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POMPEN MET VARIABELE SNELHEID

PPG POMP VS
Zelfaanzuigende pomp met voorfilter

GARANTIE 5 JAAR OP HARSMOTOR

VOORDELEN

EIGENSCHAPPEN

• Zuinige pomp met aanpasbaar debiet volgens behoefte
• Ergonomisch: de pomp is voorzien van een 

bedieningspaneel en een digitale LED-display voor 
makkelijke programmatie en controle:

 - 3 toetsen: instellen van de snelheden 
(voorgeprogrammeerd en aanpasbaar)

 - 2 toetsen:  off / set

• Eenvoudige bediening en instelling van de pomp
• EC motor met verschillende veiligheden:

 - overstroom bescherming
 - beschermd tegen over- of onderspanning

• Optioneel: afstandsbediening met 2 parameter 
instellingen en programmeerbare timer
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POMPEN MET VARIABELE SNELHEID

VOORDELEN
BEWEZEN KWALITEIT 
100% van onze componenten worden gecontroleerd voordat ze in productie 
worden gebruikt (kwaliteit van de grondstoffen, formaat, uitstraling enz.) Na 
de productie worden al onze pompen getest in de open lucht (garantie van de 
afdichting) en gedurende minstens 10 minuten ondergedompeld in water om 
hun hydraulische en elektrische prestaties te controleren.

Omdat wij kwaliteit zeer belangrijk vinden, bieden wij 5 jaar garantie op de 
motor (uitgez. lagers en condensator) én een algemene 3 jaar garantie op de 
rest van de pomp. Al onze producten zijn EC en ROHS gecertificeerd.

FLEXIBELE FILTERZAK
De flexibele filterzak wordt op zijn plaats gehouden in de voorfilter mand door 
een half stijve kraag. Dit houdt de flexibele filterzak veilig op zijn plaats in de 
voorfilterkorf.

ANDERE VOORDELEN
• Met zijn zeer fijne gaas vangt het flexibele zakfiltersysteem zelfs de kleinste 

deeltjes op die anders de pomp zouden kunnen beschadigen en vroegtijdige 
slijtage of verstopping zouden kunnen veroorzaken.

• Ideaal voor de opstart van het zwembad: het flexibele zaksysteem vangt alle 
constructieresiduen op.

• Verbeterde bescherming van de pomp tijdens de handmatige 
stofzuigreiniging.

• De flexibele zakfilter is compatibel met al onze VIPoolpompmodellen met 
voorfilter.

• Makkelijk te installeren en vervangen.
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PPG POMP
Zelfaanzuigende pomp

EIGENSCHAPPEN

5 JAAR GARANTIE OP HARS MOTOR

• Hoogwaardige mechanische silicium-carbon 
asafdichting

• Hoge-temperatuur-2RS C3, klasse H rollagers
• 100% 304 roestvrije bouten en schroeven
• Uitgebalanceerde rotor
• Volledig bedekte 316 L as (geen contact met de te 

verpompen vloeistof)

• Zeer lage intensiteit dus bespaart op energie
• Bestand tegen zeewater of waterbehandeling d.m.v. 

zout
• Heel stil
• Standaard P2 explosie veilige condensatoren

TRADITIONELE POMPEN

TECHNOLOGIE

Wij bieden standaard een met hars afgedichte motor aan op de PPG 
pomp, waardaar we een uitzonderlijke garantie kunnen aanbieden van 
5 jaar (behalve lagers en condensator). 

De harsmotor is zowel vochtvast als waterdicht, mocht de motor 
onder water komen te staan.

Verbeterde afvoer om oververhitting te voorkomen en verbeterde 
motorprestaties.

De stabilisatie van de wikkeling in de hars voorkomt trillingen en 
slijtage van de wikkeling.

Minder geluid. IP 55, isolatieklasse F. continuïteit S1 motor.
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TRADITIONELE POMPEN

VOORDELEN
BEWEZEN KWALITEIT
100 % van onze componenten wordt gecontroleerd voordat ze in productie worden gebruikt 
(kwaliteit van de grondstoffen, afmetingen, uiterlijk enz.), na de productie, worden  al onze 
pompen getest in open lucht  (garandeert de afdichting) en worden ondergedompeld in 
water gedurende 10 min. om de hydraulische en elektrische performance te controleren. 

FLEXIBELE POCKET FILTER 
De flexibele pocket filter wordt steeds perfect op zijn plaats gehouden in het voorfilter 
mandje door de opstaande kraag.
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POLLET POOL GROUP

Pollet Pool Group is een Belgische 
zwembadspecialist die deel uitmaakt 
van de grotere familiale Pollet Group. 
In de afgelopen 25 jaar breidde de 
Pollet Group snel uit in de belangrijke 
sector van waterbehandeling. 
Dertig gespecialiseerde 

waterbehandelingsfirma’s varen onder 
de vlag van Pollet Water Group (www.
polletwatergroup.com). In 2004 zag ook 
Pollet Pool Group (PPG) het levenslicht. 
Vandaag bestaat Pollet Pool Group uit 
8 distributiebedrijven & 2 fabrikanten 
(Aquadeck & Niveko).

SERVICE VAN UW ZWEMBADBOUWER

Om een kwaliteitsvolle installatie te garanderen verkoopt Pollet Pool Group 
uitsluitende via de professionele zwembadbouwer.

De 8 distributiekantoren van Pollet Pool Group  leveren het meest complete aanbod 
zwembadcomponenten. Pollet Pool Group staat dicht bij uw zwembadbouwer dankzij gerichte trainingen, 
een uitgebreide technische helpdesk & een service team met gekwalificeerde koeltechniekers. Onze 
strenge selectie van componenten garandeert u kwaliteitsvolle producten voor uw zwembad:

SUPPORTING POOL BUILDERS

• 2 fabrikanten met een eigen merk
• Exclusief voor de professionele zwembadbouwer
• Volledige support: van verkoop tot technische training 

rond onze maatproducten

MANUFACTURINGPOLLET POOL GROUP

DISTRIBUTIONPOLLET POOL GROUP

• Het meest complete aanbod zwembadcomponenten
• 100% Belgisch & aanwezig in 7 Europese landen + 1 kantoor in Angola
• Exclusieve samenwerking met gerenommeerde partners
• Eigen producten: u herkent de echtheid van een PPG-product aan onze ‘wave’
• Uitgebreide garanties tot zelfs 10 jaar
• Service & dienst na verkoop met gekwalificeerde koeltechniekers


