RÖR I RÖR
ETT KOSTNADSEFFEKTIVT
OCH SÄKERT SÄTT ATT
SJÄLV INSTALLERA
TAPPVATTEN INOMHUS

INFORMATRION
MONTERAS INBYGGD, DOLDA I VÄGG
ELLER GOLV/TAK.

ENKEL OCH SMIDIG MONTERING
MED PEX-RÖR OCH KLAMMER

Godkänt RÖR-I-RÖR syst
Vårt RÖR-I-RÖR sortiment för badrum, wc, kök och tvättrum är
godkänt som ett system. Det är därför viktigt att endast använda
de produkter som ingår i vårt sortiment.
Systemet är testat och godkänt enligt Nordtest NT VVS 129.
Varför RÖR-I-RÖR?
RÖR-I-RÖR är ett kostnadseffektivt och säkert sätt att installera
rör dolt i vägg. Systemet är anpassat till förläggning i byggnadskonstruktioner av trä, betong, lättbetong, tegel eller synligt i källarstråk,
undertak.
Enligt Boverkets byggregler, BBR, så skall installationer med kortare
livslängd än byggnadens avsedda brukstid vara lättåtkomliga och
enkla att byta ut samt vara lätta att underhålla, driva och kontrollera.
PEX-röret har en lång livslängd och är utbytbar då den ligger förlagd i
skyddsrör och är inte känslig för vattenkvaliteten.
RÖR-I-RÖR systemet är enkelt att installera och installeras det på ett
korrekt sätt så finns ingen risk för dolda vattenläckor i väggen
utan eventuellt läckage leds fram till ett utrymme där det blir
synligt och inte kan orsaka direkt skada.
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TRYGGT OCH SÄKERT MED EGEN
”VATTENCENTRAL” HÄR KAN DU
KONTROLLERA ATT ALLT FUNGERAR .

INGÅNG
VARM- OCH
KALLVATTEN

DET INRE VATTENRÖRET KAN
DRAS UR SKYDDSRÖRET
OCH BYTAS

em för hela huset
Regler vid installation av inbyggda dolda rör-i-rör för tappvatten

•
•
•
•
•
•

RÖR-I-RÖR dras alltid utan skarvar från ett fördelarskåp/ eller
ett fördelingsrör i vattensäkert utrymme till respektive tappställe.
RÖR-I-RÖR ska förläggas på sådant sätt så att det är
utbytbara så att ett skadat vattenrör kan bytas utan att
väggens tätskikt bryts
Kopplingar och skarvar får inte byggas in i eller
förläggas dolt
Vid väggenomföring så ska alltid väggbockfixtur alternativt
väggbox användas
Det skall finnas en läckageindikering
Följ instruktionen noga vid montering

Vad får jag göra? De flesta försäkringsbolag har som krav att
installationen skall vara fackmässigt utfört. Ett fackmässigt utförande
innebär att arbetet utförs i enlighet med Boverkets gällande byggregler, branschregler samt att monteringsanvisningarna följs. Om du
känner dig osäker kontakta din lokala rörläggare.
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KOM I GÅNG

PLANERA

Gör gärna en måttsatt skiss över installationen

vill du koppla ihop rören och hur
A. Vart
– inbyggt eller öppet?
Tänk på att placera tappvattenfördelarna så centralt i installationen
som möjligt, på så sätt kan rörlängden reduceras, rekommenderad
maxlängd är 10 meter/slinga.
Inbyggt
Vid inbyggnad av tappvattenfördelare - använd
fördelarskåp. Dräneringsslang till vattensäkert utrymme
med golvbrunn.
Öppet
Monteras synligt på vägg eller tak – använd fördelarkonsol.
Konsol ska alltid monteras i vattensäkert utrymme med
golvbrunn.

tappställen (varmt/kallt) avgör ditt
B. Antal
val av tappvattenfördelare – räkna fram
hur många uttag du behöver

Tappvattenfördelare för montering i skåp eller på konsol finns i tre
utförande med två-, tre- och fyra uttag. Dessa går att koppla samman
och kombinera så att du får önskat antal uttag för tappvattnet.

