
Provarmo GCP-verdeler

Compacte stalen mengverdeler voorzien 
een gescheiden wisselaar.

Provarmo, Type GCP-verdeler, uitermate geschikt voor 
toepassingen waar de primaire installatie gescheiden 
moet blijven van de secundaire installatie (afgifte 
systeem). Bijvoorbeeld voor op- en afritverwarming, los- en 
laadkuilen, parkeergarages en dergelijke, afgifte systemen 
onder vriescellen tegen opvriezen ondergrond enzovoort.

Deze verdeler is compleet samengebouwd, afgeperst 
op 7 bar en gemoffeld in een zwarte epoxycoating 
en wordt geleverd van 2 tot en met 10 groepen. 
De primaire aansluitingen (aanvoer en retour) 
bevinden zich aan de onderzijde en zijn voorzien 
van een ¾” binnendraad aansluiting. De GCP-
verdeler is voorzien van een eigen mengregeling en 
toerengeregelde A-label circulatiepomp, gesloten 
warmtewisselaar en hiermee is dit een hydraulisch 
neutrale uitvoering en heeft deze geen directe 
invloed op de primaire installatie.

• Wilo toerengeregelde A-label 
circulatiepomp 

• Thermostaatventiel voor primaire 
zijde met capillaire voeler in aanvoer 
secundaire zijde 

• Instelbaar voetventiel in de retour

• Maximaal beveiliging 60ºC +/-5K 

• Thermometer in onderbalk 

• Thermo-manometer in bovenbalk

• Automatische ontluchter voor 
bovenbalk (los meegeleverd)

• Vul- en aftapkraan 

• Thermostatiseerbaar ventiel  
M30 x 1,5 op groepsniveau aanvoer  
¾” Euroconus

• Instelbaar voetventiel op groepsniveau 
retour ¾” Euroconus

• Drukexpansievat 

• Gescheiden wisselaarset met isolatie 

• Druk-overstortventiel 

• Instelbare drukverschilregelaar 

• Rubberen trilling dempers op wand 
montage ogen met ophangset

• Geleidebochten 2 per groep 

• Verdeler beschermingshoes en dit 
productblad

De GCP-verdeler wordt compleet 
in een verpakkingsdoos geleverd 
en voorzien van:

Provarmo BV  |||  Edisonweg 7  |||  3442 AC Woerden 

T 0348 - 74 40 23
www.provarmo.nl



Technische specificaties  
“Voor de 
professionele 
installateur.”

T 0348 - 74 40 23
www.provarmo.nl

ProvarmoProvarmo GCP-verdeler

Materiaal staal
Maximale bedrijfsdruk 7 bar
Aansluiting aanvoer/retour ¾” binnendraad
Aantal groepen 2 t/m 10 groepen
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Artikelnr. GCP-verdeler Breedte 
mm

Diepte 
mm

Hoogte
mm

10302 GCP 2-groeps 335 280 570
10303 GCP 3-groeps 390 280 570
10304 GCP 4-groeps 445 280 570
10305 GCP 5-groeps 500 280 570
10306 GCP 6-groeps 555 280 570
10307 GCP 7-groeps 610 280 570
10308 GCP 8-groeps 665 280 570
10309 GCP 9-groeps 720 280 570
10310 GCP 10-groeps 775 280 570
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