Vloerverwarmings-verdeler
Omschrijving:
Deze zeer compacte stalen verdeler is opgebouwd uit 3 mm dik koker materiaal wat een sterke
zwarte (RAL 9011) poedercoating laag heeft.
De verdeler is voorzien van een stille en energiezuinige Alpha 2 pomp van Grundfos met
energie label A.
De geïntegreerde thermostatische groepsafsluiters zijn dubbel instelbaar en zijn te voorzien van de
meeste merken thermische motortjes t.b.v. een ruimte temperatuur naregeling.
De water temperatuur is in te stellen met een thermostaatkop. Deze verdeler is tevens voorzien van
een maximaalbeveiliging om te voorkomen dat te heet water de vloer in wordt gepompt.
De groepsuitgangen zijn 3/4" euroconus.

Garantie: 5 jaar op doorroesten en 2 jaar op circulatiepomp en appendages
(zie pagina 3 voor de prijzen)

Vloerverwarmings-slang:
3 LAAGS VLOERVERWARMINGSBUIS
Deze PE-RT (Poly Ethylene Raised Temperature) buis is opgebouwd uit 3 lagen. Bij de 3 lagen PE-RT is
de eerste laag ofwel de basis laag vervaardigd van een PE-RT type 1. De tweede laag is een kleeflaag
t.b.v. het vastzetten van de derde laag, de EVOH laag. Deze laag zorgt er voor dat de buis
zuurstofdiffusie dicht is. De buis van U-Tube Systems is zuurstofdiffusie dicht volgen DIN 4726.
5 LAAGS VLOERVERWARMINGSBUIS
De 5 lagen PE-RT buis is KOMO, MPA en SKZ gecertificeerd. De binnenlaag bestaat uit een PE-RT type
1 dan volgt een kleeflaag om de zuurstof barrièrelaag (EVOH-laag) vast te zetten. op de EVOH-laag
komt weer een kleeflaag om de buitenste PE-RT laag weer vast te zetten. Zo is de zuurstof
barrièrelaag omsloten door kleeflaag en PE zodat deze niet meer kan beschadigen.
-Zeer soepele slang
-op rollen van 100 meter dus makkelijk hanteerbaar bij vervoeren en installeren
-Maat slang is 17x2. Met Komo en MPA keur

Garantie: 50 jaar incl. verzekerde gevolgschade van 10 jaar

Vloerverwarmings-set met verdeler en slang zoals hierboven omschreven:

Type unit
2-Groeps unit
3-Groeps unit
4-Groeps unit
5-Groeps unit
6-Groeps unit
7-Groeps unit
8-Groeps unit
9-Groeps unit
11-Groeps unit

Hoeveelheid slang Hoofdverwarming Bijverwarming Prijs
3-laags
2x 100 meter
20 M²
30 M²
€ 363,00
3x 100 meter
30 M²
45 M²
€ 415,00
4x 100 meter
40 M²
60 M²
€ 456,00
5x 100 meter
50 M²
75 M²
€ 571,00
6x 100 meter
60 M²
90 M²
€ 612,00
7x 100 meter
70 M²
105 M²
€ 674,00
8x 100 meter
80 M²
120 M²
€ 727,00
9x 100 meter
90 M²
135 M²
€ 758,00
11x 100 meter
110 M²
165 M²
€ 992,00

Hoofdverwarming: 10 cm slangafstand
Bijverwarming: 15 cm slangafstand
Prijs is incl. de benodigde koppelingen Euroconus 17x2 (2 per groep)
Prijs is incl. BTW en afgehaald in St. Philipsland

Prijs
5-laags
€ 373,00
€ 430,00
€ 476,00
€ 596,00
€ 642,00
€ 709,00
€ 767,00
€ 803,00
€ 1047,00

