
 

 

 

WeWa stalen Boxer Verdeler Type LTW met Mengventiel 

De instelling van het inregelventiel is afhankelijk van de primaire aanvoer temperatuur en de gewenste temperatuur in de 
verdeler. In geval van een hoge aanvoertemperatuur kan het inregelventiel geheel geopend blijven. In geval van een lage 
aanvoer temperatuur kan de weerstand in de verdeler worden verhoogd. Door het dichtdraaien van het inregelventiel            ( 
gemonteerd aan de kopse kant van de retour koker en bedienbaar met een inbus 5mm) wordt de menging ingesteld tussen 
aanvoer en retour aan de primaire zijde van de verdeler. U draait het inregelventiel zover dicht totdat de temperatuur op de 
verdeler de gewenste waarde aangeeft.  
 

De stalen Boxer verdeler is uitgevoerd volgens specificatie:   

 Wilo A-label pomp type Yonos  

 Thermostatisch voorbereide thermostaat kranen wartel M30,  
              EK aansluiting 

 Mengventiel 

 Nippel met ¾”Eurokonus aansluiting 

 Hand ontluchter op aanvoerbalk 

 Thermometer op aanvoerbalk 

 Vul -en aftapkraan 

 Retour ventiel ½” t/m 7 groepen en ¾”vanaf 8 groepen 

 Max. thermostaat  

 Eurokonus aansluitkoppelingen ( levering exclusief ) 

 Garantie volg nummer op verdeler 

 
  Artikelnummer       Groepen   Afm.B x H x D in mm 
   13080.01       1 groep 185 x 450 x 160 
   13080.02       2 groepen 185 x 450 x 160  
   13080.03       3 groepen 245 x 450 x 160 
   13080.04       4 groepen 305 x 450 x 160 
   13080.05       5 groepen 365 x 450 x 160 
   13080.06       6 groepen 425 x 450 x 160 
   13080.07       7 groepen 485 x 450 x 160 
   13080.08       8 groepen 545 x 450 x 160 
   13080.09      9 groepen 605 x 450 x 160 
   13080.10      10 groepen 665 x 450 x 160 

   WeWa Boxer Verdeler type STLW   13080.11     11 groepen 725 x 450 x 160 
   met mengventiel     13080.12      12 groepen 785 x 450 x 160 
        13080.13      13 groepen 845 x 450 x 160 

              13080.14     14 groepen 905 x 450 x 160 
                   13080.15      15 groepen 965 x 450 x 160 
                   13080.16      16 groepen 1025 x 450 x 160 

   

Voordelen   

 Tussen de aanvoer -en retour balken is een bevestigingsstrip gelast voor muur montage. Deze strip dient ook om 
de verdeler extra stevigheid te geven bij met name grote verdeler. 

 Retourbalk heeft een doorsnede van  8 x 5 cm, voordeel is minder weerstand en betere menging van aanvoer -
en retourwater.  Aanvoerbalk heeft een doorsnede van 5 x 5 cm. 

 Snel -en eenvoudig afvullen van het vloerverwarmingsysteem door standaard vul -en aftapset. 

 Goede toegankelijkheid m.b.t. aansluiten van eurokonus aansluitkoppelingen. 

 Snelle muur montage van de verdeler, bevestigingspunten goed bereikbaar. 
 


