Draadloze
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(verwarmen/koelen)
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Art.nr. Omschrijving
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• Aansluiting primair retour: thermostatisch ventiel ¾”
binnendraad;
Draadloze regeling Combi Master 4-gr.
timer/ontvanger/antenne RF 230 V • Aansluitingen t.b.v. kunststof verdeler: 1½” binnendraad;
• Een toerengeregelde A-label pomp type Yonos Para;
Deze draadloze naregeling kenmerkt
• Een thermostatisch ventiel voor instelbare hydraulische
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Art.nr.
Type Universa
• Instelbare wateraanvoer temperatuurregeling • Thermostaten v.v. 2 x 1,5 V AA batterijen;
53.002
Universa verdeler 2-groeps
d.m.v. thermostaatknop.
• Koel-/ ketel sturing potentiaalvrij;
36.004
Kamerthermostaat analoog draadloos Basic RF
53.003
Universa verdeler 3-groeps
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verdeler 7-groeps digitaal draadloos Basic LCD H-C RF
Kamerthermostaat
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verdeler 9-groepsdigitaal draadloos Milux RF
Klokthermostaat
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Universa verdeler 4-groeps

36.005

Kamerthermostaat digitaal draadloos Basic LCD RF,
Universa verdeler 5-groeps
mogelijkheid vloervoeler (36.103)
Universa verdeler 6-groeps

• Aansluiting max 12 zones, 24 motoren;
• Voeding 230 VAC +/- 10%;
• Pompsturing 230 V;
• Thermische motoren 230 V.

Universa verdeler 8-groeps
Universa verdeler 10-groeps
Universa verdeler 11-groeps

36.003

RF Schoolbox thermostaat, mogelijkheid vloervoeler (36.103)

40.110

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

36.103

Vloervoeler tbv thermostaat, 5 meter

36.105

Signaalzender RF, tbv draadloze sturing ketelrelais (36.104)

Universa verdeler 12-groeps
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