
Is het geen tijd 
voor verandering?

Contacteer 
uw dichtsbijzijnde
Sulzer verkoper www.sulzer.com/

timeforchange

Het creëren van oplossingen die flexibiliteit en gebruiksgemak in 
de praktijk bieden, zijn belangrijke overwegingen. Onze adapter 
geleideplaten bieden dit.

Time for change
In de loop van de jaren naarmate uw pomp installatie 
ouder wordt, neemt ook het risico op storingen toe. 
Wanneer het tijd is om uw oude pomp door een 
meer efficiënte nieuwe pomp te vervangen, kunnen 
wij een pomp aanbieden die universeel te installeren 
is. Onze afvalwater dompelpomp type ABS XFP kan 
eenvoudig geplaatst worden met behulp van een 
adapter geleideplaat welke past op uw huidige 
voetbocht en geleideplaat. Kiezen voor de XFP 
betekent ook kiezen voor een lager energie verbruik, 
lagere onderhoudskosten en minder verstoppingen.

Eenvoudig hogere efficiëncy haalbaar
Een eerder geïnstalleerd product kan eenvoudig uitgewisseld 
worden zonder de bestaande voetbocht en geleideplaat te 
hoeven vervangen, simpelweg door het plaatsen van de adapter 
geleideplaat. Op deze manier bespaart u tijd en geld en maakt u 
eenvoudig de switch naar een meer efficiënte pomp.

Vind het juiste aanpassingsstuk –  
snel en eenvoudig
Het aanpassen van een bestaande installatie is eenvoudig indien 
de persaansluiting hetzelfde is als de pomp die vervangen dient 
te worden. Het enige dat nodig is is een adapter geleideplaat die 
op de nieuwe energiezuinige XFP pomp gemonteerd word. De 
bestaande geleidebuizen blijven bestaan. Snel en eenvoudig!

Makkelijk uitwisselen 
met behulp van Sulzer 
adapter geleideplaten

http://www.sulzer.com/timeforchange
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Pomp 
type

Pers 
aansluiting 

Maat “A” mm

Voetbocht: 
flens dia-
meter DN 

Sulzer 
ombouw 

geleideplaat 
art. nr.

Sulzer onder-
delen kit: 

(bv. bouten, 
pakkingen en 

ringen) 
art. nr.

Gelei-
debuis 

dia-
meter

Aantal 
boutgaten/ 
Maat “B”

Dikte 
diameter 

Maat “T” mm

N308x
N3102
N3153

80 80 62665303 Inbegrepen 2´´ 8 / M16 29

N308x
N3102
N3127
N3140
N315x
N317x
N3202

100 100 62665304 Inbegrepen 2´´ 8 / M16 29

N3102
N3127
N3140(1

N3152/3(1

150 150/200 62665305 Inbegrepen 2´´ 8 / M20 32

N317x
N320x
N3202
N3300

150 150 310101498 62306242 3´´ 8 / M20 40

N3153
N3171 150 150 41426060 62306242 2´´ 8 / M20 40

N3301
N3315 150 150 41426062 62306242 3´´ 8 / M20 40

N3140 200 250 62665306 Inbegrepen 2´´ 8 / M20 35

N3171
N3201(2/2 200 200 310101499 62306244 3´´ 8 / M20 40

N3231
N3240 200 200 310101496 62306244 3´´ 8 / M20 40

N3153
N3171 200 200 41426063 62306244 2´´ 8 / M20 40

N3152/3(3

N3171(3 250 250/300 41426069 62306139 2´´ 12 / M20 40

N3171
N3301
N3315

250 250 41426112 62306434 3´´ 12 / M20 40

N3170
N3300(4 250 250/300 310101500 62306139 3´´ 12 / M20 40

N3201/2 300 300/350 310101501 62306245 3´´ 12 / M20 40

N3306, 
N3312 300 300/350 310101497 62306245 3´´ 12 / M20 40

1) DN150 diameter flens  3) DN250 diameter flens
2) DN200 of DN250 diameter flens 4) DN300 diameter flens

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sulzer verkoper voor meer informatie over andere varianten van de 
ombouw geleideplaten en om te bepalen welke geleideplaat nodig is.


