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Prefabrikkert Samlestokk 

Nor-Shunt Connect/Complete 

På grunnlag av ønsker i markedet har vi tatt fram et nytt produkt som føyer seg inn i rekken 

av viktige komponenter til teknisk VVS rom fra Nor-Shunt® AS – Nor- Samlestokk. 

Nor-Samlestokk en elegant og komplett løsning for direkte inntransport i det ferdige 

tekniske rom, f.eks med Nor-Shunt prefabrikkerte shuntgrupper ferdig påmontert, til varme 

eller kjølekurser, og andre parallelle utgående stusser for ushuntede kurser som 

berederkurser 

 

Nor-Shunt Complete, anslutning Venstre Ende. 

Nor-Samlestokk designes sammen med VVS konsulent/ rørlegger i hvert prosjekt på 

grunnlag av plass og antall/dimensjoner på fordelingsstussene, eventuelt inkl. 1-2 

reservekurser for framtidig behov, eller uttak for ekstra samlestokk på serie. Framtidig behov 

må da anslås. Avtapningskran for tur- og returstokk.  

Kortslutning, eller restriksjon/strupeventil når det er ønskelig.  

Du får det akkurat slik du vil, enklere kan det vel ikke bli?  
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Nor-Shunt Connect, anslutning Venstre Ende 

 

Beskrivelse av standard konstruksjon: 

• Samlestokk med utgående kurser i kvalitet St. 37.2.  

• Tur/returstokk er fysisk adskilt med luft i mellom (for minimum varmeoverføring) 

• Trykk Klasse PN6 

• Avtapning/påfyllingsventiler i ½”, utvendig plassert.  

• Anslutninger og utgående kurser med gjenger tom DN50.  

• Riller ved dimensjoner f.o.m DN65 standard. 

• Flenser Din 2633 PN10/16 ved dimensjoner f.o.m DN65 på forespørsel. 

• Primet og overflatebehandlet med blå industrilakk.  

• Kapsling i dobbeltmantlet i galvanisert plate.  

• Isolasjon 50mm.  

• Varmeversjon, rød frontluke.  

• Kjøleversjon blå frontluke, diffusjonstett utførelse, fuktabsorberere medfølger. 
Fuktabsorbere skiftes årlig! 
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Eksempel og forklaring på kodelinje: 
Vi viser til forespørsel og har fornøyelsen av å tilby følgende utstyr: 

Prefabrikkert samlestokk. 
Nor-Shunt® Complete DN80- Riller-AVE-00 

5 kurser:   DN25/25/40/40/32-00-80  Varmeversjon 

Kap.  25500 l/t Turledning oppe 

Anslutningsside, kursdimensjoner og rekkefølge må kontrolleres  

Likeledes om det er behov for noen former for kortslutning. 

Kodeforklaring:  

DN Dim – AHE/AVE –O/N/VF Ansl. Høyre/Venstre Ende-Opp/Ned-Vinkel Fram 

SO-B Slag Opp-Bort 

Antall: Kurser: DN dim/dim/dim/dim/ – Kortslutning(bløder) Dim – Reservekurs ende Dim. 

Andre utførelser og materialer må avklares/avtales. 

Tillegsleveranser: 

• Eksempler på mulige tilleggs leveranser: 

• Nor-Shunt Shuntgrupper 

• ViraVent Mikroboble og Smussutskiller 

• Vakuumavgassere 

• Pumper 

• Strupe/stengeventiler 

• Energimålere 

• Vekslere 

Kontakt oss gjerne for nærmere opplysninger, design og/eller pristilbud. 

Tegningseksempel 


