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Postavka Opis
A ABS ohišje odporno na transportno obremenitev
B Izolacijska penasta obloga ohranja toploto v cevnem

sistemu
C Reducirni obroči za različne dimenzije zaščitnih

rebrastih cevi
D Tesnjenje za doseganje vodotesnosti seta

Izolacijski seti Uponor Ecoflex se uporabljajo za povezovanje
zunanjih zaščitnih cevi Ecoflex v omrežju lokalnega daljinskega
ogrevanja. Z novim 250 mm izolacijskim T-kosom in ravnim
izolacijskim kosom pokrijemo vse dimenzije Ecoflex zaščitnih
rebrastih cevi.

Paleta izolacijskih setov je sestavljena iz različnih T-kosov, ravnih
izolacijskih setov in kotnega izolacijskega seta. Vsi seti vsebujejo
potrebne komponente za tesnjenje in zapiranje setov, kot tudi izbor
reducirnih obročev za različne dimenzije zaščitnih rebrastih cevi.
Dodatne reducirne obroče je mogoče naročiti ločeno, če so potrebne
druge kombinacije zunanjih zaščitnih rebrastih cevi. Poleg tega so
izolacijski seti opremljeni s polovičnima penastima oblogama, ki
zagotavljata manjše toplotne izgube med delovanjem.

Zahvaljujoč njihovi posebni zasnovi in visokokakovostnemu materialu
ABS lahko izolacijski seti do dimenzij 200 mm prenesejo težo do 60
ton. Izolacijski seti 250 lahko prenesejo obremenitev do 40 ton.



Uponor Ecoflex T izolacijski set
• T izolacijski set za priključitev cevi
• ABS ohišje (dve polovički) z izolacijo in redukcijami
• Prometna obremenitev 60 ton (za dimenzijo 250: 40 ton)

Izdelek št. Mere l, mm l1, mm l2, mm l3, mm di1, mm di2, mm di3, mm
1060986 140/90/68 666 470 470 470 140 90 68
1060982 200/175/140 786 562 562 562 200 175 140
1121805  NOVO! 250/200/175/140 780 575 535 575 250 200 175/140

Uponor Ecoflex ravni izolacijski set
• ravni izolacijski set za priključitev cevi
• ABS ohišje (dve polovički) z izolacijo in redukcijami
• Prometna obremenitev 60 ton (za dimenzijo 250: 40 ton)

Izdelek št. Mere l, mm l1, mm di1, mm di2, mm di3, mm
1060984 200/175/140 1125 426 200 175 140
1121806  NOVO! 250 1150 491 250

Uponor Ecoflex izolacijsko koleno (set)
• izolacijsko koleno za priključitev cevi
• ABS ohišje (dve polovički) z izolacijo in redukcijami
• prometna obremenitev 60 ton

Izdelek št. Mere l. mm l1, mm l2, mm di1, mm di2, mm di3, mm
1060985 200/175/140 806 563 563 200 175 140
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Uponor si pridržuje pravico do sprememb teh navodil brez predhodne
najave, na račun politike stalnih izboljšav in razvoja. www.uponor.com/sl-si
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