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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
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Albrand garantie jaren

    Verdeler 5 jaar

    Appendages 2 jaar

    Circulatiepomp 2 jaar

    Overige elektronica 1 jaar

Voorwaarden
stofarm inslijpen

Het stofarm inslijpen van sleuven voor de leiding van uw vloer
verwarmings systeem is een vak apart. Een vak, dat ons eigen 
Albrand montageteam als geen ander beheerst. Om ervoor te 
zorgen dat wij onze werkzaamheden zo snel mogelijk en met zo 
min mogelijk overlast kunnen uitvoeren, vragen we graag uw 
aandacht voor een aantal belangrijke zaken. Mocht u nog vragen 
hebben over onze voorwaarden? Schroom dan niet maar neem 
even contact op.

Albrand montage bestaat uit:
•    Snel, vakkundig en stofarm slijpen van sleuven in de bestaande dekvloer;
•    Levering en montage van de vloerverwarmingsbuis;
•    Levering en montage van de vloerverwarmingsverdeler;
•    Afpersen van de vloerverwarmingsinstallatie.

Standaard wordt een LCV-verdeler met pomp toegepast. Het is echter 
mogelijk om ieder type Albrand verdeler te plaatsen (prijzen op aanvraag). 
Voor inslijpen in anhydrietvloeren en betonvloeren geldt een meerprijs (op 
aanvraag). 

De montage is exclusief:
•    Materialen en werkzaamheden die niet in de offerte zijn opgenomen;
•    Het dichtvloeien van de gefreesde sleuven;
•    Het afvoeren van het uitkomende frees afval;
•    Het monteren van een na-regeling en overige elektrawerkzaamheden;
•    Het inregelen van de installatie;
•    Het monteren van de verdeler inbouw / opbouwkasten;
•    Het aftekenen van wanden, sparingen etc. in het werk;
•    Alle bouwkundige werkzaamheden zoals sparingen in wanden en vloeren;
•     Alle werkzaamheden welke betrekking hebben op het legionella risico;
•    Het opstellen van een warmteverliesberekening;
•    Het verzorgen van stroom en watervoorzieningen op de bouwplaats;
•    Afvoer restmateriaal, opdrachtgever en/of aannemer dient hiervoor  

zijn/haar container ter beschikking te stellen;
•    Het waterzijdig aansluiten van de regelunit(s) op de primaire  

cv- installatie;
•    Het herstellen van beschadigingen die tijdens de infreeswerkzaamheden 

aan bestaand leidingwerk zijn ontstaan.

Albrand montagevoorwaarden
1   De betreffende ruimtes dienen 1 dag van te 

voren leeg, vlak en vrij van lijmresten, tegels, 
vloerbedekking te zijn.

2   Er dient een geaard stopcontact aanwezig te zijn  
op de plaats waar de verdeler gewenst is.

3    De Albrand montage-auto moet voor de deur 
geparkeerd kunnen worden.

4    Indien onze montageploeg tegen een stagnatie op 
het project aanloopt, zijn wij genoodzaakt om kosten 
aan u door te belasten. Kosten wachturen bedragen 
€ 60,- per arbeidskracht per uur.

5   Het doorslijpen van leidingen in de vloer is te allen 
tijde voor risico opdrachtgever. 

6   Voor onze slijpmachines kunnen we gebruik 
maken van een eigen aggregaat, u dient vooraf de 
aanwezige stroomvoorzieningen op te geven.

7   Bij twijfel over de hardheid van een vloer dient altijd 
vooraf een hardheidsmeting of proefslijp gemaakt 
te worden. De kosten hiervoor bedragen € 100,- en 
worden bij opdracht gecrediteerd.

8   Indien een vloer harder blijkt te zijn dan opgegeven 
zal er een meerwerkfactuur komen naar rato extra 
kosten (arbeid & slijtage diamant). 

9   We maken gebruik van gecertificeerde 5-laags 
diffussiedichte ø 16 mm buis.

Op al onze aanbiedingen en op alle opdrachten aan ons 
zijn onze Algemene Verkoop- en Leverings voorwaarden 
van Albrand bv van toepassing, gedeponeerd d.d. 
11-01-2005 bij de KvK te Arnhem onder nr. 09032642. 
Voor opdracht ontvangt u een exemplaar van deze 
voorwaarden. Uitdrukkelijk worden andersluidende 
voorwaarden afgewezen.


