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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:  
in combinatie met cv-ketels en bij lage temperatuursystemen, zoals warmte-
pompen, warmtekrachtkoppelingen, zonnecollectoren en wtw-systemen.

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 274 HC verdeler is geschikt om zowel mee te verwarmen als te koelen.  
Het koelcircuit wordt primair gescheiden d.m.v. een platenwisselaar.

De primaire ventielen t.b.v. verwarmen en koelen zijn thermostatisch voorbereid 
waardoor deze voorzien kunnen worden van thermische motoren.

Deze verdeler kenmerkt zich door:
•  Dubbele oppervlaktebehandeling, verzinkt en gecoat;
•  Voetventiel, afsluitbaar middels inbus;
•  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);
• Alleen in bovenaansluiting leverbaar.

De verdeler 274 HC is uit te breiden tot maximaal 7 groepen. Hiervoor is een 
uitbreidingsgroep, type EG001, leverbaar.

274 HC verdeler
verwarmen / koelen

 1  Thermostaatventiel ¾”r. - aanvoer warmte  
(art.nr. 60.005)

 2  Thermostaatventiel ¾”r. - retour warmte  
(art.nr. 60.005)

 3  Thermostaatventiel ¾”r. - aanvoer koude  
(art.nr. 60.005)

 4  Thermostaatventiel ¾”r. - retour koude  
(art.nr. 60.005)

 5 A-label pomp (art.nr. 61.008)
 6 Manothermometer (art.nr. 65.004)
 7 Voetventiel ½”r. Euroconus - aanvoer (art.nr. 60.001)
 8 Radiatorkraan ½”h. Euroconus (art.nr. 60.002)
 9  Blindstop ½” vernikkeld tbv uitbreidingsgroep 

(art.nr. 65.012)
 10 Dompelvoeler
 11 Ontluchter (art.nr. 65.011)
 12 Maximaal thermostaat (art.nr. 60.050)
 13 Vul- en aftapkraan (art.nr. 65.010)
 14 Bypass thermostaatventiel (art.nr. 60.005)
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Art.nr. Omschrijving Aantal B H D Aansluitm. Gewicht
   grp. (mm) (mm) (mm) Prim. (inch “) (kg)

51.205 Vloerverwarmingsverdeler 274 HC  4 750 54 160 ¾” 17,1
  4 grp. gemonteerd verwarmen/koelen

51.910 Uitbreidingsgr. EG001 toepasbaar tot   1 - - - -
  maximaal 7 groepen 


