Nyhet

Uponor Aqua PLUS Fördelarskåp
för alla typer av VVS-lösningar
Fler modeller och ny logik förenklar anpassning och beställning

Befintligt skåpsortiment utgår och i samband med lansering av ett nytt och utökat sortiment förändras även sättet att tänka
gällande indelning av produkterna.
Vi gör det enklare att hitta rätt bland både skåp och tillbehör.
Olika modeller med olika ändamål, produkter som ingår och inte ingår; allt blir betydligt mer lättöverskådligt med den nya
logiken, som bygger på tre centrala begrepp: modell, grupp och sortiment.
Modell
Beskriver vilket ändamål skåpet är avsett för. I begreppet ”modell” finns fem olika varianter av skåp.
FS – Fördelarskåp: Dessa finns i två djup 108 mm och 118 mm.
RS – Stamfördelarskåp: Djup 108 mm.
IS – Inkommande vattenmätarskåp: Dessa finns i två djup 125 mm och 150 mm.
CC – Kombiskåp: Avsedda för vatten och värme i ett och samma skåp. Finns i flera varianter. Observera! att det inte är
		 lämpligt att installera kallvatten och värme i samma skåp, då temperaturen kan förväntas överstiga normal
		 rumstemperatur, enligt BBR.
VU – Vattenutkastarskåp: Sist ut av våra modeller är ingen nyhet i sig. Mått 250x250x70, levereras med lucka.
Grupp
Höjd, bredd och djup bestämmer vilken grupp skåpet ingår i, se kolumn “Dimension” i tabellen på nästa sida. Varje respektive grupp har ett namn i form av en stor bokstav. Denna bokstav återkommer i produktnamnet på varje artikel, vilket gör det
tydligt vilket tillbehör som passar till respektive skåp.
Sortiment
Skåp, tätskiktsram, ram, dörr, stänkskydd, dräneringsdörr samt dörr för frontmatning. Varje produkt har fått ett nummer, där
själva skåpet är nr 1. Vilka tillval som kan göras till de olika modellerna av skåp, se nästa sida.

• Förberett för alla typer av VVS-installtioner
• Ny design på skåpet förenklar montering
• Monteringsplatta med hål för ökad flexibilitet
• Förbättrad dörr, mindre utrymme krävs för att öppna
• Dörr med nyckelfritt vridlås
• Sortiment med ny förbättrad logik
• Brett sortiment
• Lösning som skyddar skåpet under byggtiden

Fortsättning

Dimension

Modell

350x350x118

FS

350x350x108

FS

550x500x118

FS

550x500x108

FS

550x500x108

RS

750x500x118

FS

750x500x108

FS

350x550x118

FS

550x700x118

FS

550x700x108

FS

550x850x125

IS

550x850x118

CC

550x850x205

CC

850x850x118

CC

850x850x205

CC

550x1300x205

CC

550x1050x150

IS

550x1050x205

CC

550x650x125
250x250x70

Grupp

Tillval

A

2, 3, 4, 5, 6

B

2, 3, 4, 5, 6, 7

Modell, förkortning
FS = Fördelarskåp
RS = Stamfördelarskåp
IS = Inkommande vattenmätarskåp
CC = Kombiskåp
VU = Vattenutkastarskåp
Sortiment

C

3, 4, 5, 6

D

2, 3, 4, 5

E

2, 3, 4, 5

F

3, 4, 5, 7

1 		 Skåp med stänkskydd och tillbehörspåse
2 		Tätskiktsram för anslutning mellan skåp och tätskikt.
		 Välj skåpdjup efter tjocklek på väggskiva.
		 Denna plåt kan EJ installeras i våtzon; en avvikelse
		 måste skrivas, då ingen accepterad provningsmetod
		 finns ännu.
3 		Ram används för att täcka eventuella skönhetsfel.
4 		 Dörr ingår ej i grundutförande utan beställs alltid
		 separat. Används främst i estetiskt avseende.

G

3, 4, 5

H

3, 4, 5

J

3, 4, 5

IS

K

3, 4, 5

VU

L

5 		Stänkskydd ingår i alla skåp. Stänkskydd används inte
		 vid takmontage.
6 		Dräneringsdörr för dubbel funktion, snyggt och
		 vattenskadesäkert med läckageindikering.
7 		 Dörr med frontmatning där det går att ansluta rör för
		 till exempel värmepumpar. Grövre rör har vanligen för
		 stor bockningsradie för att bockas i vägg, med front		 matning möjliggörs anslutning av rör genom skåpets
		 framsida.
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