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Byg på Uponor  
IQ magasiner
Modulopbygget regnvandsmagasin
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Skræddersy dit eget  
regnvandsmagasin 

Uponors IQ magasins tanksystem er tilgængeligt i ø800-
1200 mm og er fleksibelt i forhold til design. Tanksystemet 
er enkelt, monteringsvenligt og så er det en hurtig løsning til 
regnvandsopsamling.

Fordele ved IQ magasiner 

• Modulopbygget – nemt at designe og levere
• Hurtig installation og kort leveringstid
• Nemt at vedligeholde: renses og tømmes via  
 inspektionsrørene. Åben indvendig konstruktion  
 garanterer lang levetid.
• Lys inderside: Nem at inspicere.
• Modulerne er med fast muffe med tætningsring og  
 er en vandtæt, sikker og miljøvenlig løsning.
• En stærk konstruktion, der kan klare trafikbelastning,  
 garanterer lang levetid og er en god økonomisk  
 investering.
• Systemet kan nemt suppleres med andre Uponor  
 produkter, f.eks. regnvandsbrønde.

Uponors modulære IQ magasiner kan bruges til mange 
formål som regnvandstilbageholdelsesmagasiner, udvi-
delse af regnvandsnet, overløbstank eller opbevaringstank 
til brandslukningsvand. Magasinerne har en bred vifte af 
anvendelsesmuligheder. Magasiner er velegnede på små 
ejendomme såvel som til parkeringsområder eller erhvervs-
områder.

Magasinet består af rørmoduler og endemoduler. Du kan  
designe og bygge magasiner af forskellige størrelser på 
stedet ved hjælp af moduler. Magasinerne kan bygges i alle 
længder, så længe der er tilstrækkelig mængde inspektions-
rør. Det er også muligt at montere flere magasiner ved siden 
af   hinanden.

De stærke moduler til regnvandsmagasiner i polypropylen 
(PP) er tilgængelige i ø800, ø1000 og ø1200 mm. Magasinets 
vægge har en holdbar dobbeltvægsstruktur. Ydervæggen er 
korrugeret og den indvendig væg har en lys, glat overflade. 
Endemodulerne sælges som par; den ene med en spids ende 
og den anden med en muffe. Begge endemoduler er udstyret 
med forbindelser til inspektionsrør.
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Dimension 
 
 

Uponor IQ 
Magasiner, lukkede ender 
 

Uponor IQ 
Rørmagasin

     3 m                      6 m

Uponor IQ 
Tætnings-
ringe 

Manchetter 
(Tilslutninger) 

mm

Dim. 110 
Dim. 160 
Dim. 200 
Dim. 315

  800 1.408 l 1.509 l 3.018 l x

1000 2.119 l 2.120 l 4.710 l x

1200 2.940 l 2.940 l 6.560 l x

Han + hun, med muffer for opføring. 

Ekskl. opføringsrør og jerndæksel.

Nem montage med opføringsrør  
og støbejernsdæksler 

Endemodul med spidsende

Tætningsring

IQ-regnvandsrør 2,8 m eller 6 m

Ind- og udløb bores og tætningsringene 
installeres på pladsen

315 mm opføringsrør og støbejernsdæksel

Endemodul med spidsende
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Materiale: Polypropylen (PP)

Farve: Sort/lysegrå

Samling: Muffesamling med gummitætning i det andet spor på spidsenden

Ringstivhed: SN 8

Tilslutning:  Med boring og gummitætning

Inspektionsbrønd: 315 mm manchettætning er inkluderet. Opføringsrør og rist/dæksel er ikke inkluderet.

Forankring: Forankring anvendes, når følgende forhold omkring installationsdybden er gældende: 
  -   ø 800 mm < 1,00 m 
  - ø 1000 mm < 1,25 m 
  - ø 1200 mm < 1,50 m

Fittings:  Dobbeltmuffer, bøjninger og T-stykker til retningsændringer eller samlinger

Ventilation: Udstyret med ventilationsudgange, særligt hvis tilslutningerne er i bunden af magasinet

Overløb: Installeres i toppen af magasinet, hvis nødvendigt

Egenskaber

Uponor IQ tanks 10/2018

Uponor modular IQ tank systems can be used for many 
purposes such as stormwater retention tanks, expanding 
the stormwater network, over-flow tank or storage tank for 
fire extinguishing water. The solution has a wide range of 
possible usages. Tanks are suitable on small properties 
as well as for parking areas or commercial properties.

The system consists of pipe modules and end modules. 
You can design and build tanks of various sizes on site 
using modules. Tanks can be built in any length as long as 

there is a sufficient amount of inspection pipes assembled. 
It is also possible to mount several tanks side by side.

