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Pompunit
t.b.v. Albrand kunststof verdelers 

Art.nr. Omschrijving B H 
   (mm) (mm) 

53.852 Pompunit t.b.v. Albrand kunststof verdelers 210 370
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De Albrand vloerverwarmingsverdeler is het hart van het vloerverwarmings-
systeem. De verdeler bepaalt in belangrijke mate het comfort, de e�  ciency en 
het energieverbruik van het systeem. 

De Albrand pompunit is geschikt voor montage in combinatie met een Albrand 
kunststof verdeler. Door gebruik te maken van de pompunit kan een kunststof 
verdeler op eenvoudige wijze voorzien worden van een pomp. 
De pompunit heeft een eigen wateraanvoer temperatuur regeling waarmee de 
watertemperatuur, welke wordt toegevoerd naar de vloer, kan worden ingesteld. 
De pompunit kan middels het gemonteerde thermostatisch ventiel meer of 
minder actief worden gemaakt.

    1 Thermostaatknop (art.nr. 60.024)
 2   Thermostatisch ventiel ¾” binnendraad (art.nr. 60.005)
 3   Aansluitwartel 1½” binnendraad
 4  Kogelkraan met wartelmoer (art.nr. 53.050)
 5   Pomp Yonos Para toerengeregeld 

(wartel aansluiting 1½”) (art.nr. 61.008)

Deze pompunit kenmerkt zich door:
•  Aansluiting primair aanvoer: thermostatisch ventiel 

¾” binnendraad;
•  Aansluiting primair retour: thermostatisch ventiel ¾” 

binnendraad;
•  Aansluitingen t.b.v. kunststof verdeler: 1½” binnendraad;
•  Een toerengeregelde A-label pomp type Yonos Para;
•  Een thermostatisch ventiel voor instelbare hydraulische 

neutraliteit;
•  Instelbare wateraanvoer temperatuurregeling 

d.m.v. thermostaatknop.
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Art.nr. Type 2010 MA Art.nr. Type Universa 

55.202 2010 MA verdeler 2-groeps 53.002 Universa verdeler 2-groeps

55.203 2010 MA verdeler 3-groeps 53.003 Universa verdeler 3-groeps

55.204 2010 MA verdeler 4-groeps 53.004 Universa verdeler 4-groeps

55.205 2010 MA verdeler 5-groeps 53.005 Universa verdeler 5-groeps

55.206 2010 MA verdeler 6-groeps 53.006 Universa verdeler 6-groeps

55.207 2010 MA verdeler 7-groeps 53.007 Universa verdeler 7-groeps

55.208 2010 MA verdeler 8-groeps 53.008 Universa verdeler 8-groeps

55.209 2010 MA verdeler 9-groeps 53.009 Universa verdeler 9-groeps

55.210 2010 MA verdeler 10-groeps 53.010 Universa verdeler 10-groeps

55.211 2010 MA verdeler 11-groeps 53.011 Universa verdeler 11-groeps

55.212 2010 MA verdeler 12-groeps 53.012 Universa verdeler 12-groeps
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Pompschakelaar

Art.nr. Omschrijving H
(mm)

L 
(mm)

B
(mm)

Schakelverm
(W)

Schakeltemp
(°C)

60.049 Pompschakelaar 230V 52 115 69 200 28

Het gebruik van een pompschakelaar heeft veel voordelen 
als het gaat om besparing en duurzaam gebruik van de 
vloerverwarmingspomp. De pompschakelaar schakelt de pomp 
van de vloerverwarming aan als er warmtevraag is. Hierdoor 
voorkomt u dat de pomp continue (onnodig) in bedrijf blijft.

De levensduur van de pomp zal hiermee verlengd worden en dit zal 
tevens een besparing in energiekosten opleveren. Daarnaast biedt een 
constantere vloertemperatuur meer comfort. Bij langdurige stilstand van 
de pomp (buiten het stookseizoen) kan deze door kalkaanslag vast gaan 
zitten. Om te voorkomen dat de pomp lange tijd stilstaat wanneer er geen 
warmtevraag is (m.n. zomers) activeert de pompschakelaar de pomp ieder 
etmaal ca. 3 minuten. 

De Albrand pompschakelaar kenmerkt zich door:
•    Gelijkmatiger temperatuur van de vloer;
•    Minder schommelingen in temperatuur biedt een aangenamer  

belevingsgevoel van de vloerverwarming;
•    Langere levensduur van de vloerverwarmingspomp (minder slijtage);
•    Hoge energiebesparing door het automatisch in- en uitschakelen van 

de verwarmingspomp.

¹ Afhankelijk van het vermogen van de circulatiepomp kan de elektriciteitsbesparing lager of hoger zijn.

² Uitgaande van een gemiddeld tarief van € 0,20 per KWh - bron NUON.


