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Uponor Quick & Easy Installationssystem  

Innehavare/Utfärdat för 

Uponor GmbH 
Industristrasse 56, 97437 Hassfurt , Tyskland 
Organisationsnummer: DE133899039 
Tel: +49(0)95216900 
E-post:  info.de@uponor.com      Hemsida: www.uponor.de 

Information lämnas av 

Uponor AB, Virsbo i Sverige, telefon: 0223-38 000 

Produktbeskrivning 

Uponor Quick & Easy Installationssystem består av: 
Quick & Easy-kopplingar 
Kopplingshus och rördelar i mässing 
Kopplingshus och rördelar i PPSU 
Fördelningsrör och rördelar i PPSU  
Uponor PEX-rör med ISO-dimensioner 
 
Nedan produkter ingår i typgodkännandet: 
 
Uponor PEX-rör, Aqua och Combi med nedan ISO-dimensioner, se nedan punkt även”Avsedd användning”: 
Koppling Quick & Easy (Q&E) är en typ av kompressionskoppling vilken består av kopplingshus/nippel av 
avzinkningshärdig mässing eller plast (PPSU) och PE-RT-ring Evolution (Evo) med stoppkant eller PE-Xa-ring 
med- eller utan stoppkant för kompression . 
 
Böjar, T-rör och reduceringar med nippel/kopplingshus  enligt bilaga i följande ISO-dimensioner: 
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, och 75. 
 
Fördelningsrör och kopplingar enligt bilaga: 
 
Kopplingarna tillverkas för PEX-rör i ISO-dimensioner enligt nedan: 
Version 1 Q&E-ring i PE-Xa utan stoppkant tillverkas i färger naturell, blå och röd i dimensioner:  
-Dimension 12x1,7.  Obs, det finns endast mässingnippel i denna dimension.  
-Dimensioner 16x2,0, 16x2,2, 20x2,8, 25x3,5 och 32x4,4 mm och får användas till nippel/kopplingshus av 
både mässing och plast (PPSU). 
 
Version 2 Q&E-ring i PE-Xa med stoppkant tillverkas i nedan färger och dimensioner:  
- Dimension 12x1,7 finns endast med mässingnippel och tillverkas i naturell, blå och röd färg. 
- Dimensioner 16x2,0, 16x2,2, 20x2,8, 25x3,5 mm får användas till nippel/kopplingshus av både mässing och 
plast     (PPSU). Q&E-ringen tillverkas i naturell, blå och röd färg. 
- Dimensioner 32x4,4, 40x5,5, 63x8,6 och 75x10,3 mm får användas till nippel/kopplingshus av både mässing 
och plast (PPSU). Q&E-ringen tillverkas endast i naturell färg. 
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