C. Planera ditt inköp

Använd gärna inköpslistan på nästa sida.

•
•
•
•
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Tänk på att det alltid ska vara hela längder av PEX-rör
helt utan skarvar
Använd kopplingssetet för att koppla PEX-röret till
tappvattenfördelaren
För varje anslutning av PEX-rör i skåp använder
du 1 st skåpmuff
Det finns två sätt (väggbockfixtur och väggbox) att
dra PEX-röret genom vägg. Vilket
passar dig, se sid 16-19.

MONTERA

Överblick för montering av RÖR-I-RÖR

1.Skruva fast skåpet. Bestäm vilka hål för PEX-rör
och ingående vatten du ska använda. OBS! Skåpet
har hål för PEX-rör och ingående varm/kallvatten på
alla fyra sidorna. Sid 8-9

2. Förbered för PEX röranslutning. Skruva fast
skåpmuffarna. Sätt täckbrickor i alla tomma hål.
Anslut dräneringsrör. Sid 8-9

3. Montera tappvattenfördelarna i skåp, anslut
PEX-rören och ingående varm/kallt vatten.
Använd gärna avstängningsventil. Sid 10-11

4. Klamra PEX-rör. Klamra PEX-rören i mjuka böjar
minst varje meter. Sätt fixeringsbleck vid genomföring i
reglar. Använd alltid PEX saxen vid kapning. Sid 12-14

5. Förbered för väggenomföring. Montera
väggbockfixtur för 70 mm regel (endast Sverige) eller
väggbox för 40 mm regel. Sid 16-19

6. Förbered för montering av
blandare/tappställe.
Sid 16-17

Montera till sist eventuella blandarbrickor/täckbrickor och anslut till blandare/
tappställe enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Provtryck systemet.

5

SORTIMENT
6

Art.nummer

Benämning

3006016101

RÖD 25 meter PEX RÖR-I-RÖR

3006016121

RÖD 50 meter PEX RÖR-I RÖR

3006016141

BLÅ 25 meter PEX RÖR-I-RÖR

3006016161

BLÅ 50 meter PEX RÖR-I-RÖR

3006016202

PEX sax

3006016422

Enkelklammer, 10-pack
(minst 1 klammer per meter)

3006016442

Dubbelklammer, 10-pack
(minst 1 klammer per meter)

3006016622

Fixeringsbleck 10-pack för
genomgång av PEX-rör i reglar

3006016582

Bockfixtur för RÖR-I-RÖR inkl mont.
detaljer 2- pack. Endast för svensk
marknad

3006016602

Fästplåt 800 mm för bockfixtur 40-160 cc.

3006016482

Väggbox för ett tappställe

3006016502

Väggbox för blandare 150 cc

3006016522

Väggbox för blandare 160 cc

3006016542

Tätningsmembran för väggbox, 2-pack

3006016562

Rosett för väggbox, 2-pack.

3006016222

Fördelarskåp för upp till 5+5 SLINGOR
med lucka & fästen 370x390x118
mm inklusive dräneringsledning,
skåpsmuff, dekorbricka och nyckel.

3006016242

Fördelarskåp för upp till 8+8 SLINGOR
med lucka & fästen 550x500x118
mm inklusive dräneringsledning,
skåpsmuff, dekorbricka och nyckel.

Antal

Art.nummer

Benämning

3006016402

Skåpmuff till fördelarskåp, 2-pack

3006016682

Skåpmuffsanslutning till
skyddsrörskoppling 2-pack

3006016322

Tappvattenfördelare 2 uttag

3006016342

Tappvattenfördelare 3 uttag

3006016362

Tappvattenfördelare 4 uttag

3006105062

Ändlock till tappvattenfördelare med
packning ¾”

3006016382

Kopplingsset, 3-pack mässingsmutter
och klämmring för anslutning av PEXrör till tappvattenfördelare

3006016302

Konsolfäste för tappvattenfördelare

3006016702

Kulventil med vred, inv/utv rak G20.För
ingående vatten.

3006016722

Kulventil med vred inv/utv vinkel G20.
För ingående vatten.

