Vertrouw op Uponor
Ecoflex Thermo Mini
Flexibele, voorgeïsoleerde leidingen
voor de eenvoudige aansluiting
van buiten het gebouw geplaatste
monoblok-warmtepompen

Flexibel te leggen door een man
rond elk obstakel
Slechts minimale graafwerkzaamheden dankzij kleine
greppelafmetingen
Energiebesparend door efficiënte
warmte-isolatie
Robuuste en duurzame PE-Xa
kwaliteitsbuis
(KOMO certificaat K12041/12)
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Uponor Ecoflex Thermo Mini –
de slimme warmtepompaansluiting
Flexibel om elk obstakel heen
Voor de aansluiting van een aan de buitenzijde van een
gebouw geplaatste monoblok-warmtepomp is flexibiliteit van
groot belang. Want het wegnemen van hindernissen kost
vaak veel moeite. Dankzij de buigzame PE-Xa mediumleiding en het elastische isolatieschuim van vernet
polyethyleen (PEX) zijn de voorgeïsoleerde Ecoflex Thermo
Mini leidingen van Uponor zeer flexibel.

Daarom kunnen ze eenvoudig om obstakels als boomwortels
of funderingen heen worden gelegd. En dankzij de geringe
afmetingen van de leidingen zijn er slechts kleine greppels
nodig. Dat bespaart kosten voor graafwerk-zaamheden,
opslag en afvoer. Gelijktijdig verlaagt het isolatieschuim de
warmteverliezen en is hierdoor een hoge energie-efficiëntie
mogelijk.

Uw voordelen:
• Minder graven en smallere greppels
• Zonder snijden van de rol te leggen
• Zeer kleine buigradii mogelijk, bv. voor de geleiding
door de funderingsplaat
• Uitgebreid toebehoren zoals bv. drukwater-dichte
muurdoorvoeren in het leverings-assortiment
Hoofdkenmerken:
• Perfect voor de aansluiting van
monoblok-warmtepompen
• PE-Xa mediumleiding SDR 11 met zuurstof-barrière
• Max. temperatuur-/drukbelasting 95 °C / 6 bar
• Efficiënte isolatielaag van PEX-schuim
• Stabiele PE-HD mantelbuis
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Technische gegevens Uponor Ecoflex Thermo Mini
Art.nr.

Dimensie
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Gewicht
[kg/m]
0,55
0,55

Isolatielaagdikte [mm]
12
12

Geleverde
lengte [m]
25
50
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