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De AmfraMatic  V-4  De AmfraMatic  V-4  
        
  

  
  
De Amframatic V-4 is een automatische De Amframatic V-4 is een automatische 
pompschakelaar voor vloerverwarmings- pompschakelaar voor vloerverwarmings- 
systemen. Hiermee bespaart men bij een systemen. Hiermee bespaart men bij een 
90 watt pomp ca. 500 Kwh per jaar.  (± 117€). 90 watt pomp ca. 500 Kwh per jaar.  (± 117€). 
Tevens bespaart men op de stookkosten.  Tevens bespaart men op de stookkosten.  
  
De Amframatic V-4 is geschikt voor alle De Amframatic V-4 is geschikt voor alle 
waterpomp gestuurde vloerverwarmings waterpomp gestuurde vloerverwarmings 
systemen. systemen. 

  
Doordat het apparaat voorkomt dat de  Doordat het apparaat voorkomt dat de  
cv-pomp onnodig draait: cv-pomp onnodig draait: 
  

 blijft het warme water in de leidingen 
langer warm. Water dat afkoelt in de 
leidingen boven de grond, wordt niet 
vermengd met het (warme) water in de 
leidingen. 

 blijft het warme water in de leidingen 
langer warm. Water dat afkoelt in de 
leidingen boven de grond, wordt niet 
vermengd met het (warme) water in de 
leidingen. 

 wordt vastlopen van de cv-pomp door na-
draaitijd in de zomer (na 24 uur) 
voorkomen. 

 wordt vastlopen van de cv-pomp door na-
draaitijd in de zomer (na 24 uur) 
voorkomen. 

 is er geen continu geruis van de cv-
leidingen. 

 is er geen continu geruis van de cv-
leidingen. 

 wordt elektriciteit bespaard door 
uitschakeling van de cv-pomp. 

 wordt elektriciteit bespaard door 
uitschakeling van de cv-pomp. 
  
  

De Amframatic is simpel te installeren door de stekker/ stopkontakt combinatie. De Amframatic is simpel te installeren door de stekker/ stopkontakt combinatie. 

-Met verwisselbare vloersensor met montageclip of kamer temperatuursensor -Met verwisselbare vloersensor met montageclip of kamer temperatuursensor 

-Ook te gebruiken als kamerthermostaat voor verwarmen en koelen, met en zonder afstandvoeler -Ook te gebruiken als kamerthermostaat voor verwarmen en koelen, met en zonder afstandvoeler 

-Garantie: 3 jaar na aankoopdatum -Garantie: 3 jaar na aankoopdatum 
  
-Technische spec.: 230 Vac – 16 Amp, in- uitschakeltemperatuur regelbaar 0 C° tot 49 C° ± 1 C°, -Technische spec.: 230 Vac – 16 Amp, in- uitschakeltemperatuur regelbaar 0 C° tot 49 C° ± 1 C°, 
  maximaal schakelbaar pompvermogen 3500 watt.   maximaal schakelbaar pompvermogen 3500 watt. 
  

Een produkt van Een produkt van 
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