Antal

BLANDARFÄSTEN OCH VÄGGBRICKOR FÖR PEX-RÖR
3010030382

Blandarfäste 160 cc dolda rör.

3010040382

Väggbricka enkel för dold rördragning

3010040402

Väggbricka dubbel för dold rördragning

RÖR-I-RÖR levereras med 25 mm
skyddsrör samt innerrör i Universal
PEX-rör 15 mm
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MONTERING

Monteringsanvisning

FÖRDELARSKÅP

Vattentätt fördelarskåp för tappvatteninstallation
I varje fördelarskåp medföljer montagematerial för fördelare,
skåpsmuff för dränageledning, dränageledning, dekorbricka för
dränageledning, täcklock, plexiglasskivor samt ram, lucka och
tillhörande nyckel.

Montage av fördelarskåp
1.

Placera skåpet så centalt som möjligt
i installationen, rekommenderad höjd
är 500 mm ovan färdigt golv.

2.

Skåpet monteras vågrätt, 15 mm
innanför färdig vägg och med den
breda frontramen nedåt.

3.

Skåpet fästes med skruvar anpassade för regel, kom ihåg att använda
bifogad nylonpackning för att uppnå
täthet runt skruvskallen.

4.

Skåpet får ej placeras i våtzon 1, det
vill säga hela golvytan och 1 meter
utanför duschutrymme respektive
badkar.

5.

Montera täcklock i alla hål som inte
används till skåpsmuffar eller dränering.

3.

5.
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Montage av skåpsmuffar
1.

Montera skåpsmuffen. Passar för
skyddsrör 25 mm. Skruva fast muffen
på insidan av fördelarskåpet och dra
åt ordentligt.

2.

För skyddsröret ner i kopplingen och
dra åt muttern se till att skyddsröret
sticker in i skåpet ordentligt, anpassa
därefter rörlängden till fördelaren.

3.

4.

För dränering används den medlevererade skåpsmuffen. Lämpligt som
dränageledning är 25 mm skyddsrör
som avslutas 2 mm utanför färdig
väggbeklädnad där dränagevatten
ska bli synligt. Utrymmet skall vara
vattentätt och helst vara försett med
golvbrunn. Sätt sedan på dekorbrickan. Tänk på att dräneringsledningen
skall monteras med fall och att dekorbrickans utlopp riktas ned mot golv.

1.

2.

3.

4.

För stamledning, varmt och kallt
vatten används gummimuff som
monteras i de större hålen i skåpet.
Om skyddsröret är större än 34 mm
så skärs gummimuffen av i rillan. Om
skåpet matas med 15 PEX-rör så kan
samma skåpsmuff som till fördelningsledningarna användas.

Montage av ram och lucka

•

•

Fäst ramen i skåpet med skruv och
bifogade packningar, tag plexiglasskivorna och placera dessa på skåpets
insida detta för att förhindra eventuellt
läckage att spruta ut igenom dörren
Avsluta med att placera luckan i ramens spår nedtill och använd nyckeln
för att låsa fast luckan.

Täthetsprovning av botten på skåpet ska ske med
20 mm vatten
Att alla skåpsmuffar och packningar som levereras till skåpet
endast är avsedda att monteras i förbindelse med detta system av
Rör-i-rör. BLANDA EJ FABRIKAT
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MONTERING

Monteringsanvisning

TAPPVATTENFÖRDELARE

Montering i fördelarskåp eller på konsol
Genom att kombinera de olika tappvattenfördelarna får man
önskat antal anslutningar. Exempelvis kan fördelarrör med två
utgångar respektive tre kopplas samman till en för att få fem slingor.

Vattenanslutning
Anslutning av vatten till fördelaren
är ¾”= G20 så om man exempelvis
matar med ett 15 mm PEX (rör-i-rör)
använd då en bussning G20XG15 till en
kopparrörskoppling 15xG15, byt sedan
ut klämringen och mutter till samma
kopplingsset som till fördelaren. Då flera
fördelare kopplas samman så skall den
bifogade packningen monteras mellan
dessa.

TIPS!

Placera en lättåtkomlig avstängning till fördelaren,
exempelvis kulventil med vred G20.