The durable polypropylene (PP) stormwater tank modules 
are available in diameters 800, 1000 and 1200mm. The tank 
walls have a durable double-wall structure. The outer wall is 
corrugated and the inner wall has a light coloured smooth 
surface. The end modules are sold as pairs; one with a 
spigot end and the other with a socket. Both end modules 
are equipped with connections for inspection pipes.
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Uponor IQ tanks

Volumen kontra længde ved forskellige magasin-diametre
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Længde i meter

• Tilbud indenfor 24 timer
• Levering indenfor 5 dage
• Magasinerne kan konstrueres og bygges af  
 standarddele
• Ingen begrænsning på magasinets længde
• Lige så let at installere som rør
• Systemet er nemt at færdiggøre med andre Uponor 
 produkter som f.eks. regnvandsbrønde

• Magasinerne kan rengøres og tømmes gennem 
 opføringsrøret, - det sikrer en lang levetid.
• Ingen risiko for tilstopning, takket være en glat inder- 
 side og den åbne indvendige struktur.
• Røret er lyst indvendigt, hvilket gør det let at  
 inspicere.
• Forventet levetid op til 100 år, når magasinet  
 installeres og vedligeholdes iht. anbefalinger.

Nemt at designe, bestille og installere Hurtig inspektion og vedligeholdelse
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UDBUDSBESKRIVELSE IQ MAGASINER

Tekst IQ SN8, korrugeret dobbeltvægs PP-rør med muffe, lys inderside. 
Forventet levetid 100 år.

Dimensionsområde ø800-1200 mm

Materiale PP

Godkendelse EN 13476-3 samt Nordic Poly Mark.

Tillægskrav Slagstyrke måles ved -20oC, 1 m

Installation Iht. DS 430 og DS 475 samt Danva vejledning nr. 54. ”Brug af plastrør til vand og afløbssystemer”.

Anvendelse Magasin til regnvand

Udbudsbeskrivelse
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SortimentUponor IQ magasiner
Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Uponor IQ magasinrør
Med muffe, SN 8, sort, PP, dobbeltvægsrør EN13476-3 samt Nordic Poly Mark

Dimension Dy/Di Dy max. Muffe Lgd. Uponor VVS DB
mm mm mm mm m nr. nr. nr.

800 902/796 910 260 2,8 1057760 193001800 1434493
800 902/796 910 260 6,0 1051746 193002800 1434495
1000 1154/1009 1165 277 2,7 1057761 193001910 1434498
1000 1154/1009 1165 277 6,0 1051749 193002910 1434500
1200 1360/1187 1370 375 2,6 1057762 193001920 1434505
1200 1360/1187 1370 375 5,8 1057763 193002920 1434515

Uponor IQ grenrør 90°, med 2 muffer
SN 8, sort, PP, med tætningsring

Dimension L L1 L2 L4 Uponor VVS DB
mm mm mm mm mm nr. nr. nr.

800/800 1660 260 626 524 1051759 193025800 1435824
1000/1000 1609 277 811 543 1051760 193025910 1435825

Lukkede enderør med tætningsringe
Sælges parvis. Forberedt til muffe med 315 mm opføringsrør
Til lukning af magasiner og påboring af manchetter

Dimension L D Uponor VVS
mm mm mm nr. nr.

800 1400 940 1091945 193029708
1000 1350 1195 1091946 193029710
1200 1300 1400 1091947 193029712

Uponor IQ tilslutning for opføringsrør

Dimension Uponor
mm nr.

315 1094849
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SortimentUponor IQ magasiner
Prisliste januar 2019, ekskl. moms / ret til ændringer forbeholdes

Tætningsring

Dimension Uponor VVS DB

mm karton palle nr. nr. nr.

800 1 50 1051771 193038800 1435857
1000 1 40 1051772 193038910 1435858
1200 1 24 1051773 193038920 1435859

Uponor IQ Flex Seal kobling

Dimension B Uponor VVS DB
mm mm nr. nr. nr.

800 190 1051774 193030900 1435863
1000 370 1051775 193030910 1435864
1200 300 1051776 193030920 1435865

Anboringsmanchet SBR
For tilslutning af glatte rør på anboring i dobbeltvæggede rør

Dimension L Huldiam. Antal pr. Uponor DB
mm mm mm karton nr. nr.

110 50 138 55 1051668 2911287
160 50 186 40 1051669 2911295
110 80 138 25 1059384 1604251
160 80 186 20 1059385 1604252
200 80 226 16 1059386 1604256
250 80 276 12 1059387 1604257
315 80 341 8 1059388 1604258

Anboringshullets diameter må maks. udgøre 40 % af hovedrørets udvendige diameter.
Ved montering på dimension 800 mm bores i rillebunden.
Ved montering på dimension 1000 mm bores i rilletoppen.

Antal pr.
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