
CompaCte drukverhoger zorgt voor een Constante waterdruk.
de aquapresso serie bestaat uit frequentiegestuurde drukverhogers, die een hoge, maar vooral 
Constante waterdruk garanderen. kiwa gekeurde terugslagkleppen, energiezuinig, én standaard 
voorzien van een onderdrukbeveiliging en een doorstroomvat.
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aquapresso series
- EnErgiEzuinig
- CompaCt
- gEsChikt voor drinkwatEr
- kiwa gEkEurdE 
 tErugslagklEppEn                     
- ConstantE druk
- droogloopbEvEiliging



het systeem
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itEm omsChrijving matEriaal

1 FrEquEntiErEgElaar aluminium
 Regelt het toerental van de motor. De pomp zal af- of 
 optoeren naargelang de vraag in uw woning. Hierdoor 
 draait de pomp alleen wanneer het noodzakelijk is. Dit 
 levert ten opzichte van conventionele systemen een 
 flinke energiebesparing op.

2 ontluChtingsvEntiEl  rvs
 Bij het installeren van de pomp dient de pomp 
 ontlucht te worden 

3 manomEtEr rvs
 De manometer geeft de druk in het systeem weer 
 (Vewin eis). 

4 druktransmittEr  rvs
 De druktransmitter meet de druk in het systeem en  Membraam in Butyl
 stuurt een signaal naar de frequentieregelaar 
 waardoor de pomp op- of aftoert

5 druktank  rvs
 De druktank houdt uw systeem op druk en vangt waterslag  Membraam in Butyl 
 op. (doorstroomventiel in het kader van legionella beheersing)  

6 ondErdrukbEvEiliging (vEwin EisEn)  mEssing
 De onderdrukbeveiliging schakelt de pomp uit wanneer 
 er geen watertoevoer is.  

7 tErugslagklEp mEssing
 De terugslagklep zorgt ervoor dat er geen water in 
 het leidingnet terug kan stromen.  KIWA gekeurde klep 
 volgens Vewin eisen

8 pomp   rvs/kunststoF/
 De centrifugaalpomp verhoogt de inkomende druk.  aluminium
 (WRAS certificaat)

dE aquaprEsso sEriE is uitgErust mEt EEn 
drukrEgElaar, watErgEkoEldE pomp, kiwa 
gEkEurdE tErugslagklEp, droogloopbE-
vEiliging mEt EEn druksChakEling, En EEn 
CompaCt drukvat.

hEt drukvat is zo ontworpEn, dat Er sprakE 
is van EEn CirCulatiEstroom. hiErdoor is 
Er nauwElijks sprakE van stilstaand watEr, 
én wordt dE kans op baCtEriEvorming 
gEminimalisEErd.
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           model p voltage q1 q2 h1 h2 
 kw v l/min l/min m m

aquapresso 1 0,37 1 x 230 12 40 28,9 12,5

aquapresso 2 0,55 1 x 230 20 73 36,4 16,2

produCtinformatie


