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Anvendelse
NeoTherm® Unishunt er en gulvvarmeshunt for montering direkte på 
NeoTherm® Gulvvarmefordeler. Den er opbygget med Grundfos  
ALPHA2, 2-vejs begrænserventil (max. termostat), kontraventil, 
termometer og består af ganske få specialdesignede dele, der alle 
samles med fladpakninger. Det giver utallige installationsmuligheder. 
Shunten kan monteres på både højre og venstre side af fordeleren. 
Tilslutning af primærsiden kan foretages enten nedefra eller fra siden. 
Begrænserventilen udemærker sig ved, at have en fysisk meget 
stor vandring i området 20-50º C og er derfor endnu mere nøjagtig i 
indstilling af maks. temperaturen på sekundærsiden, hvilket et speciel 
vigtig ved anvendelse af f.eks. træ som overgulv.

n

Konstruktions princip

a:  1” nippel m/gummipakning... 2 stk.
b:  Forlængerstykke........................ 1 stk.
c:    Fremløbsgrenrør........................ 1 stk.
d:  Returløbsgrenrør ...................... 1 stk.
e:  T-rør............................................ 1 stk.
f:  Kontraventil............................... 1 stk.
g:  Ventilunderdel........................... 1 stk.
h:  Følerelement m/kapilarføler.....1 stk.
i:  Pibefix 1/2”...............................1 stk.
j:  Termometer ...............................1 stk.
k:  Slutmuffe 3/4” .........................1 stk.
l:  Asbestfri pakning 3/4”.............1 stk.
m:  Asbestfri pakning 1”..................6 stk.
n:  Cirkulationspumpe ....................1 stk.
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Beskrivelse: VVS-nr. m2:

Unishunt med ALPHA2 15-40 46 6561.665 120 m2

Unishunt med ALPHA2 15-60 46 6561.670 200 m2

Beskrivelse/Dimension

Dimension: Mål

Bredde 180 v/mont. højre side
205 v/mont. venstre side

Højde 300

Dybde 160



Ydelseskurve Grundfos 
cirkulatonspumpe ALPHA2
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 Monterings eksempler

Montering til venstre - tilgang 
fra siden

Montering til højre - tilgang 
fra siden

Montering til venstre - tilgang 
nedefra

Montering til højre - tilgang 
nedefra

Montering vinklet fremad på 
højre side - tilgang nedenfra

Montering vinklet fremad på 
højre side - tilgang forfra

Montering vinklet fremad på 
venstre side - tilgang nedefra

Montering vinklet bagud på 
venstre side - tilgang nedenfra

Montering vinklet bagud på 
højre side - tilgang nedefra

Montering vinklet fremad på 
venstre side - tilgang forfra

Montering vinklet bagud på 
venstre side - tilgang bagfra

Montering vinklet bagud på 
højre side - tilgang bagfra

Vinkelsæt for vinkelret montering

a) Vinkel 1” m/omløber
b) Asbestfri pakning 1”

Vinkelsæt for vinkelret montering
Med NeoTherm® Vinkelsæt VVS nr. 466561.700 kan shunten også mon-
teres vinkelret på fordeleren og stadig med samme øvrige installation-
smuligheder. 



Centervej 18 · DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00 · Fax 47 38 41 58

salg@phj.dk · www.phj.dk

P. Henning Jensen ApS er et lagerførende systemudbyder, som er grundlagt i 1978. 

Virksomheden markedsfører et omfattende produktprogram til VVS-branchen, herunder 

Farex® strålevarme paneler, Neotherm® gulvvarmesystemer Neotherm® solenergi og 

GiacoKlima® kølelofter.

Virksomheden beskæftiger 29 ansatte og er beliggende i Frederikssund i nye lokaler, 

hvor der er lagt vægt på, at såvel kunder som medarbejdere skal føle sig godt tilpas. 

Virksomheden er i kraftig vækst med øget afsætning og udvidet produktsortiment.

PHJ - lidt bedre...
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