
Fiberarmert plastfordeler 2061

Modulbasert fordeler av fiberarmert plast, spesielt 
utviklet for brinekrets i varmepumpeanlegg. 

Kretsene kan stenges med tur- og returventil. 
Fordeleren er ustyrt med topmeter som forenkler 
justering av vannmengden. 

Selve fordeleren kan enkelt settes sammen på 
installasjonsstedet uten bruk av verktøy. Modulene 
tettes med fabrikkmonterte o-ringer og medfølgende 
låseklips ved behov. 

1” anslutninger mot borehull og 1½” unionskupling 
med roterende mutter mot varmepumpe, levert med 
nødvendige pakninger.

Tekniske data
Maksimal gjennomstrømning 7,7 m³/t
Indikering flowmeter 7 - 32 l/min
Trykktestet (24t <30°) 6 bar
Maksmalt driftstrykk 3 bar
Driftstemperatur -20°C til 60°C
Makismalt moment på 1” gjenger 80 Nm 

Tilbehør
⊲  Kuplinger til borehull 25mm, 32mm og 
 40mm (x 1” inv. gjenge)
⊲  Termometer -20 til 40°C
⊲  Manometer 0 - 6bar
⊲  Ekstra festebrakett 
 (anbefalt hvis fordeleren har over 6 kurser)
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Antall kurser 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lengde 336 436 536 636 736 836 936 1036 1136 1236 1336
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Grunnpakke til fordeler 2061

Måltegninger

Fordelersett 2061 med mengdemåler
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Montering og innregulering
Ved montering av selve fordeleren er verktøy overflødig. 
Delene skrus sammen for hånd til de stopper, 
fabrikkmonterte o-ringer sørger for at fordeleren blir tett. 
Kun ved montering av fylle-/tappeventil og evt. tilbehør
som termometer, manometer eller luftepotte må 
en stor flatsportrekker og fastnøkkel benyttes.

I fordelersettet følger det med to klips som benyttes ved 
behov (der selve braketten ikke låser modulene sammen). 

Ved flere en seks fordelersett anbefaler vi en ekstra 
festebrakett på tur og retur.   
 
OBS! Smør alltid medfølgende kitt 
«Fermit -spezial» på gjenger og pakninger 
for å hindre at kondensering fryser i gjengene 
ved tilkobling av rør fra energibrønn.

OBS! Hvis fordeleren er plassert inne, f.eks. i teknisk rom anbefaler vi kondensisolering. 
Vi anbefaler også støttehylser i rør fra energibrønn. 

Monteringseksempel
Bildet viser en fordeler bestående 
av grunnpakke og 3 fordelersett.
I tillegg har vi montert kuplinger for 
40 mm rør og én automatisk luftepotte.

OBS! Automatiske luftepotter
skal være «vertikale på 
installasjonssted», altså skal 
utluftingen peker oppover.

Med denne løsningen har man
også mulighet til å montere
termometer og manometer på
de ledige plassene i 
mellomstykket.

- Alternativt kan man
montere en automatisk 
luftepotte på retur fra 
borehullet også, hvis
ikke det står en 
mikrobobleutskiller 
mellom fordeleren og 
varmepumpen som gjør 
det overflødig.
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Forhåndsinnstilling av mengdemåler
Forhåndsinnstilling må gjøres via regulerbar mengdemåler med hvit markeringsring.

1 Åpne ventilen ved å vri den grønne knotten mot klokken.

2 Juster innreguleringsventilen etter indikasjonen på mengdemåleren.

3 For å markere forhåndinnstillingen løftes den hvite ringen og vri den mot klokken til den treffer tappen 
 på den grønne knotten.

4 Den hvite ringen presses ned og klikker på plass.

5 Hvis ventilen lukkes kan den nå enkelt åpnes igjen og samtidig bevare forhåndsinnstillingen.  

Mengdemåler
Måleravlesningen på mengdemåleren er kun gjeldende for vann. Hvis det er tilsatt et varmeledende mediet 
med annen viskositet, må data endres med korresponderende korreksjonsfaktor.

Glasset på mengdemåleren kan skrus av for rengjøring ved behov. 

VIKTIG: DA MÅ VENTILEN VÆRE LUKKET! 

Hold på den grønne knotten og skru av glasset mot klokken. 

PB 8.P.3
MILJØBEVISST OPPVARMING

variantvvs.no
firmapost@variantvvs.no
tlf: 951 14 170

PLASTFORDELER FOR ENERGIBRØNN, TYPE 2061

PRODUKTBLAD

Vi tar forbehold om feil og endring, uten varsel, i trykt materiell og på nett. Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no

4/6

30.10.2017



Produktoversikt

4290130 Grunnpakke til fordeler 2061

4290110 Fordelersett 2061 med flowmeter, tur/retur

4290160 Termometer til fordeler 2061, -20 til +40 °C

4290170 Manometer til fordeler 2061, 0 til 6 bar 

4290140 Kupling for PE40 x 1”, til fordeler 2061

4290141 Støttehylse til 40 x 2,4 mm PE-rør

4440222 Automatisk luftepotte 1/2”

PB 8.P.3
MILJØBEVISST OPPVARMING

variantvvs.no
firmapost@variantvvs.no
tlf: 951 14 170

PLASTFORDELER FOR ENERGIBRØNN, TYPE 2061

PRODUKTBLAD

Vi tar forbehold om feil og endring, uten varsel, i trykt materiell og på nett. Last alltid ned siste versjon fra variantvvs.no

5/6

30.10.2017



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innreguleringsdiagram for returventil

Lese av flowmeteret 

Innregulert gjennomstrømning kan avleses på flowmeteret i underkant av flyteelementet. 
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