Bedrade
naregeling BUS
(verwarmen/koelen)

gsverdeler is het hart van het vloerverwarmingst in belangrijke mate het comfort, de efficiency en
systeem.
De Master ontvanger H-C BUS is een bedrade regeling die geschikt is
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voor het sturen van de vloerverwarming en/of vloerkoeling.

hikt voor montage in combinatie met een Albrand
uik te maken van de pompunit kan een kunststof
2
de thermostaten
Basic BUS en/of Basic LCD BUS vormt de Master
voorzien wordenI.c.m.
van een
pomp.
3
ontvanger regeling
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een complete
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wateraanvoer temperatuur
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DIN
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op
de
muur
bevestigd
worden.
De
module
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dt toegevoerd naar de vloer, kan worden ingesteld.
thermostaat met
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corresponderende
thermische motoren.
Op de Master
1
t gemonteerde thermostatisch
ventiel
of
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2
wordt middels LED’s de status van een zone weergegeven.
Wanneer
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kt.

een warmtevraag in een bepaalde zone is, zal het relais de potentiaalvrije
1 Thermostaatknop
(art.nr. 60.024)
H
contactenB schakelen (ketelen koelcontact
potentiaalvrij, pompcontact
(mm)
(mm)
2 Thermostatisch ventiel ¾” binnendraad (art.nr. 60.005)
Men kan maximaal 10 zones aansluiten.
230V). Middels het uitgebreide parametermenu
bestaat
de
3 Aansluitwartel 1½”mogelijkheid
binnendraad
kunststof verdelers om het omschakelen
210
370 verwarmen 4en Kogelkraan
met wartelmoer
tussen
koelen automatisch
of (art.nr. 53.050) De mogelijke combinaties zijn als volgt:
5 Pomp Yonosnaar
Para verwarmen
toerengeregeld
4-zones 	1x master 4-zones
handmatig te laten gebeuren. Voor het omschakelen
en
(wartel aansluiting 1½”) (art.nr. 61.008)
10-zones 	1x master 4-zones en
koelen bestaan de volgende mogelijkheden: de warmtepomp maakt de
1x slave 6-zones
omschakeling verwarmen-koelen, de gebruiker maakt de omschakeling
Deze pompunit kenmerkt zich door:
middels de Master thermostaat H-C of •de
omschakeling
wordt
gedaan
Aansluiting primair aanvoer: thermostatisch ventiel
¾” binnendraad;
door een aanlegvoeler op de aanvoer naar
de vloerverwarmingsverdeler.
• Aansluiting primair retour: thermostatisch ventiel ¾”
Deze bedrade naregeling kenmerkt
De Master ontvanger H-C BUS bestaat uit
4
zones. Deze is uitbreidbaar
binnendraad;
• Aansluitingen t.b.v. kunststof verdeler: 1½” binnendraad;
zich door:
tot 10 zones.
• Een toerengeregelde A-label pomp type Yonos Para;
• Thermostaten v.v. 3-aderige aansluiting;
• Een thermostatisch ventiel voor instelbare hydraulische
• Koel-/ ketel sturing potentiaalvrij;
neutraliteit;
Art.nr.
Type Universa
Art.nr. Omschrijving
• Instelbare wateraanvoer temperatuurregeling • Aansluiting max 12 zones, 24 motoren;
eps
53.002
Universa verdeler 2-groeps
d.m.v. thermostaatknop.
• Voeding 230 VAC +/- 10%;
eps
53.003
verdeler 3-groeps
36.016Universa
Master
4-groeps ontvanger H-C BUS
• Pompsturing 230 V;
eps
53.004
Universa verdeler 4-groeps
• Thermische motoren 230 V.
eps
53.005
Universa verdeler 5-groeps
53.006

eps

53.007

eps

53.008

36.011

Uitbreidingsmodule RF Slave 6 zones 230 V

Universa verdeler 6-groeps
Universa verdeler 7-groeps

36.018Universa
Kamerthermostaat
analoog Basic BUS
verdeler 8-groeps

eps

53.009

oeps

Kamerthermostaat
53.010 36.019Universa
verdeler 10-groeps digitaal Basic LCD BUS

Universa verdeler 9-groeps

oeps

53.011

oeps

53.012 36.034
Universa
verdeler 12-groeps digitaal Basic LCD H-C Master BUS
Kamerthermostaat

Universa verdeler 11-groeps

40.110

Thermische motor Albrand 230V (NC) M30 x 1,5

36.103

Vloervoeler tbv thermostaat, 5 meter
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