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Pompunit
t.b.v. Albrand kunststof verdelers 

Art.nr. Omschrijving B H 
   (mm) (mm) 

53.852 Pompunit t.b.v. Albrand kunststof verdelers 210 370
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De Albrand vloerverwarmingsverdeler is het hart van het vloerverwarmings-
systeem. De verdeler bepaalt in belangrijke mate het comfort, de e�  ciency en 
het energieverbruik van het systeem. 

De Albrand pompunit is geschikt voor montage in combinatie met een Albrand 
kunststof verdeler. Door gebruik te maken van de pompunit kan een kunststof 
verdeler op eenvoudige wijze voorzien worden van een pomp. 
De pompunit heeft een eigen wateraanvoer temperatuur regeling waarmee de 
watertemperatuur, welke wordt toegevoerd naar de vloer, kan worden ingesteld. 
De pompunit kan middels het gemonteerde thermostatisch ventiel meer of 
minder actief worden gemaakt.

    1 Thermostaatknop (art.nr. 60.024)
 2   Thermostatisch ventiel ¾” binnendraad (art.nr. 60.005)
 3   Aansluitwartel 1½” binnendraad
 4  Kogelkraan met wartelmoer (art.nr. 53.050)
 5   Pomp Yonos Para toerengeregeld 

(wartel aansluiting 1½”) (art.nr. 61.008)

Deze pompunit kenmerkt zich door:
•  Aansluiting primair aanvoer: thermostatisch ventiel 

¾” binnendraad;
•  Aansluiting primair retour: thermostatisch ventiel ¾” 

binnendraad;
•  Aansluitingen t.b.v. kunststof verdeler: 1½” binnendraad;
•  Een toerengeregelde A-label pomp type Yonos Para;
•  Een thermostatisch ventiel voor instelbare hydraulische 

neutraliteit;
•  Instelbare wateraanvoer temperatuurregeling 

d.m.v. thermostaatknop.
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Art.nr. Type 2010 MA Art.nr. Type Universa 

55.202 2010 MA verdeler 2-groeps 53.002 Universa verdeler 2-groeps

55.203 2010 MA verdeler 3-groeps 53.003 Universa verdeler 3-groeps

55.204 2010 MA verdeler 4-groeps 53.004 Universa verdeler 4-groeps

55.205 2010 MA verdeler 5-groeps 53.005 Universa verdeler 5-groeps

55.206 2010 MA verdeler 6-groeps 53.006 Universa verdeler 6-groeps

55.207 2010 MA verdeler 7-groeps 53.007 Universa verdeler 7-groeps

55.208 2010 MA verdeler 8-groeps 53.008 Universa verdeler 8-groeps

55.209 2010 MA verdeler 9-groeps 53.009 Universa verdeler 9-groeps

55.210 2010 MA verdeler 10-groeps 53.010 Universa verdeler 10-groeps

55.211 2010 MA verdeler 11-groeps 53.011 Universa verdeler 11-groeps

55.212 2010 MA verdeler 12-groeps 53.012 Universa verdeler 12-groeps

Verticaal afrolapparaat (19.951)
Het afrolapparaat dient om de rol buis op te leggen. Robuuste uitvoering,  
geschikt voor zware belasting en intensief gebruik. Door de stabiele,  
gegalvaniseerde constructie blijft de buis goed op zijn plek en is het  
zeer eenvoudig om de buis af te rollen. De diameter is verstelbaar  
zodat er diverse rolafmetingen toepasbaar zijn. Binnendiameter rol is 
min. ø 340 mm en max. ø 720 mm. Buitendiameter is max. ø 1625 mm. 
Draagkracht 75 kg. Het afrol apparaat kan eenvoudig tot een compact 
pakket worden gedemonteerd zodat deze weinig ruimte in beslag neemt.

Verticaal afrolapparaat (19.950)
Het afrolapparaat dient om de rol buis op te leggen. Door vleugelmoer
bevestigingen is dit afrolapparaat eenvoudig en zonder speciaal 
gereedschap, in elkaar te zetten. De diameter is verstelbaar zodat er diverse 
rolafmetingen toepasbaar zijn. Binnendiameter rol is min. ø 440 mm en 
max. ø 680 mm. Buitendiameter is min. ø 1050 mm en max. 1300 mm. 
Draagkracht is max. 50 kg. Het afrol apparaat kan eenvoudig tot een 
compact pakket worden gedemonteerd zodat deze weinig ruimte in 
beslag neemt.
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Art.nr. Omschrijving           ø
      (mm)

         H
     (mm)

  Gewicht
     (mm)

19.951 Verticaal afrolapparaat (max. 75 kg) 1660 990 18,3

19.950 Verticaal afrolapparaat (max. 50 kg) 1300 650 10,0

Afrolapparaat
t.b.v. vloerverwarmingsbuis

Verticaal afrolapparaat - artikelnr. 19.951

Verticaal afrolapparaat - artikelnr. 19.950


