
 
  
  

 

 WeWa stalen Boxer Verdeler Type STW Standaard  

Deze stalen Boxer verdeler is uitgevoerd volgens specificatie:   

 Wilo A- Label pomp type Yonos Para RS25/6 - RKA  

 Thermostatisch voorbereide thermostaat kranen wartel M30, 
eurokonus aansluiting 

 Nippel met ¾”Eurokonus aansluiting 

 Hand ontluchter op aanvoerbalk 

 Thermometer op aanvoerbalk 

 Vul -en aftapkraan 

 Retour ventiel ½”tot 7 groepen en ¾”vanaf 8 groepen 

 Max. thermostaat  

 Eurokonus aansluitkoppelingen ( levering exclusief ) 

 Garantie volg nummer op verdeler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optioneel:  

 Inregelklep voor aanpassing naar  LTV verdeler ( zie foto ) 

 Terugslagklep + RTL Ventiel voor aanpassing naar Stadsverwarming 

 
 
 
 
 

 
 
Voordelen   

 De Basis verdeler type STW(G) kan eenvoudig aangepast worden naar een LTV Laag Temperatuur Verdeler 
d.m.v. het monteren van een inregelventiel. 

 De Basis  verdeler type STW(G) kan eenvoudig aangepast worden naar een Stadsverwarming verdeler Eneco - 
Essent -  Nuon d.m.v. het monteren van een terugslagklep en het plaatsen van een RTL ventiel. 

 De Basis verdeler STW(G) kan eenvoudig aangepast worden naar een dubbel afsluitbare uitvoering d.m.v.  
voetventielen te monteren op de ¾”nippels op de onderbalk. 

 Geen voorraad meer nodig voor aparte verdelers met voetventielen, stadsverwarming en LTV maar 
uitsluitend de Basis verdeler type STW(G).   Kosten besparing op uw voorraad beheer !!  

 Gegarandeerd snelle levertijden. 

 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 verdelers. 
 
 
 
 

Artikel no. Groepen Afm. ( BxHxD ) mm 

13082.01 1 230 x 400 x 165 

13082.02 2     230 x 400 x 165 

13082.03 3     280 x 400 x 165 

13082.04 4     330 x 400 x 165 

13082.05 5     380 x 400 x 165 

13082.06 6     430 x 400 x 165 

13082.07 7     480 x 400 x 165 

13082.08 8     530 x 400 x 165 

13082.09 9     580 x 400 x 165 

13082.10 10     630 x 400 x 165 

13082.11 11     680 x 400 x 165 

13082.12 12     730 x 400 x 165 

13082.13 13     830 x 400 x 165 

13082.14 14     830 x 400 x 165 

13082.15 15     930 x 400 x 165 

13082.16 16     930 x 400 x 165 



 
  
  

 

 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 vloerverwarming systeem door standaard vul -en aftap set. 

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

 Snelle muur montage van de verdeler, bevestigingspunten goed bereikbaar.  
 

Verdelers ook leverbaar in stadsverwarming, met voetventielen, met constant flowventielen,  gescheiden 
systemen met expansievat  in staal en RVS,  kunststofverdeler met/zonder pomp en RVS Verdeler zonder pomp. 
 
Info op aanvraag 


