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IQ infiltrationsrør

Sikker infiltration 
Fremstillet af holdbart 
PP-materiale som kan 
håndtere stigende 
nedbørsmængder

Stor kapacitet 
Kombinationen af 
rørets stærke struktur 
og de jævnt fordelte 
perforeringer skaber 
et jævnt flow med stor 
kapacitet  

Fleksibel løsning 
Systemet kan udvides 
i længde og sideværts 
i forhold til fremtidige 
behov.

Uponor IQ infiltrationsrør
Uponor IQ-infiltrationsrør er et korrugeret 
infiltrationsrør til dræning af regnvand på 
parkeringspladser, veje og bebyggede arealer.

Infiltrationsrørene er baseret på Uponor IQ og 
fås i diametre på 1200 mm og 600 mm. Det 
komplette system inkluderer endestykker, der er 
perforerede og kan drejes rundt for at passe til 
begge endetyper. 

IQ-infiltrationsrør med indløb er designet til 315 
mm opføringsrør til inspektion.

Anvendelse Infiltration af regnvand

Materiale Polypropylen (PP)

Farve Sort

Dimensioner 600-1200 mm

Ringstivhed SN4

Perforering 12-2-4-6-8-10

Samling Muffe og spidsende



 

 

Tekniske data

Varenummer Produkt

1061665 IQ-infiltrationsrør 600 mm

1061667 IQ-infiltrationsrør 1200 mm

1095322 IQ-infiltrationsrør 600 mm med indløb

1095323 IQ-infiltrationsrør 1200 mm med indløb

1061668 Endedæksel 600 mm

1061670 Endedæksel 1200 mm

 Diameter Volumen 
m3

Længde 
m

Volumen/Længde 
m3/m

600 mm 0,79 2,3 0,38

1200 mm 2,94 2,6 1,13

Alsidige 
installationsmuligheder
Rørene kan installeres på parkeringspladser, 
på veje og i vejkryds samt erhvervs-, 
industrielle- og boligområder. Samlinger 
foregår på samme måde som med 
traditionelle rør, men uden tætning. Rørene 
samles i uanede længder og lukkes med 
endepropper i hver ende. Systemet kan også 
udvides sideværts med en mindste afstand på 
60 cm mellem rørledningerne.

Rørene placeres højt, hvilket forbedrer 
infiltrations-evnen. Den minimale 
installationsdybde afhænger af 
trafikbelastningen. 

Se installationsinstruktionen for at få flere 
oplysninger. 

Dimensioneret til stor 
kapacitet
Røret har en stærk struktur, hvor de perforerede 
huller skaber et jævnt flow med minimal risiko 
for tilstopning.

Vi kan hjælpe med dimensionering! Kontakt os 
for mere information. 
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