Bygg med Uponors modulære
PPM fordelersystem
Uponor Fordeler PPM for både PEX og Uni Pipe

Modulært PPM fordelersystem
-økt fleksibilitet og enklere installasjon
Uponor sitt fleksible PPM fordelersystem, har allerede vært
på markedet i flere år og fordelene med systemet, blir bare
flere og flere. Fordelersystemet passer mange ulike løsninger, for eksempel tappevann og radiatorer. Uponor har nå
utvidet sortimentet med ytterligere moduler, hvilket gir både
økt
fleksibilitet og flere valgmuligheter.
Installasjonen er rask, og ingen verktøy er nødvendig for å
montere fordeleren. Store valgmuligheter for tilkoblinger, velg
mellom Q&E, S-Press, FPL-X, samt våre nye PPM moduler.
Velg det som passer best for din installasjon.
Takket være ny funksjon på avstikk, er det mulig å benytte
flere ulike dimensjoner på en og samme fordeler, samt velge
mellom rørtype PEX eller Uni Pipe, eller til og med begge
deler. Uponor PPM fordelersystem, gir større frihet ved både
for design, konstruksjon og installasjon.
At kvaliteten på drikkevannet bevares, er en absolutt hovedsak for sluttbrukeren. Det lykkes vi bra med, også i tilfeller
hvor vannet er aggressivt. PPSU er et velutprøvd materiale
med mange godkjenninger og et åpenbart valg for nettopp
tappevann. Dessuten har Uponor mange års erfaring med
systemløsninger, også i agressivt vann, hvilket taler for sitt
eget tydelige språk.

Det allsidige modulære PPM fordelersystemet for tappevann- og radiatorrørsystem
gir en raskere installasjon med mange
variasjonsmuligheter.
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• Ett komplett sortiment av deler og koblinger av PPSU
for mange ulike behov, som for eksempel tappevann,
radiatorer og lignende.
• Stor fleksibilitet.
• Rask og enkel installasjon, ingen verktøy er påkrevd
ved montering av fordeleren.
• Lettvektsystem som forenkler håndteringen på
installasjonsplassen.
• Ideell ved aggressivt vann.
• Ideell ved rehabilitering.
• Oppfyller alle hygieniske krav med velutprøvd ytelse.
• Et godt miljøvalg fremfor metallfordelere.
• Produktene er produsert med tanke på miljø og
bærekraft.
• PPSU er gjenvinnbart.

Noen eksempler på PPM fordelersystemets fleksibilitet
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PPM fordelere og avstikk er enkle å montere i sammen. Vri
en halv omdreining med et lett “klikk” -ferdig! En løsning fra
Uponor som er helt unik. Fordelere kan monteres med avstikk
både opp og ned. Avstilkk kan peke opp og ned på samme
fordeler.

Installasjon
• Monteres sammen ved lett “klikk”
• Mange valgmuligheter ved installasjon
• Kort installasjonstid

Sortimentet utvides med: PPM fordelere i 1, 2, 3 samt en
dobbel. Adaptere med Q&E nippler i dimensjonene 12, 15,
16, 18 og 20 mm, for tilkobling til fordelere. Adaptere med
presskoblinger i dimensjonene 16 og 20 mm, og en 1/2” utv.
gjenge i messing for FPL-X samt en avstikkplugg i PPSU og
et endelokk.
For fullt sortiment, se vår sortimentliste. Sortimentlisten er
tilgjengelig på vår hjemmeside www.uponor.no/vvs.
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