
Hoe kunt u eenvoudig de waterdruk 
opvoeren bij appartement complexen, 
grachtenpanden en herenhuizen

Op een compacte, stille, comfort verhogende 
en energiebesparende wijze



Druk minimaal 100 kPa

De waterleidingbedrijven garanderen een waterleidingvoordruk van 2 bar. Aan het hoogst gelegen 
tappunt moet minimaal een druk heersen van 100 kPa. Dus bij een gebouw met 3 of meer verdiepingen 
dient de waterleidingdruk opgevoerd te worden met een drukverhogingsinstallatie. 

Individueel of collectief?

Wanneer in een gebouw meerdere individuele gebruikers werken of wonen, is er sprake van collectief 
gebruik. In dat geval moet de watervoorziening volgens de NEN 1006 norm en de VEWIN-werkbla-
den worden gegarandeerd. Dit impliceert dat de drukverhogingsinstallatie uit minimaal twee pompen 
bestaat, waarbij één pomp de volledige watervraag levert. De andere pomp is dan reserve, zodat de 
watervoorziening is gegarandeerd.



Weinig ruimte?

Er is een fabrikant die de meest compacte meerpomps drukverhogingsinstallaties levert. Namelijk DAB 
Pumps met de innovatieve serie e.sytwin. Een 2-pompsunit meet slechts 93 x 73 x 37 cm (b x h x d). In 
vergelijking tot andere aanbieders betekent dit een ruimtebesparing van 30%. Zeker in bestaande pan-
den is dit een groot voordeel. Dan past de unit en heeft u bovendien nog enige werkruimte.
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Zeer stil!

Bij de e.sytwin pompunits zijn zowel de pomp als de motor ingekapseld in een geluidsabsorberende 
mantel. De speciale watergekoelde motor elimineert het geluid. Door deze revolutionaire constructie is 
het geluidsniveau zeer laag, namelijk 45 dB(A).

Constante druk

Of de voordruk nu wisselt of constant is, of er nu veel of weinig water wordt gebruikt, de e.sytwin zorgt 
voor een constante waterdruk aan elk tappunt (setpoint instelbaar van 1 tot 5,5 bar). Daardoor genieten 
gebruikers van een hoog comfort. Vervelende koud/warm effecten door drukschommelingen komen niet 
meer voor. 



Tot 50% energiebesparing

Dankzij de geïntegreerde frequentieregeling, 
het hoge motorrendement en de geavan-
ceerde regeltechniek, gebruikt de e.sytwin 
een minimum aan energie. In vergelijking tot 
traditionele druk geschakelde pompunits kan 
tot 50% op energie worden bespaard. Bij een 
2-pomps drukverhoger resulteert dit in een 
gemiddelde terugverdientijd van 2 jaar. 

Alles in één voor snel installeren

Alle componenten, waaronder de frequentieregelaars, de regeltechniek, de terugslagkleppen en een 
expansievat zijn geïntegreerd. Met het handige installatieframe en de draadloze verbinding tussen 
de pompen kan DAB snel een unit van 2 - 4 pompen samenbouwen. De capaciteit per pomp is tot 
180 l/min bij 20 m, de maximum opvoerhoogte is 60 m. Dankzij de meerdere aansluitmogelijkheden sluit 
u de leidingen snel aan, u stelt de unit in m.b.v. het LCD display en de unit is bedrijf gereed.

http://esyboxmini.dabpump.eu/e-sytwin/

http://esyboxmini.dabpump.eu/e-sytwin/

