Professioneel van meetaf aan!
Deskundige installatie van een drukverhogingssysteem is belangrijk voor een betrouwbare en energiebesparende werking.
Uw erkende installateur is uitstekend op de hoogte van de technische mogelijkheden van de pompen en installeert het model dat
het meest geschikt is voor uw watervoorziening.

Water in overvloed!
Watervoorziening tot in
het kleinste hoekje.
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Vraag bij de erkende installateur in uw buurt een offerte voor de
installatie van uw Grundfos CMBE.
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Uw verdeler:

Als de druk in het drinkwaternet laag is, wordt
de watervoorziening moeilijk.
Grundfos CMBE zorgt voor de ideale druk –
waar u ook woont.
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Water maakt onlosmakelijk deel uit
van het dagelijks leven

Betrouwbare techniek
voor meer comfort

Grundfos CMBE – de eerste keuze
voor drukverhoging

In onze streken is stromend water voor de mens vanzelfsprekend.
Het openbaar drinkwaternet voorziet vrijwel het hele land de klok
rond van de kostbare vloeistof. Gewoon even de waterkraan opendraaien en het stroomt al in elke gewenste hoeveelheid.

De drukverhogingsinstallatie Grundfos CMBE stuwt het drinkwater afhankelijk van het verbruik in de leidingen van het huis. Alle
aftappunten worden ononderbroken en ongeacht de verdieping
van water voorzien.

> Gegarandeerde watervoorziening bij schommelende of te
lage druk in het aangesloten drinkwaternet

Storingen zijn in normale omstandigheden zeldzaam en meestal
slechts van korte duur. Maar wat als de druk in het leidingnet in
afgelegen gebieden niet hoog genoeg is om de waterkranen op
de bovenste verdieping gelijkmatig en voldoende van water te
voorzien?

Net als bij alle producten van Grundfos wordt ook voor de CMBE
uitsluitend milieuvriendelijk materiaal van hoge kwaliteit gebruikt en energiebesparende techniek van de nieuwste generatie
toegepast. Daardoor blijven de bedrijfskosten laag en is een
lange storingvrije levensduur van uw drukverhogingsinstallatie
gegarandeerd. Enerzijds een belangrijke bijdrage tot de bescherming van het milieu, anderzijds een goede investering in de
toekomst.

Dan moet die druk gecreëerd worden!
Met Grundfos CMBE.

> Lage bedrijfskosten door energie-efficiënte motortechniek
> Zeer stille werking
> Robuuste en duurzame installatie
> Conform DIN 1988-500*
> Compacte afmetingen

DIN 1988-500

CO N F O R M

Hoe belangrijk water in het dagelijks leven is, blijkt vaak pas bij nadere beschouwing
- dat het beschikbaar is, is maar al te vanzelfsprekend. Van handen wassen tot tanden
poetsen tot gebruik van toilet en wasmachine - we gebruiken voortdurend water.

Conform de nieuwe DIN 1988-500 (“ Drukverhogingsinstallaties met pompen met
toerentalregeling”) is het gebruik van drukverhogingsinstallaties met individuele
pompen in kleine gebouwen toegelaten. CMBE’s in de uitvoering voor drinkwater hebben
een doorstroomd en afsluitbaar membraandrukreservoir conform DIN 4807-T5 en
inlaatdrukcontrole (Pinlaat <= 1 bar).
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