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PPM fordelerrørsystem
PPM fordelerrørsystem til både PEX og MLC (AluPEX)
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Fordele
• Ideel til renovering.
• Et komplet sortiment af dele og koblinger af PPSU 

til mange forskellige behov, såsom   brugsvand, 
radiatorer og lignende.

• Stor fleksibilitet og hurtig og enkel installation, ingen 
værktøjer til at samle fordelerrøret.

• Letvægts system, der letter håndteringen på 
installationsstedet.

• Ideel til aggressivt vand hvor der er stor 
korrosionsrisiko

• Overholder alle hygiejniske krav fra myndighederne.
• Et godt alternativ til metal-fordelerrør.
• PPSU er genanvendeligt

Uponors fleksible PPM fordelerrørsystem har været på  
markedet i flere år og fordelene ved systemet bliver bare flere 
og flere. Fordelerrørsystemet kan benyttes til løsninger til 
brugsvand og radiatorer. Uponor udvider nu sortimentet med 
nye adaptere, der øger fleksibiliteten og giver endnu flere 
muligheder.

Installation er hurtig og der er ikke brug for værktøj til at samle 
fordelerrøret. Der kan vælges mellem et stort udvalg af adap-
tere til Q&E, S-press og FPL-X. Vælg den kombination der 
passer til den konkrete opgave.

Takket være de nye adaptere er det nu muligt at benytte flere 
forskellige dimensioner på et og samme fordelerrør samt 
vælge mellem PEX og MLC (AluPEX) eller endda en kombina-
tion af begge? Uponors PPM fordelerrørsystem skaber større 
frihed i design, konstruktion og installation.

Bevaring af drikkevandets høje kvalitet er højeste prioritet for 
os alle. Det kan vi imødekomme, selv hvor vandet er aggres-
sivt. PPSU er et velafprøvet materiale med mange godkendel-
ser og gode egenskaber. Derfor er det et naturligt valg til brug 
i brugsvandsinstallationer. At Uponor har mange års erfaring i 
systemløsninger til bl.a. aggressivt vand taler sit eget klare 
sprog.

Modulært PPM fordelersystem  
– mere fleksibilitet og enklere installation

Det fleksible modulære PPM fordelerrør-
system til brugsvand og varme giver en 
væsentlig hurtigere installation med mange 
muligheder.
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Installation
• Monteres med et enkelt klik
• Stor fleksibilitet, når du installerer
• Kort installationstid

Eksempler på PPM fordelerrørsystemets fleksibilitet
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+

PPM fordelerrør og afgreninger er enkle at montere. Drej en 
halv omgang med en let klikfunktion - færdig! En løsning fra 
Uponor, der er helt unik. PPM-fordelerrørene kan vendes 180 
grader og samles med andre PPM-fordelerrør. Dermed kan 
afgreninger vende både op og ned i samme installation. 

Sortimentet udvides med: PPM fordelerrør med 1, 2, 3 
afgreninger samt en dobbeltafgrening op/ned. Q&E adaptere 
i dimensionerne 12, 15, 16, 18 og 20 mm for kobling til 
fordelerrøret. PPSU preskoblinger i dimension 16 og 20 mm, 
½” tilslutning i messing til FPL-X-kobling og prop i PPSU. 

C/C afstanden på afgreningerne er 50 mm for installation i 
fordelerrørsskabe. Systemet omfatter også monteringsbeslag 
og vægbeslag. For at se hele sortimentet, se vores prisliste 
eller www.uponor.dk



Uponor VVS 
Kornmarksvej 21
2605 Brøndby
Denmark

T  43 26 34 00 
E  vvs.dk@uponor.dk
W www.uponor.dk 

6018/02/2018

www.uponor.dk




