
De Albrand vloerverwarmingsverdeler is het hart van het 
vloerverwarmingssysteem. De verdeler bepaalt in belangrijke 
mate het comfort, de efficiency en het energieverbruik van het 
systeem. 

In combinatie met een Albrand messing verdeler 2 t/m 7 groepen is deze  
scheidingsunit uitermate geschikt om toe te passen wanneer er sprake is 
van niet zuurstof diffuusdichte buis of wanneer er gebruik wordt gemaakt 
van glycol/water mengsel voor het vorstvrij houden van bijvoorbeeld 
garage opritten, binnenplaatsen, looppaden e.d.

Deze scheidingsunit kenmerkt zich door:
•    Een roestvaststalen platenwisselaar uit RVS 316; 
•    Aansluitingen primair: ¾” thermostatisch ventiel;
•    Aansluitingen t.b.v. messing verdeler: ¼” buitendraad;
•    Een overstortventiel;
•    Een thermomanometer; 
•    Een toerengeregelde HE pomp;
•    Expansievat aansluiting (op messing verdeler): 1” binnendraad.

Art.nr. Omschrijving B* H D Gewicht

51.905
Scheidingsunit tbv  
messing verdeler 2 t/m 7 groepen

365 mm 450 mm 170 mm 7,6 kg

54.002 Messing verdeler 2 groepen 140 mm 330 mm 105 mm 2,5 kg

54.003 Messing verdeler 3 groepen 190 mm 330 mm 105 mm 3,3 kg

54.004 Messing verdeler 4 groepen 240 mm 330 mm 105 mm 4,17 kg

54.005 Messing verdeler 5 groepen 290 mm 330 mm 105 mm 4,9 kg

54.006 Messing verdeler 6 groepen 340 mm 330 mm 105 mm 5,63 kg

54.007 Messing verdeler 7 groepen 390 mm 330 mm 105 mm 6,3 kg
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Scheidingsunit
t.b.v. messing verdeler

*excl. kogelkraan

Bij gebruik van thermische motoren garanderen wij uitsluitend een optimale werking in combinatie met 
Albrand motoren.

1    Thermostatisch ventiel ½”(aanvoer) (art.nr. 60.204)

2    Voetventiel ½” (retour) (art.nr. 60.104)

3    HE pomp toerengeregeld (art.nr. 61.007)

4    Thermostaatknop (art.nr. 60.024)

5    Thermomanometer (art.nr. 65.004)

6    Overstort ventiel (art.nr. 65.015)

7    RVS Platenwisselaar (art.nr. 65.111)

8     ¾” buitendraad aansluiting t.b.v. messing verdeler 
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