
Provarmo ARV-verdeler

RVS laagtemperatuur verdeler met Dynacon Eclipse 
automatische debietregelaar.

Pomploze verdeler speciaal voor lage temperatuur 
afgiftesystemen, waar geen mengregeling noodzakelijk is 
en de primaire pomp toereikend is. De regelaar is simpel 
in te stellen op het gewenste debiet. Het ingestelde debiet 
wordt constant aangepast, waardoor u altijd verzekerd 
bent van de juiste debiet. 

Pomploze verdeler speciaal voor lage temperatuur 
afgiftesystemen, waar geen mengregeling noodzakelijk is en de 
primaire pomp toereikend is. De regelaar is simpel in te stellen 
op het gewenste debiet. 

• Manometer in onderbalk

• Hand ontluchter in bovenbalk

• 2x vul- en aftapkraan

• Instelbaar automatisch 
debietregelaars Dynacon 
Eclipse 0 tot 150 l/h op 
groepsniveau retour

• Flowmeters op groepsniveau in 
de aanvoer 

• Thermostatiseerbaar ventiel  
M30 x 1,5 op groepsniveau 
retour

• Aansluiting ¾” Euroconus

• Geleidebochten 2 per groep

• Verdeler beschermingshoes en 
dit productblad

De ARV-verdeler wordt 
compleet in een verpakkings-
doos geleverd en voorzien van

Het ingestelde debiet wordt constant aangepast, waardoor u altijd verzekerd bent van de juiste debiet. 
Deze verdeler is daardoor een tijd- en kostenbesparende oplossing bij het in bedrijf stellen van uw 
installatie.De debietmeters zijn, in tegenstelling tot de vorige Heimeier constant debietregelaar, 
gemonteerd op de retour (groepsniveau). Voorheen waren ze op de aanvoer gemonteerd. De primaire 
aansluitingen (haakse kogelkranen) ¾”binnendraads, zijn standaard aan de linker zijnde gemonteerd, 
maar hebben de mogelijkheid om aan de rechterzijde te worden gemonteerd. De debietregelaars zijn 
voorzien van een thermostatiseerbaar ventiel, zodat op de regelaar een servomotor gemonteerd kan 
worden. Ook is deze nieuwe verdeler voorzien van de Tacanova flowmeters op de aanvoerbalk.
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Technische specificaties  
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Provarmo AKV-verdeler
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Materiaal RVS
Maximale bedrijfsdruk 7 bar
Aansluiting aanvoer/retour ¾” binnendraad
Aantal groepen 2 t/m 12 groepen
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010902 2-groeps 275 90 360
010903 3-groeps 325 90 360
010904 4-groeps 375 90 360
010905 5-groeps 425 90 360
010906 6-groeps 475 90 360
010907 7-groeps 525 90 360
010908 8-groeps 575 90 360
010909 9-groeps 625 90 360
010910 10-groeps 675 90 360
010911 11-groeps 725 90 360
010912 12-groeps 775 90 360
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A.  Vul en aftapkraan.
B.   Mano/thermometer 0-14 bar en 60°C
C.   Groepsaansluiting ten behoeve van 

vloer-retour
D.  Kogelkraan ten behoeve van vloer-

aanvoer water ¾”.
E.  Automatische debietregelaar (M30x1,5) 

dubbel instelbaar ¾” euroconus, ten 
behoeve van vloer aanvoerwater.

F.  Kogelkraan ten behoeve van vloer-retour 
water ¾”.

G.  Groepsaansluiting ten behoeve van 
vloer-aanvoer water.
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