
Open 4 Balks Kunststof Professional
Verdeler

Product details

• Gemaakt van een met glasvezel versterkte polyamide
• Te gebruiken voor systemen die gelijktijdig moeten koelen en verwarmen
• Inregelbare flowmeters 
• Open verdeelunit voor laagtemperatuursystemen met een maximale aanvoer van 
ca. 45°C

De open 4-balks verdeler bestaat uit losse kunststof modules met 1" kogelkranen, die 
door middel van ophangbeugels aan de wand gemonteerd worden.
Deze verdeler is geschikt voor laagtemperatuur-verwarmingssystemen in combinatie 
met een externe koelbron en kan, door de dubbelwandige kunststof modules, worden 
toegepast om te koelen zonder de unit (extra) te isoleren. Condensvorming is in alle 
gevallen nihil. 
De aanvoerbalken van de verdeler zijn voorzien van inregelbare flowmeters waarmee 
de doorstroom van water per groep ingeregeld kan worden en de retourbalken zijn 
voorzien van geïntegreerde thermostaatventielen (waarop de actuators van de 
zoneregeling geplaatst kunnen worden).

Let op
Euroconus-aansluitkoppelingen zijn niet inbegrepen. Selecteer het juiste aantal (twee 
per groep) en voeg deze toe aan uw bestelling.

Garantie

Op het casco van de kunststof kokers heeft u een garantie van 10 jaar en op 
appendages een garantie van 2 jaar.

Technische details

Artikelnummer: 92817

Specificaties

Sterke kunststof verdeler van losse componenten met flow-meters inbegrepen. Op de 
aanvoer van deze verdeler kunnen een aparte warmte- en koudebron worden 
aangesloten en in combinatie met een uitgebreid thermostaatsysteem is het mogelijk om 
in één ruimte te koelen terwijl er in een andere ruimte juist wordt verwarmd. Deze 
uitgebreide oplossing voor verwarmen en koelen wordt met name toegepast in 
ziekenhuizen, hotels en kantoorpanden.
• gemaakt van door glasvezel versterkte polyamide
• verzamelbalken zijn voorzien van geïntegreerde ventielen (waarop actuators geplaatst 
kunnen worden)
• inregelbare flowmeters 
• primaire hoofdaansluitingen zijn 1"
• groepsaansluitingen 3/4" euroconus (euroconus-aansluitkoppelingen niet inbegrepen)

Afmetingen

 groepen breedte (mm) hoogte (mm) diepte (mm)
    
 2 groepen  368 705 305
 3 groepen  468 705 305
 4 groepen  568 705 305
 5 groepen  668 705 305
 6 groepen  768 705 305
 7 groepen  868 705 305
 8 groepen  968 705 305
 9 groepen  1068 705 305
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 10 groepen  1168 705 305
 11 groepen 1268 705 305
 12 groepen  1368 705 305
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