Installation av
tappvattenfördelare
i fördelarskåp
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•

Tappvattenfördelaren monteras på
bifogad konsol i skåpet

•

För att underlätta monteringen: börja
längst bak i skåpet

Montering PEX-rör till
tappvattenfördelare

1.

1.

Kapa röret i rätt läng, helt vinkelrätt
med PEX sax. Undvik att använda
såg eller kniv då det kan göra anslutningen osäker i framtiden.

2.

Trä klämring och mutter på röret.

3.

För in stödhylsan i röret, se till att
röret bottnat i stödhylsan.

4.

För in rör och stödhylsa i botten av
fördelaren.

5.

Dra åt muttern så mycket som möjligt för hand, drag sedan med nyckel
cirka 1 ½ varv (30Nm).

6.

När önskat antal slingor är monterade monteras 3/4” täcklock i ändan
av fördelaren.

4.

5.

2.

3.

6.

Installation av
tappvattenfördelare
på konsol
•

Vid installation av
tappvattenfördelare utan
fördelarskåp så skall konsolfästena
användas. Utrymmet där dessa
placeras skall vara vattentätt med
golvbrunn

•

Det är viktigt att fördelarna placeras
synligt
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MONTERING

RÖR-I-RÖR finns i 25 respektive 50 meters
längder
25 mm skyddsrör med innerrör Universal-PEX, 15 mm.

Egenskaper PEX-rör
PEX-röret har god flexibilitet samt utmärkt hållfasthet mot utmattning och är lämpligt för distribution av varmt och kallt vatten samt för
värmesystem då röret har diffusionsspärr.
Högsta maximala drifttryck är 10 bar. Den maximala temperaturen får
inte överstiga 95°C temporärt och maximalt 70°C i kontinuerlig drift.
PEX-rör är inte känslig för
vattenkvalitén som t ex surt vatten.

REKOMMENDERAD
MAXIMAL RÖRLÄNGD = 10 M

INGA
TVÄRA
BÖJAR
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Viktigt att följa vid förläggning av
PEX RÖR-I-RÖR:

•
•
•

•

Rören skall alltid förläggas skarvfritt och helt utan inbyggda
kopplingar
Rören skall förläggas så att
det inte kan skadas av exempelvis skarpa kanter
Rören ska förläggas utan
tvära böjar – minsta böjningsradie är 5 x rördiametern, vid
installation av 15 mm rör är
minsta böjningsradie 75 mm.
Max 4 böjar per slinga inkluderat böj vid väggenomföring.
Rekommenderad rörlängd är
max 10 m per slinga.
För att förenkla utbyte av innerrör så är det viktigt att följa
anvisningarna vad gäller rörlängd per slinga, antalet böjar och
böjningsradie samt att klammra röret ordentligt.

•

Röret skall fixeras med max 1 meter mellan
fixeringspunkterna

•

Fortsättning nästa sida

ALDRIG DOLDA
SKARVAR ELLER
ANSLUTNINGAR
MAX 1 M
MELLAN KLAMMER
INFÄSTNING
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MONTERING

Fortsättning
monteringsanvisning

RÖR-I-RÖR

•

•

•
•
•
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Vid montage rakt genom
regel fixeras dessa med fixeringsbläck. Se till att röret
är fixerat åt båda hållen.
Skall man vara säker sätt en
bricka på båda sidaorna av
reglarna.
Röret fixeras både direkt
före och direkt efter varje
böj. Vid fixering så skall alltid klammer ur vårt sortiment
användas
Yttre skyddsrör får inte skadas/deformeras vid fixering
Förlägg PEX-rören på sådant vis att de inte utsätts för
frysrisk
Kapning av rör skall göras med PEX sax avsedd för
ändamålet och med en helt vinkelrätt kapning (undvik
att använda såg eller kniv då det kan göra anslutningen
osäker i framtiden)

Utbyte av PEX-innerrör
För att underlätta utbytet av innerrör kan diskmedel typ
Yes alternativt hushållssåpa utblandat med lite vatten
användas mellan skyddsrör och innerrör. Skyddsröret ska
då renspolas efter genomfört byte.
•

Såpvatten mellan innerröret och skyddsröret reducerar den nödvändiga utdragskraften med 50 %.

