferdig vegg.

Medfølgende lås med spor, kan erstattes 
med lås med nøkkel. Produktnr: 9920.

Øverste skinne i skapet er DIN-skinne til 
kontrollboks.

Kontrollboksen klipses på plass.

Dør monteres ved og sette inn bunnen 
først, ved bruk av plasthengsler tres disse 
inn i hull i bunn av dør.

Plasthengsler benyttes ved behov, disse 
tres inn i den nederste profilen.

Montering av kontrollboks i fordelerskap
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DRENSKLIPS TIL ARJONSFLOOR GULVVARMESKAP
Klipset har to låsepunkt for yttertøret samt fire låsepunkter i skapet.
Klipset har en kapasitet på 0,25l/m.

Ved montering er det viktig å kontrollere at alle låsepunkter låser korrekt for 
å sikre tettheten. Armaturjonsson anbefaler bruk av medfølgende drensklips, 
avløpsbend og siklemikk. Avløpsbend føres ut til rom med sluk.

Tre varerøret på klipset Monter klipset igjennom ett av hullene i 
bunnen av skapet, ved å fjerne en ledig 
gjennomføring.

Påse at alle fire låsepunkter låser  
korrekt.          
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Påse at begge låsepunkter på 
undersiden av skapet låser korrekt.        

Avløpsbendet monteres ut av vegg med 
siklemikk.

Påse at klipset trykkes helt ned 
varerøret.
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Dreneringsklips

2 låsepunkter 
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Kontrollskjema

 

Kontrollskjema ved installasjon av
Arjonfloor® 

Adresse

Gnr/Bnr

 

 Åpne fordelere er montert i rom med sluk og vanntett gulv.
 

 Gjennomføringer i skap er kontrollert for vanntetthet før tetting av vegg. 

 Vannledningssystemet er trykktestet med vann.

 Igangkjørt iht. beskrivelse i håndbok (Se utdrag på baksiden av arket).
 

 Arbeidet er utført av rørlegger med spesialopplæring på montering av 
 Arjonfloor®. 

  Godkjent rørleggerbedrift                             Dato og sign. for utført egenkontroll
 

Egenkontrollskjemaet fylles ut av rørlegger og oppbevares i fordelerskap eller hjemmets mappe.
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Kursoversikt

Kursoversikt Arjonfloor® 

Kurs Etasje Rom  Vannmengde l/min. Rørlengde m.

Installasjonen er utført av rørlegger:
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Trykktestrapport

Kunde:

Installatør:
 
Anleggsbeskrivelse

Sted:   Bygning:  Seksjon:               

Anleggstrykk:  bar 

Testgjennomføring 
 Anlegget skal trykkprøves med vann evt sekundært med luft der det er fare for frost.
 Testtrykket skal være på 50% over høyest forekommende driftstrykk, maksimum 6 bar,
 når anlegget er ferdigmontert. 
 Trykkprøves anlegget med luft skal max lufttrykk være 0,5 bar .
 
 Start-trykk   bar
 
 Trykk etter 60min.  bar

 Trykkfall i løpet av 60 min. (Maks 0,1bar) bar

Testresultat 

Teststart:             Testtid:

Testkontrollør:     Dato:

Trykkprøving anlegget bør også foretas etter at alle andre håndverkere er ferdige med sine installasjoner.  
Vær observant på frostmuligheter vinterstid.
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Akkurat sånn  
proffe rørleggere  

vil ha det!

Telefon 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no

armaturjonsson.no
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