Solid Composiet + pompsectie
Solid Composiet + pompsectie

Robot Solid kunststof verdeler 2 t/m 24
groepen, incl.pompset
Voorbereid op de toekomst: toepasbaar biij huidige CV-ketel,
maar voorbereid op toepassing i.c.m. warmtepomp. Wanneer u nu
de vloerverwarming aansluit op een cv-ketel en op termijn over
wenst te gaan op een warmtepomp, zal (afhankelijk van het
type warmtepomp) geen pomp op de verdeler meer noodzakelijk

zijn.

In dat geval hoeft niet de complete verdeler vervangen te
worden, maar
kan de pompset worden verwijderd en kan de
verdeler rechtstreeks op de warmtepomp worden aangesloten.

Uitgebreide informatie over de pompset
treft u HIER
De Robot Solid verdeler is tot en met 8 groepen vervaardigd
uit één geheel en is door middel van koppelstukken uit te
breiden tot maar liefst 24 groepen. Indien er meer dan 16
groepen gewenst zijn, wordt gebruik
uitbreidingsmodule (+koppelset).
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Overzicht uitbreidingsets
De composiet verdelers zijn geschikt voor systemen met een
lage aanvoertemperatuur waarin een centrale pomp aanwezig is.
Om warmteverlies en condens tegen te gaan, wordt de Robot
Solid verdeler standaard geleverd met unieke isolatieschalen.
De Robot Solid verdeler is eenvoudig primair zowel aan de
linkerzijde als aan de rechterzijde aan te sluiten.

Kenmerken
Pompsectie:

Robot

Solid

verdeler

bestemd voor systemen met een externe pomp

+

laag temperatuursysteem: tot 45°C aanvoer (primair)
eenvoudig aan te sluiten insteeknippels
inregelbare flowmeters
inclusief kogelkranen 1”
thermostatisch voorbereide groepsafsluiters M30 x 1,5
inclusief draaibare vul- en aftap en automatische
ontluchter
inclusief isolatieschalen
Standaard voorzien van een mano-thermometer én een
temperatuurmeter
Inclusief composiet contrasleutel en de Robot BAS
(buisadapter sleutel) voor eenvoudige aansluiting van de
buisadapters

Aantal groepen 2 t/m 8 groeps (uit één stuk)
Groepen uitbreidbaar Ja, met 2 t/m 8 groepen tot 24+
Aanvoertemperatuur Lage aanvoertemperatuur
Aansluiting cv-zijdig 1”
Koelen mogelijk Ja
Materiaal Composiet
Maximale werkdruk 6 bar
Temperatuur afleesbaar Ja
Werkdruk afleesbaar Ja

Webshop
Beklijk dit product in onze webshop

