
Efficiënt En vEElzijdig …

De SuperFlo pomp is het resultaat van 
meer dan 40 jaar ervaring in innovatieve 
hydraulische techniek. Ze kan meer water 
verplaatsen voor lagere gebruikskosten en 
heeft een uiterst stille werking. Omdat ze 
minder belast wordt, is er minder slijtage en 
heeft de pomp een langere levensduur die 
het rendement van uw investering verhoogt.

•	 Geluidsarme	werking	dankzij	het	
superieur inwendig stromingsontwerp 
dat hydraulisch geluid vermindert.

•	 Doorzichtig	Cam	and	Ramp™	deksel	-		
vereenvoudigt controle van filtermand en 
wordt met een kwartdraai op zijn plaats 
bevestigd.

•	 Een	op	zwaar	werk	berekende	TEFC-
motor (volledig ingekapseld en door een 
ventilator gekoeld) biedt een langere 
levensduur.

•	 Zelfaanzuigend	voor	een	snelle,	
gemakkelijke start.
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VERkRIjGbAAR	bIj:

HEt stErkE, stillE tyPE

Superflo®

De SuperFlo pomp voldoet aan alle criteria voor een 
hoogwaardige zwembadpomp. Ze werkt uiterst efficiënt 
en stil en is buitengewoon eenvoudig te onderhouden. 
bovendien	is	ze	gemaakt	van	innovatieve	materialen	die	
opgewassen zijn tegen de meest veeleisende installaties en 
omstandigheden. SuperFlo is altijd een uitstekende keuze, 
als eerste pomp of ter vervanging van oudere technologie.

andere kenmerken: 
•	 Met	vermogens	van	0,37	kW	(1/2	pk)	tot	2,20	kW	(3	pk)	is	

er altijd een perfecte pomp voor uw toepassing en is een 
zeer laag energieverbruik gewaarborgd.

•	 beschikbaarheid	van	eenfasige	en	driefasige	modellen	
-	thermische	beveiliging	inbegrepen	bij	eenfasige	
modellen.

•	 Prestaties	en	druk	getest	om	hoogstaande	kwaliteit	te	
waarborgen.

•	 Twee	jaar	beperkte	garantie.

ModEl kW Pk volt fasE

P-sfl-051 0,37 ½ 220-240V 1

P-sfl-071 0,55 ¾ 220-240V 1

P-sfl-073 0,55 ¾ 380-420V 3

P-sfl-101 0,75 1 220-240V 1

P-sfl-103E2* 0,75 1 380-420V 3

P-sfl-151 1,10 1,5 220-240V 1

P-sfl-153E2* 1,10 1,5 380-420V 3

P-sfl-201 1,50 2 220-240V 1

P-sfl-203E2* 1,50 2 380-420V 3

P-sfl-301 2,20 3 220-240V 1

P-sfl-303E2* 2,20 3 380-420V 3

*	In	overeenstemming	met	IE2

TEFC-motor	 
voor zwaar  

gebruik

Doorzichtig	Camp	&	Ramp	deksel

Dikwandig pomplichaam  
uit één stuk  
voor een geluidsarme 
werking


