
re
-o

rd
er

nr
. :

 1
7/

09

Albrand bv   |   Aalsbergen 6   |   6942 SE  Didam   |   Postbus 4   |   6900 AA  Zevenaar
Telefoon +31 (0)316 24 68 49   |   Fax +31 (0)316 24 64 96   |   verkoop@albrand.nl   
www.albrand.nl

Albrand verdelers hanteren het mengprincipe vóór de pomp, zodat de  
volledige pompcapaciteit gebruikt wordt voor de vloerverwarming.  
Dankzij dit gunstige mengprincipe kunt u de verdelers overal toepassen:  
van woningbouw tot utiliteit. De verdelers zijn geschikt voor zowel hoofd- 
als bijverwarming.

De stalen verdelers zijn hydraulisch neutraal. Zo blijft de door stroming in het 
primaire CV-circuit stabiel en wordt deze niet beïnvloed door het vloerverwar-
ming-circuit. De verdelers hebben bovendien een drievoudige thermische  
beveiliging tegen een te hoge watertemperatuur in de vloer.

De Etage verdeler is uit te breiden tot maximaal 21 groepen. 
Hiervoor is een uitbreidingsgroep (art.nr. 51.910) leverbaar.

Deze verdeler kenmerkt zich door:
•  Dubbele oppervlaktebehandeling, verzinkt en gecoat;
•  Gecombineerde thermo- manometer 20 t/m 120˚C en 0 t/m 4bar;
•  A-label pomp, voorzien van automatisch ontluchtingsprogramma;
•  Per zone (groep) dubbel afsluitbaar / instelbaar;
•  Aanvoer/retour CV voorzien van thermostatisch ventiel  

(aanvoer instelbaar 20 – 60˚C);
•  Inserts voorzien van M30 x 1,5 aansluiting, eenvoudig te voorzien van  

thermische motoren (230V art.nr. 36.012, 24V art.nr. 36.015);

Etage verdeler

 1  Thermostaatventiel 1”r. - aanvoer (art.nr. 60.008)
 2  Thermostaatventiel 1”r. - retour (art.nr. 60.008)
 3  A-label pomp (art.nr. . 61.009)
 4  Manothermometer aanvoer (art.nr. 65.004)
 5  Voetventiel ¾” r. Euroconus - aanvoer (art.nr. 60.001)
 6  Blindstop ½” vernikkeld tbv uitbreidingsgroep 

(art.nr. 65.012)
 7  Thermostaat ventiel ¾” h. Euroconus -  

retour (art.nr. 60.002)
 8  Thermostaatkop incl. dompelvoeler (art.nr. 60.024)
 9  Maximaal thermostaat (art.nr. 60.050)
 10  Stuwschroef ½” (art.nr. 65.054)
 11  Ontluchter ½” (art.nr. 65.011)
 12  Retourtemperatuur meter (art.nr. 65.050)

Art.nr. Omschrijving B H D Aansluitmaat Gewicht
   (mm) (mm) (mm) Primaire (inch “) (kg)

51.416 Etage verdeler 16 grp. gemonteerd 1260 775 205 1” 39,0

51.910 Uitbreidingsgroep max. 5x per verdeler 
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