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PRAKTISCH,
ECONOMISCH
EN DUURZAAM

HEEL WAT

TROEVEN

eenvoudige installatie

De pompstations worden turn-key in onze fabriek
gemonteerd op een gelast stalen frame en volledig
getest. Op locatie hoeft u alleen de leidingen en de
stroomvoorziening aan te sluiten. Laat u verrassen
door de eenvoudige en snelle montage

Civiele engineering teruggebracht ...
... tot zijn eenvoudigste vorm, met een prefab pompput
en dankzij de compacte, turn-key installatie, zijn
onder andere grote hijsinstallaties en landurige
bouwwerkzaamheden overbodig.

EEN HEEL LEVEN VOOR ZICH

De pompen en de hoogefficiënte elektromotoren
worden geheel droog opgesteld, wat de levensduur
sterk bevordert. De waaier van de pomp is rechtstreeks
toegankelijk via een speciaal inspectieluik voor
onderhoud- en afstelwerkzaamheden. Voor zware
vervuilingen is de Gorman-Rupp ERADICATOR®
beschikbaar. Controles, onderhoud en reparaties
kunnen eenvoudig worden uitgevoerd omdat de gehele
installatie boven de grond is opgesteld.

in open lucht

Comfortabel, hygiënisch en veilig werken dankzij de
bovengronds opgestelde pompinstallaties. De volledige
elektromechanische installatie is direct en ruim
toegankelijk, waardoor technisch personeel niet langer
in besloten ruimten hoeft te werken.

DE GEÏNTEGREERDE POMPSTATIONS
U merkt direct dat deze praktischer, veiliger, efficienter en
duurzamer zijn dan alle bestaande systemen.
U hoeft zich niet langer bezig te houden met ingewikkelde ontwerpen. Gorman-Rupp ontwerpt en bouwt voor u het
complete pompstation. De zelfaanzuigende centrifugaalpompen worden in onze fabriek gemonteerd in een speciaal
daarvoor ontworpen behuizing en zijn snel en veilig bereikbaar. Tijdbesparend, veilig en hygiënisch werken.

Een duo dat tot het allerbeste
in staat is …

… en bovendien overal inzetbaar is!
De bovengrondse
pompstations zijn in onze
fabriek volledig gemonteerd
en getest en kunnen vrijwel
overal worden ingezet.
U hoeft alleen de leidingen
en de stroomvoorziening
aan te sluiten.
Dat is alles.

flexibele behuizing
Het bovengrondse pompstation wordt
opgebouwd rond één of meerdere
zelfaanzuigende centrifugaalpompen in
een solide weerbestendige behuizing.

 e behuizingen kunnen naadloos
D
worden geïntegreerd in de omgeving.
Bijvoorbeeld door een houten
betimmering of opgebouwd in
bestaande bouw ... aan u de keuze.

De bovengrondse pompstations van Gorman-Rupp,
eindeloos veel mogelijkheden
Neem contact met ons op en wij vertellen u graag over alle
mogelijkheden.
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1. Zelfaanzuigende pomp
2. Krachtige elektrische motor
3.	Riem- of directe aandrijving
4. Elektrische schakelkast
5. Zuigleidingen
6. Persleidingen
7. Terugslagklep
8. Afsluiter
9. Ontluchtingskraan
10. Slang voor ontluchtingskraan
11.	Manometers
12. Collector
13.	Controleluik voor inspectie en
onderhoud van de persleiding
14. Afvoerleidingen
15. 'By-pass'-kraan
16. Compensator
17. Pomphuisafsluiting voor drainage

EVEN VOORSTELLEN
De Super T® en Ultra V ®. Deze zelfaanzuigende vuilwaterpompen zijn de ideale basis

voor het ontwerp van een turn-key pompstation.

Super T Series®
VERSIES:
MAX. DEBIET:
MAX. DRUK:
MAX. VUILDOORLAAT:
MAX.
AANZUIGHOOGTE:

2, 3, 4, 6, 8 en 10"
750 m3/u
3,5 bar
76 mm
7,60 meter

Ultra V Series®
VERSIES:
MAX. DEBIET:
MAX. DRUK: Ultra V ® :

UltraMate®:

MAX. VUILDOORLAAT:
MAX. AANZUIGHOOGTE:

120 x 200 of 200 x 200
Voor de bovengrondse pompstations leveren wij een
solide behuizing uit met vezel versterkte composiet.
Naast de standaardmaten en -kleuren kunnen wij de
behuizing maken in diverse maten en vrijwel elke kleur.
De wanden en het dak zijn gemaakt van een speciale
sandwichconstructie, en de optionele geluiddempingkit
zorgt ervoor dat omwonenden rustig kunnen slapen.
Fluisterstil, ook dat is Reliasource®

GORMAN-RUPP EUROPE BV
Bellweg 50
4104 BJ CULEMBORG
Nederland
Tel.: +31 (0)85 773 0080

ERKEND DISTRIBUTEUR

3, 4 en 6"
430 m3/u
5 bar
10 bar
76 mm
7,60 meter

