2-weg
zoneventiel 230 V
met eindcontact

gsverdeler is het hart van het vloerverwarmingst in belangrijke mate
het comfort, de 2-weg
efficiency
en
Het gemotoriseerd
zoneventiel
met eindcontact kan toegepast
systeem.

4 geschikt
worden in zowel verwarmings- als koelinstallaties en is tevens
5
voor toepassing in combinatie met stadsverwarming. Hiermee kan de

hikt voor montage in combinatie met een Albrand
eenvoudig
in zones opgedeeld worden. 2
uik te maken vaninstallatie
de pompunit
kan een kunststof
voorzien worden van een pomp.
3
Het ventielregeling
is voorzien
van een
wateraanvoer temperatuur
waarmee
desynchrone servomotor met eindschakelaar.
De de
servomotor
kan door
een snelkoppelingssysteem eenvoudig gescheiden
dt toegevoerd naar
vloer, kan worden
ingesteld.
1
worden van het
ventiel.
of vervanging.
t gemonteerde thermostatisch
ventiel
meerDit
of vergemakkelijkt het onderhoud
2
kt.
Door de openingshefboom kan het ventiel handmatig 2in de open stand

gezet worden. Het zoneventiel is voorzien van een afsluitklep met
1 Thermostaatknop (art.nr. 60.024)
B
H
veerretour.

kunststof verdelers

• V
 entiel is normally closed door veerretour;
• De servomotor kan zonder gereedschap
het ventiel
verwijderd
Dezevan
pompunit
kenmerkt
zich door:
worden;
• Aansluiting primair aanvoer: thermostatisch ventiel
¾” binnendraad;
• Handmatige opening van het ventiel mogelijk
door openingshefboom;
• Aansluiting primair retour: thermostatisch ventiel ¾”
• ¼” binnendraad.
binnendraad;

• Aansluitingen t.b.v. kunststof verdeler: 1½” binnendraad;
• Een toerengeregelde A-label pomp type Yonos Para;
Technische specificaties (ventiel)
• Een thermostatisch ventiel voor instelbare hydraulische
neutraliteit;
Art.nr.
Type Universa
Medium
water of water/glycoloplossingen
(max. 50% glycol)
• Instelbare wateraanvoer
temperatuurregeling
53.002
Universa verdeler 2-groeps
d.m.v. thermostaatknop.
Aansluiting
¼” binnendraad
53.003

Universa verdeler 3-groeps

Kvs-waarde
3,0
Universa verdeler 4-groeps

eps

53.004

eps

21,4 bar
53.005 Werkdruk
Universa verdeler 5-groeps

eps

53.006 Sluitdruk
Universa verdeler 6-groeps
310 kPa

eps

53.007

eps

53.008

Universa verdeler 7-groeps

Verschildruk

 150 kPa (advies verschildruk t.b.v. geruisloze werking: 50 kPa)

Universa verdeler 8-groeps

eps

ANSI klasse IV (0,01%)
53.009 Lekwaarde
Universa verdeler 9-groeps

oeps

93˚C
53.010 Max. temp.
Universamedium
verdeler 10-groeps

oeps

53.011 Max. rotatiehoek
Universa verdeler 11-groeps
85˚

oeps

53.012

Universa verdeler 12-groeps

Technische specificaties (motor)
Voeding

230V- 50/60 Hz

Opgenomen vermogen

6,5W – 6,8VA

Openingstijd

max. 30 seconden

Sluittijd

max. 20 seconden (veerretour)

Capaciteit
eindcontact
0,8A
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Omschrijving
2-weg zoneventiel ¼” 230V met eindcontact
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re-ordernr. : 19/06

eps

(mm)

re-ordernr. : 18/07

eps

2 Thermostatisch ventiel ¾” binnendraad (art.nr. 60.005)
3 Aansluitwartel 1½” binnendraad
210
370
4 Kogelkraan
metdoor:
wartelmoer (art.nr. 53.050)
Het gemotoriseerd
2-weg
zoneventiel kenmerkt
zich
5 Pomp Yonos Para toerengeregeld
• Voorzien van eindcontact;
(wartel aansluiting 1½”) (art.nr. 61.008)
(mm)