•

Uppvärmning av PEX-rören till ca 30° reducerar den
nödvändiga utdragskraften med 30 %.

•

Där man kan dra ut det gamla innerröret visar erfarenhet att det är lättare att få in ett nytt.

•

Foga samman det gamla innerröret med det nya: En
person drar i den ena änden - en annan trycker från
andra. Dra först i innerröret så att det blir spänt och
ryck sedan hårt för att få loss innerröret.

Innerrören fogas samman genom att man snedskär båda
innerrören så att det blir en läpp som är ca 200- 250 mm
lång. Lägg ihop innerrören mot varandra. Borra sedan ett
hål och trä igenom en ståltråd. Ståltråden kläms ihop med
en tång och tejpas över. Toppen på läppen trycks in i det
andra innerröret, se bild.
Skulle det bli ett brott på innerröret när man försöker trä in
det, måste innerröret bytas.
På platser där det är extremt svårt att byta ut innerröret
kan man använda silikonspray mellan innerröret och
skyddsröret i kombination med tryckluft.

För inköp av nya innerrör – kontakta återförsäljaren där du
köpt Gelias RÖR-I-RÖR system.
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MONTERING

Monteringsanvisning

VÄGGBOCKFIXTUR Kräver minst 70 mm regel

Väggbockfixtur är inte tillåtet i Norge och Finland, här används
istället väggbox, sid 18.

1.

1.

Vid montering av väggbockfixturen
rekommenderas fästplåt.
Fästplåten kan antingen spikas eller
skruvas mot regel av stål eller trä.
Fixturen har hål förberedda för 40,
150 och 160 cc. Mät först fram var
väggbocksfixturerna skall sitta så att
plåtplaceringen blir rätt.

2.

Börja med att kapa väggbocksfixturens väggenomföring till rätt längd
innan röret monteras, kapningen skall
göras så att fixturen inte sticker ut
utanför färdig vägg.

3.

Trä först låsring och därefter fixtur på
skyddsröret. Rör och skyddsrör kommer att fixeras av väggbockfixturen,
trä därefter på låsringen för låsning av
rörets läge.

2.

3.

Väggbrickor eller blandarfästen som används skall vara avsedda för
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4.

4.

5.

Montera väggbockfixturen med rör
i fästplåten och fixera denna med
låsblecket på motstående sida.

5.

Om väggbockfixturen istället monteras i en träkortling så monteras
låsblecket på fixturens innersta spår
och skruvas mot träkortlingen
6.

6.

Om väggen ska kaklas ska en
tätningsmanschett monteras, denna
tillhandahålls av tätskiktsentreprenören.
7.

7.

Skyddsröret kapas 2 mm utanför färdig vägg, var försiktig – det är viktigt
att inte PEX-röret skadas.

8.

Montera den vita ändkragen mellan
skyddsröret och mediaröret.

8.

PEX-rör 15x2,5 mm. Följ fabrikantens monteringsanvisningar noga.
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MONTERING

Monteringsanvisning

VÄGGBOXAR

Väggboxar ska användas i Norge och Finland men får även
användas i Sverige.

Går att montera i väggar med min 40 mm
regeltjocklek
1.

RÖR-I-RÖR dras fram till väggboxen.

2.

På PEX-röret monteras väggboxens mässingsmutter och klämring. Muttern dras åt först för hand och sedan med nyckel 1,5
varv.

3.

På nedre delens o-ringstätning ska glidmedel användas.

4.

Montera skyddsröret som skall skjutas på ända upp.

5.

I fuktiga utrymmen skall alltid tätningsmembran användas, detta
skall godkännas eller levereras av tätskiktsentreprenören.

Innan rören, väggboxen och fördelningsrören tas i bruk så ska
dessa tryckprovas.
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1.

2.

3.

4.

5.
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RÖR I RÖR

Gelia RÖR-I-RÖR system är testat och
godkänt enligt Nordtest NT VVS 129.
Om du känner dig osäker vid installationen
av dit RÖR-I-RÖR system,
kontakta din lokala rörläggare.
Med reservation för eventuella tryckfel.
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