Bedrade
naregeling HCE-20
(verwarmen/koelen)

gsverdeler is het hart van het vloerverwarmingst in belangrijke mate het comfort, de efficiency en
systeem.
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230V aansluitbaar;
6-zones. Men kan dit uitbreiden tot maximaal 18 zones door de modules
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• Aansluiting
primair
aanvoer: thermostatisch ventiel- OpenTherm;
¾” binnendraad;
- Potentiaalvrij contact (aan-uit).
• Aansluiting primair retour: thermostatisch ventiel ¾”
•
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Art.nr. Omschrijving
• Aansluitingen t.b.v. kunststof verdeler: 1½” binnendraad;
• Omschakeling verwarmen/koelen extern of
• Een toerengeregelde A-label pomp type Yonos Para;
middels thermostaat zone 1;
40.020 Module HCE-20 bedrade naregeling• Een thermostatisch ventiel voor instelbare hydraulische
•
Sturing change-over middels potentiaalvrije
neutraliteit;
Art.nr.
Type Universa
• Instelbare wateraanvoer temperatuurregeling
contacten of middels 2 contacten 230V;
40.025
Verwarmings en koelmodule HCS-20
eps
53.002
Universa verdeler 2-groeps
d.m.v. thermostaatknop.
- Ingang vochtdetectie voor uitschakelen
eps
53.003
Universa verdeler 3-groeps
koeling;
Chronotherm
Touch Modulation
eps
53.004 510870
Universa
verdeler 4-groeps
M
 ogelijkheid uitschakelen koeling
eps
53.005
Universa verdeler 5-groeps
zone
6 (bijv. Badkamer).
eps
53.006 510151Universa
verdeler
6-groeps
Round
Modulation
• Aansluiting max 6 zones, 24 motoren;
eps
53.007
Universa verdeler 7-groeps
• Voeding 230 VAC +/- 10%;
eps
53.008 40.030	
Universa
verdeler
8-groeps heat-cool
Round
Modulation
• Pompsturing 230 V;
eps
53.009
Universa verdeler 9-groeps
oeps
53.010
Universa verdeler 10-groeps
• Regelaar is geschikt voor zowel master als
40.111
Thermische motor Albrand 230 V (NC) M 30 x 1,5
oeps
53.011
Universa verdeler 11-groeps
slave regeling.
53.012

Universa verdeler 12-groeps
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