
Kompaktowe rozwiązanie  
do wytwarzania ciepłej wody  
i dystrybucji centralnego  
ogrzewania 

Stacje mieszkaniowe  
Uponor Combi Port XS



Stacje mieszkaniowe Uponor Combi Port XS  
zostały zaprojektowane z myślą o polskich 
klientach i są dostępne w pięciu gotowych 
konfiguracjach. Możliwe jest również 
przygotowanie na zamówienie dodatkowych 
wariantów. Wybór gotowych do montażu 
stacji mieszkaniowych Uponor pozwala 
zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki 
łatwiejszej i znacznie szybszej instalacji 
oraz natychmiastowemu uruchomieniu. 
Niezależnie od rodzaju budynku, możemy 
zaoferować gotowe warianty  Combi Port XS 
lub zaprojektować i zbudować rozwiąznia 
opowiadajace specyficznym potrzebom 
klienta. Wszystkie nasze produkty są w pełni 
testowane przed dostawą.

Nowy sposób projektowania: 
stacje zbudowane  
na potrzeby projektu i gotowe 
do pracy.

Stacja mieszkaniowa Uponor Combi Port XS (M90)  
jest urządzeniem do lokalnego przygotowania 
ciepłej wody i rozdziału czynnika grzewczego 
instalacji centralnego ogrzewania,  
zaprojektowanym z myślą o potrzebach 
polskiego rynku. Ciepła woda użytkowa 
przygotowywana jest w urządzeniu przy użyciu 
lutowanego wymiennika ze stali nierdzewnej. Za 
regulację przepływu odpowiada hydrauliczny, 
proporcjonalny zawór typu PM-Regel z potrójnym 
uszczelnieniem z samosmarującą tuleją 
silikonową. Za sterowanie instalacją centralnego 
ogrzewania w lokalu odpowiedzialny jest zawór 
strefowy z możliwością montażu siłownika. Przy 
zastosowaniu termostatu pokojowego takie 
rozwiązanie umożliwia sterowanie instalacją  

centralnego ogrzewania w funkcji temperatury 
wewnętrznej. W stacji mieszkaniowej przewidziano 
miejsce do montaż licznika ciepła oraz  wodomie-
rza, umożliwiając pełne opomiarowanie lokalu.

Stacja mieszkaniowa Uponor Combi Port XS w pełni 
dostosowana do potrzeb polskiego rynku.



 

 

 

Elementy stacji Combi Port XS

A    zawór zwrotny

B    proporcjonalny zawór trójdrogowy PM-Regel

C    pompa cyrkulacyjna 

D    lutowany wymiennik płytowy  
ze stali nierdzewnej 16 płytowy, 12 l/min

E    uziemienie 

F    dystans pod wodomierz zimnej wody 3/4” GW 

G    zawór odpowietrzający 

H    termostatyczny ogranicznik temperatury ciepłej 
wody (TWB) 

I    zawór TTV

J    kryza dławiąca zimna woda 12 l/min 

K    regulator różnicy ciśnień DPR  

L    zawór strefowy instalacji c.o maks 12 kW(dt 20K)  

M    gniazdo czujnika ciepłomierza  

N    dystans pod ciepłomierz 3/4” GW  

O    filtr siatkowy na zasilaniu obiegu pierwotnego  

P    płyta montażowa o szerokości 200 mm

Orurowanie stal nierdzewna 

Moduł cyrkulacyjny: pompa cyrkulacyjna C  + 
izolacja wymiennika + zawór TTV I

Dodatkowe wyposażenie stacji : 

   Uponor Combi Port zestaw zaworów kulowych 4x 

   Uponor Combi Port zestaw zaworów kulowych 7x

      Bardzo czuły proporcjonalny regulator  
przepływu PM o chronionej konstrukcji 
IPR wraz z technologią zabezpieczeń. 

      Ciepła woda na żądanie - ciepła woda 
nie jest magazynowana w zasobniku  
dzęki wysoce wydajnemu 
wymiennikowi ciepła. 

      Filtr siatkowy chroniący przed 
zanieczyszczeniami. 

      Ograniczone straty ciepła poprzez 
termicznie oddzielone mocowania  
i izolowane przewody ciepłej wody. 

      Opcjonalnie zintegrowane sterowanie 
Uponor Smatrix z opcją autoregulacji 
umożliwi podniesienie komfortu  
i zwiększy efektywność energetyczną  
w budynku.

aż do  

40%  
oszczędności  
energii 

o 30%  
szybsza  
instalacja 

100%  
gwarancja  
jakości 

100% 
higieny 
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Combi Port XS 12 Combi Port XS 12  
z cyrkulacją

Combi Port XS 15 Combi Port XS 15  
z cyrkulacją

Combi Port XS 15  
z cyrkulacją i DPR

Nr kat. 1121005 Nr kat. 1121007 Nr kat. 1121006 Nr kat. 1121008 Nr kat. 1121009

wymiennik 
16-płytowy 

12 l/min.

wymiennik 
16-płytowy 

12 l/min.

wymiennik 
24-płytowy 

15 l/min.

wymiennik 
24-płytowy 

15 l/min.

wymiennik 
24-płytowy 

15 l/min.

- moduł cyrkulacji  
z pompą - moduł cyrkulacji  

z pompą
moduł cyrkulacji  

z pompą

- izolowany wymiennik - izolowany wymiennik izolowany wymiennik

- - - - regulator różnicy 
ciśnień DPR

Dostarczane bez zestawu zaworów

Dostępne zestawy zaworów Nr kat.

Uponor Combi Port zestaw zaworów kulowych 4x 1121010

Uponor Combi Port zestaw zaworów kulowych 7x 1121011 

Uponor Sp. z o.o.  
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
Polska

 T +48 22 731 01 00
www.uponor.pl/instalacje

https://www.uponor.pl/pl-pl/instalacje/produkty/ 
rozwiazania-prefabrykowane/combi-port-xs

Combi Port XS:  
dostępne konfiguracje

*Stacje mieszkaniowe Combi Port XS 17 l/min. oraz XS 17 l/min. z cyrk. dostępne na zamówienie


