Draadloze
naregeling Vision
WIFI
(verwarmen/koelen)
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1 Thermostaatknop (art.nr. 60.024)
2 Thermostatisch ventiel ¾” binnendraad (art.nr. 60.005)
3 Aansluitwartel 1½” binnendraad
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4 Kogelkraan met wartelmoer (art.nr. 53.050)
36.224 Centrale Touchscreen wit + WIFI - geen
functie
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Centrale Touchscreen zwart + WIFI - geen thermostaat functie
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Deze pompunit kenmerkt zich door:
Externe voeding t.b.v. centrale touchscreen
Visionprimair aanvoer: thermostatisch ventiel
• Aansluiting
¾” binnendraad;
• Aansluiting primair retour: thermostatisch ventiel ¾”
36.209 Master aansluitmodule 6-zones
binnendraad;
• Aansluitingen t.b.v. kunststof verdeler: 1½” binnendraad;
36.211
Slave uitbreidingsmodule 4-zones • Een toerengeregelde A-label pomp type Yonos Para;
• Een thermostatisch ventiel voor instelbare hydraulische
Art.nr. 36.210Type Universa
Slave uitbreidingsmodule 6-zones neutraliteit;
• Instelbare wateraanvoer temperatuurregeling
53.002
Universa verdeler 2-groeps
d.m.v. thermostaatknop.
	 Module
verwarmen
53.003 36.216Universa
verdeler
3-groeps en koelen
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53.010 36.201Universa
verdeler
10-groeps RF, optie vloervoeler (36.103)
	 Digitale
thermostaat

oeps

53.011
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53.012 36.202
Universa
verdeler
12-groeps
Digitale
klokthermostaat
RF, optie vloervoeler (36.103)

Universa verdeler 4-groeps

36.221 	 Design thermostaat RF wit
Universa verdeler 5-groeps
Universa verdeler 6-groeps

36.222

Design thermostaat RF zwart

Universa verdeler 7-groeps
Universa verdeler 8-groeps

36.200 	 Analoge thermostaat RF, optie vloervoeler (36.103)
Universa verdeler 9-groeps

Universa verdeler 11-groeps

36.207

Thermostaat elektrische vloerverwarming i.c.m. vloervoeler

36.103

Vloersensor (t.b.v. 36.200, 36.201, 36.202 en 36.207)

36.212 	 Thermostaatknop RF LCD
36.208

De draadloze naregeling Vision
kenmerkt zich door:
• Geschikt voor verwarmen en koelen;
• Smartphone bediening middels WIFI;
• 50 programmeerbare datapunten;
• Aansturing van thermostaten,
thermostaatknoppen, elektrische
vloerverwarming, wandcontactdozen en
primaire installaties als warmtepomp en
cv-ketels mogelijk;
• Draadloze communicatie, daardoor geschikt
voor zowel nieuwbouw als renovatie.
re-ordernr. : 18/07

Schakelbaar wandcontactdoos RF

Albrand bv | Aalsbergen 6 | 6942 SE Didam | Postbus 4 | 6900 AA Zevenaar
+31potentiaalvrij
(0)316 24 68contact
49 | (1x10Amp.)
Fax +31 (0)316 24 64 96 | verkoop@albrand.nl
36.226 Telefoon
Ketelrelais

www.albrand.nl

36.205

Ontvanger RF 230V bekrachtigd - Niet voor aansturing ketel!

40.111

Thermische motor Albrand 230 V (NC) M 30 x 1,5

Bezoekadres Aalsbergen 6, 6942 SE Didam Postadres Postbus 4, 6900 AA Zevenaar
Tel +31 (0)316 24 68 49 Contact info@albrand.nl Kijk op www.albrand.nl

re-ordernr. : 20/08

eps
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