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Upotettavat sekoittimet asennetaan Tapwellin T-box-seinäasennuskoteloon. 
Koteloita on saatavilla kahdenlaisia asennettavasta sekoittimesta riippuen.  Kotelon 

asennusohjeet seinään ovat eri ohjeissa, jotka seuraavat kotelon toimituksen 
mukana. 

Seinäasennuskoteloon asennettavien sekoittimien asennusohjeet 

T-Box 2525

T-Box 3725

Sisällysluettelo

T-Box 2525
Kuvat 1-3, sivu 2 ja 3

T-Box 2525 on tarkoitettu sekoittimille
Box 006, 008, 011, 022, 026 ja 180

T-Box 3725
Kuvat 4-10, sivu 3, 5, 6 ja 7

T-Box 3725 on tarkoitettu sekoittimille
Box 015, 200, 300, 268 ja 368

versio Inb 141208        s. 1 (7)



4. Asennuslevy (1) asetetaan paikalleen kotelon kierretappien päälle (2) ja ruuvataan
kiinni mukana tulleiden muttereiden avulla (3). Asennuslevy toimitetaan yhdessä
sekoittimen kanssa.

1. Kumiset läpiviennit (1) asennetaan kotelon asennusohjeiden mukaisesti. Kylmä ja
kuuma tulovesi (2) vedetään koteloon ja kiinnitetään kiinnittimeen. (3). Putket varustetaan
liittimillä, (4) joissa on ulkoinen R15-kierre ja jotka on muotoiltu tasotiivistettäviksi.
Tyhjennysjohto (5) vedetään 25 mm suojaputkella, joka liitetään läpivientiin (6)
ja joka vie veden märkävyöhyke 1:n ulkopuoliseen tilaan. Tässä tilassa on oltava
lattiakaivo.

2. Kotelon teleskooppiosa (7) asetetaan paikalleen ja säädetään samalla tasolle tiiviskerroksen
kanssa kiertämällä ruuveja vuorotellen. (8). Sekoittimeen (10) liitetyt taipuisat putket (9)
liitetään kylmän ja kuuman veden tuloputkiin.

Tätskikt

T-Box 2525

versio Inb 141208        s. 2 (7) versio Inb 141208        s. 3 (7)

3. Sekoitin (10) asennetaan paikalleen valmiiksi kaakeloidulle seinälle. Varmista, että
taipuisiin putkiin ei synny taipeita, kun sekoitin ruuvataan kiinni neljällä ruuvillaan (11).

T-Box 3725



5. Sekoitin (4) ruuvataan kiinni sen mukana toimitettuihin etäisyyssauvoihin (5).

BOX

BOX

200
300
268
368

015

6. Mukana toimitetut etäisyyssauvat (5) ruuvataan kiinni kotelon kierretappeihin (6) ja
sekoitin (4) ruuvataan kiinni etäisyyssauvoihin..

7. Mukana tulleet kumiset läpiviennit (6) asennetaan sekoittimeen tuleville ja siitä lähteville
putkille valittuihin reikiin. Käyttämättömät reiät suljetaan kotelon mukana toimitetuilla
tiivistekansilla. (9) Putket (10) varustetaan liittimillä sekoittimeen liittämistä varten.
Tyhjennysputki (7) vedetään 25 mm suojaputkella läpivientiin (8) ja sen toinen pää ohjataan
märkävyöhyke 1:n ulkopuoliseen tilaan. Tässä tilassa on oltava lattiakaivo.

8. Kotelon teleskooppiosa (11) asetetaan paikalleen ja säädetään tiiviskerroksen tasolle
kiertämällä ruuveja vuorotellen (12).

versio Inb 141208        s. 4 (7) versio  Inb 141208        s. 5 (7)

Tiiviskerros



9. Kromattu tiivistelevy (14) asetetaan paikalleen valmiiksi kaakeloidulle seinälle ja se
ruuvataan kiinni neljällä ruuvilla (13).

10. Putkiston liitos eri sekoitintyypeille. Mallien Box 015, 268 ja 368 kulmat ja kulmavaihteet
kuuluvat toimitukseen. Mallien Box 200 ja 300 putkiosat eivät kuulu toimitukseen.

Box 268 Box 368

Box 015

Box 300Box 200

versio Inb 141208        s. 6 (7) versio Inb 141208        s. 7 (7)

Hot

Hot Hot Hot

HotCold

=Kulmavaihde=Käsisuihku =Kattosuihku =Kylpyamme

Cold Cold Cold

Cold




