De ABS EffeX serie
De eerste afvalwaterpompen ter
wereld die aangedreven worden door
een premium-efficiency motor.
www.absgroup.com

Een geheel nieuwe benadering
Bij ABS is het ons werk om afvalwater te
begrijpen, of het nu gaat om ons onderzoek naar oorzaken van verstopping, de
vermindering van waterverbruik, veranderende gewoonten omtrent persoonlijke
hygiëne of het volgen van de publieke
opinie over milieukwesties.
Ook de komende veranderingen in
de Europese wetgeving op afvalwater
houden we scherp in de gaten. De eisen
met betrekking tot de kwaliteit van het
geloosde effluent en overstorten zullen nog
verder worden aangescherpt. Op productniveau is er regelgeving in de maak die een
minimale efficiëntie voorschrijft voor alle
energieverbruikende apparatuur. Door dit
allemaal op nauwe voet te volgen, zorgen
we ervoor dat we de impact op onze apparatuur en uw bedrijf kennen.
Tijd voor verandering
De druk op de afvalwaterbranche neemt
toe, of u nu werkzaam bent binnen de
overheid of in de industrie.
Er komt steeds meer aandacht voor
energieverbruik, zowel op de energiekosten als op de CO2-uitstoot. Hiernaast
zijn er natuurlijk de vereisten voor minder
verstoppingen en het daarmee samenhangende risico op overstorten, terwijl
de vuilvracht in het afvalwater alsmaar
groter wordt. Ondertussen moeten de
bedrijfskosten passen binnen het budget
en staat u continu voor de uitdaging om
de dienstverlening aan uw klanten en
de kwaliteit van het behandelde water
te verbeteren.
ABS is ervan overtuigd dat het nu de
juiste tijd is om het ontwerp van dompelpompen voor afvalwater op een hoger
niveau te brengen. Wat vijf jaar geleden
nog acceptabel was, voldoet inmiddels al
lang niet meer aan de eisen van de steeds
veranderende marktbehoeften.
Nieuwe standaarden
De nieuwe ABS EffeX serie is geen aanpassing van een bestaand ontwerp, maar een
geheel nieuw concept in afvalwaterinstallaties. Onze nieuwe serie haalt het beste
uit de beschikbare technologie en voldoet
niet alleen aan de huidige zware eisen die
worden gesteld aan afvalwaterpompen,
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Er zijn vele wereldwijde, economische en maatschappelijke vraagstukken; het antwoord van ABS
is een reeks premium-efficiency afvalwaterpompen – de nieuwe ABS EffeX serie.

maar gaat zelfs verder dan de komende
Europese wetgeving en de eisen van de
toekomst*. Het ontwerp is gericht op de
hoogst mogelijke betrouwbaarheid en is
opgebouwd uit hoogwaardige onderdelen
met grote veiligheidsmarges. De volledige
hydrauliek is aangepast en garandeert de
beste vuilvrachtverwerking die verkrijgbaar
is op de markt, met een minimale vrije
doorlaat van 75 mm voor vaste stoffen.
Onze ABS EffeX-serie stelt nieuwe
standaarden wat betreft optimale energie-efficiëntie. Door de combinatie van
de eerste premium-efficiency IE3-motor,
ontworpen en getest volgens IEC6003430, en een geoptimaliseerde hydrauliek,
beschikt de nieuwe ABS EffeX serie over
het beste totaalrendement wat op de
markt verkrijgbaar is.

De beste keuze als u de eerste wilt zijn
De ABS EffeX afvalwaterpompenserie
biedt u een complete oplossing voor al
uw wensen. Dit is te danken aan de combinatie van verbeterde betrouwbaarheid,
grotere energiebesparing, een optimale
vuilvrachtverwerking, op de toekomst
berekende ontwerpen en een helder
streven om de hoogste duurzaamheid te
bereiken in zowel productie als gebruik.
Kortom: Wij bieden u gemoedsrust in
het beheren van uw afvalwaterinstallatie.
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* Neem voor meer informatie contact op met uw lokale ABS-vestiging.
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Er worden in totaal zes modellen ABS EffeX-pompen uitgebracht; de gehele reeks is dan inzetbaar voor vrijwel alle toepassingen
van afvalwaterpompen binnen de segmenten huishoudelijk afvalwater, afvalwatertransport en afvalwaterzuivering.

Maak nu de beste keuze – als u de eerste
wilt zijn, of nog belangrijker, de eerste
keuze voor het beste!
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Premium-efficiency
en nog veel meer
Een premium-efficiency motor is slechts
één van de vele voordelen die u krijgt met
de ABS EffeX serie. Na een grondige analyse van de marktbehoeften hebben we
een aantal nieuwe eigenschappen toegevoegd waarmee onze ABS EffeX serie de
beste pompen biedt op de markt. De vijf
belangrijkste eigenschappen staan hieronder samengevat met de bijbehorende
voordelen. Wanneer u de middenpagina's uitvouwt, ziet u een gedetailleerde
beschrijving van de kenmerken.
Hoge kwaliteitsstandaard
• Minder kans op verstoppingen,
dus minder risico op overstorten
• Minder kans op uitval van uw gemaal
• Minder storingskosten
• Minder kosten voor reiniging van de put
• Minder onderhoudskosten
Grotere energiewinst
• Lagere energiekosten
• Een lagere CO2-uitstoot
• Mogelijkheden voor subsidieregelingen
(afhankelijk van lokale regelingen)
Uitstekende verwerking van vuilvracht
• Minder kans op verstoppingen, dus
minder risico op overstorten
• Minder kans op uitval van uw gemaal
• Minder storingskosten
• Minder kosten voor reiniging van de put

Klaar voor de toekomst
• Een product dat nu al voldoet aan
geplande EU-, Amerikaanse en andere
wetgeving voor conventionele motoren
• Een hydraulisch ontwerp waarbij rekening is gehouden met de samenstelling
van toekomstig afvalwater met steeds
groter wordende vuillast
• Een hoge betrouwbaarheid levert
minder uitval van uw gemaal waardoor
tegemoet wordt gekomen aan de
Europese richtlijnen voor de reductie
van het aantal overstorten
Duurzaam tijdens productie en gebruik
• Lagere CO2-uitstoot tijdens productie
en tijdens de levensduur van de pomp
• Een langere levensduur
• Lagere onderhoudskosten door de
mogelijkheid om slijtende onderdelen
na te stellen in plaats van te vervangen
Optimaal bedrijf, de gehele
levensduur lang
De vijf belangrijkste voordelen staan
samen voor een optimaal bedrijf gedurende de gehele levensduur. Als u kiest
voor een premium-efficiency ABS EffeXpomp weet u dat vergelijkbare pompen de
voordelen van de ABS EffeX niet kunnen
evenaren. ABS EffeX-pompen zijn ontwikkeld voor lagere energiekosten en minder
CO2-uitstoot, en voor een langere levensduur dan concurrerende pompen. Bovendien voldoen ze aan de komende Europese
wetgeving voor elektromotoren en dragen
ze bij aan een duurzame ontwikkeling.

4

T 0294-457712 F 0294-457713 info@pompdirect.nl

Onze ABS EffeX-pompen beschikken
over diverse eigenschappen waardoor ze de beste afvalwaterpompen
zijn die verkrijgbaar zijn.
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