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MLC rørsystem reducerer omkostningerne til 
køleinstallation

Uponor MLC til køl, brugsvand og 
 varme er et komplet rørsystem til trans
port af frostsikret væske i køleanlæg. 
 Lave  materialeomkostninger og  hurtig 
 montage kan reducere dine total
omkostninger til køleinstallationen.  

Let materiale. Let montage

Unipipe rørene er kompositrør af plast 
med aluminiumskerne. De lette materialer 
gør rørene formstabile og nemme at 
håndtere for installatøren. Overskæring, 
bukning og pressamling kan udføres 
hurtigt og enkelt på arbejdsstedet.

Lydløs og diffusionstæt

Også forbrugeren mærker fordelen ved 
Unipipe rørene. Kompositstrukturen og 

elasticiteten dæmper nemlig lyden 
fra gennemstrømmende vand. Sam
tidig giver aluminiums laget rørene 
den nødvendige diffusionstæthed.

Komplet system giver optimal 
installation

MLC rørsystemet er en sammen
hængende serie rør, koblinger 
og tilbehør. Alle  komponenter er 
 testede for deres  gennemtænkte 
driftsikkerhed: De lette rør kan 
 bukkes og tilpasses i hånden, 
 fittings med farvekoder gør det 
hurtigt at overskue dimensioner, 
og montage sker uden brug af 
tungt specialværktøj. De farvede 
indikator ringe giver derudover en 
optimal lækagesikring.



Læg loft over køleomkostningerne
Det er totaløkonomien, der tæller, når 
den gode køleinstallation også skal 
blive en god forretning. Typisk udgør 
selve installationen af rørforbindelserne 
ca. halvdelen af den samlede anlægs
pris. Takket være en lavere kostpris på 
kompositrør, frem for kobber eller stål
rør og den hurtigere og samlevenlige 
montage, kan du skære en stor del af 
installationsomkostningerne fra.
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Lavere materialeomkostninger og minimal montagetid giver den bedste 
totaløkonomi for Uponor’s MLC løsning til køleopgaver.
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Installatørerne er rørende enig:Installatørerne er rørende enig:

“MLC ER bedst  
til køleopgaver”

• Byggeperiode: August 2007Maj 2008
• Installatør: Lars Troelsgaard A/S, Silkeborg
• Ingeniør: Søren Jensen A/S, Silkeborg
• MLC rørmeter: 550 m. 2590 mm
• Antal vandbårne fancoils (kassetter med 
 egen ventilator): 16 stk
• 1. sal: 500 m2 Kølelofter (ventilationskøl via 
 blandsløjfe) 
• Samlet køleeffekt: 127 kW

Installatør Lars Troelsgaard A/S, i SilkeInstallatør Lars Troelsgaard A/S, i Silke
borg, har installeret MLC rørsystem i borg, har installeret MLC rørsystem i 
HTH Køkkeners nye domicil ved SilkeHTH Køkkeners nye domicil ved Silke
borg:

”Vi har lagt over 500 m kølerør i varie”Vi har lagt over 500 m kølerør i varie
rende dimensioner og de lette Unipipe Unipipe 
materialer har gjort montagen til en leg. materialer har gjort montagen til en leg. 
Det er bare gået så stærkt i forhold til Det er bare gået så stærkt i forhold til 
en tung, ufleksibel – og dyrere – metalløsen tung, ufleksibel – og dyrere – metalløs
ning. I min verden er MLC det perfekte perfekte 
rørsystem til at tilslutte fancoils og rørsystem til at tilslutte fancoils og 
kølebafler.”

 Installatør Lars Troelsgaard



Uponor A/S
Uponor VVS
Banemarksvej 2A
2600 Glostrup

T 43 26 34 00
F 43 43 10 11
E vvs.dk@uponor.com
W www.uponor.dk

De kolde fakta
Uponor MLC til køl, brugsvand og varmesystem er et komplet rørsystem til transport af 
frost sikret væske i køleanlæg. De kolde fakta om MLC systemet er:

• Nemt at håndtere og tilpasse
• Letvægtsmaterialer af plast og aluminium
• Lydløs vandgennemstrømning
• Formstabilt og diffusionstæt
• Tidsbesparende – kan bukkes og monteres på svært tilgængelige steder
• Høj driftsikkerhed – testet og afprøvet i tusindvis af installationer
• Prisbilligt alternativ til metalrør
• Bedste totaløkonomi

Viden om vand
Uponor kan tilbyde ny køleviden med målrettede kurser på Uponor Academy samt 
 assistance fra Teknisk Support, som hjælper dig med beregninger, flowmængder og 
 komponentliste etc.




