
Ny og kompakt fjernvarmeunit 
til mange formål 

Uponor Combi Port INS



Uponor Combi Port INS er udviklet til brug 
på det danske marked og fås i 4 standard 
varianter, der er velegnet til både parcel- og 
rækkehuse samt etageboliger. 
Det vil på et senere tidspunkt også være 
muligt at bestille skræddersyede varianter, 
der er tilpasset det aktuelle projekt.
Ved at vælge Uponors kompakte units 
kan arbejdet i mange tilfælde håndteres 
med relativt få operationer og de færdige 
installationer får samme høje, ensartede 
kvalitet. Resultatet er en langt hurtigere 
arbejdsgang på byggepladsen og en enklere 
koordinering med andre fagentrepriser. 
Alle vores produkter er fuldt afprøvet og 
testet inden levering.

En helt ny kompakt  
fjernvarmeunit til det danske 
marked – klar til montage.

Uponor Combi Port kan både producere varmt 
brugsvand og styre en varmekreds.  
Varmt brugsvand fremstilles i enheden ved hjælp 
af en loddet veksler af rustfrit stål. 

Flowet reguleres af en hydraulisk, proportionel  
PM-reguleringsventil med en tredobbelt tætning  
og en selvsmørende silikonekegle. 

Alle units er beregnet til montering i direkte 
fjernvarme og fås i 4 varianter. Aqua Port, som 
udelukkende er til produktion af varmt brugsvand, 
samt 3 Combi Port varianter, der også kan 
producere varmt brugsvand og regulere en 
varmekreds. Enten direkte eller via en shuntgruppe, 
der både kan være termostatstyret eller med 
vejrkompensering. I alle modeller er der ligeledes 
mulighed for at montere en varmemåler.

Uponor Combi Port INS er udviklet til 
brug på det danske marked



 

 

 

Combi Port INS

A    Loddet rustfri pladevarmeveksler

B    PM reguleringsventil

C   Trykudligner til brugsvand 

D    Potientialudligning (stel)

E    Isoleret kappe 

F    Termostatventil til brugsvand

G   Udluftningsventil 

H    Termostat ell. aktuator varmekreds 

I   Zoneventil

J   Snavssamler primærside 

K   Kontraventil  

L    Differenstrykregulator  

M    Pumpe  

N    Snavssamler sekundær side  

O    Pas-rør til varmemåler 3/4" 110 mm  

P    Kontraventil varme 

Yderligere tilbehør: 

   Uponor Combi Port ventilsæt 4X 

   Uponor Combi Port ventilsæt 6X

      Meget følsom proportionalregulator 
med tredobbelt tætning. 

      Varmt vand på forespørgsel.  
Det varme vand produceres kun 
ved behov og risikoen for Legionella 
reduceres markant.

      Snavssamler til beskyttelse mod 
urenheder. 

     Trykudligner monteret som standard

      Begrænset varmetab via termisk 
adskilte beslag. 

      Kan kombineres med Smatrix kontrol-
enhed med mulighed for dynamisk 
og automatisk regulering, der øger 
komforten og energieffektiviteten i 
bygningen.

Op til  

40%  
energi- 
besparelser

30%  
hurtigere 
installation 

100%  
garanti 

100% 
hygiejnisk 
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Uponor Aqua Port  
INS 19

Uponor Combi Port  
INS RC HA 19

Uponor Combi Port  
INS UFH HA 19

Uponor Combi Port  
INS UFH X-157 19

Art. nr. 1121439
VVS nr. 375608041

Art. nr. 1121438
VVS nr. 375602141

Art. nr. 1121434
VVS nr. 375602241

Art. nr. 1121435
VVS nr. 375602341

Kompakt fuldisoleret 
brugsvandsunit

Kompakt fuldisoleret 
fjernvarmeunit med  

brugsvandsveksler og 
radiatorudtag. Til direkte 

anlæg

kompakt fuldisoleret 
fjernvarmeunit med  

brugsvandsveksler og  
shunt. Til direkte anlæg

kompakt fuldisoleret 
fjernvarmeunit med  

brugsvandsveksler, shunt  
og vejrkompensering. 

Til direkte anlæg

Mål: H560 x B390 x D280

Driftstemperatur 5-85 °C (90 °C kortvarigt) 
Maks. tryk: 10 bar, varme

Drifttryk: 10 bar Brugsvand

For effekter og ydelser, se datablade eller instruktion

Tilbehør

Uponor Combi Port INS ventilsæt 4X Art. nr. 1121010
VVS nr. 375609146

Uponor Combi Port E ventilsæt D 6X Art. nr. 1095798 
VVS nr. 375609010

Uponor A⁄S  
Uponor VVS
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2605 Brøndby
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Combi Port INS  
oversigt


