
Een hydrofoorgroep wordt gebruikt om waterleidingnetten, die niet zijn aangesloten op het openbare  
waterleidingnetwerk, op druk te houden. Vaak gaat het hier om een regenwaternet voor bijvoorbeeld  
het doorspoelen van toiletten, om een tuin/gazon te sproeien of voor een sprinklerinstallatie, maar de  
installatie wordt ook gebruikt aan boord van schepen en in caravans en dergelijke. De installatie bestaat  
uit een expansievat, een pomp en een motor. 
 
Werking
Het expansievat, dat onder de gewenste druk staat, is (gedeeltelijk) gevuld met lucht, eventueel  
gescheiden van het water door een membraan. De pomp verpompt het aangevoerde water naar het  
expansievat tot een bepaalde druk is bereikt. Als er in het hierop aangesloten lokale waterleidingnet  
water verbruikt wordt, daalt de druk in het vat. Als een bepaalde minimumdruk wordt bereikt, slaat  
de pomp weer aan. Zo staat het water altijd onder een bepaalde minimumdruk. De terugslagklep zorgt  
voor een scheiding tussen de aanvoer en de afvoer; anders zou de druk verloren kunnen gaan via  
de aanvoerleiding, waardoor de centrifugaalpomp aan en uit gaat terwijl er geen verbruik is.  
Een zuigerpomp houdt middels de ingebouwde zuig- en perskleppen zelf haar druk vast. 
 

 

HYDROFOOR PM | HUCH

Vermogen Capaciteit Inhoud 
ketel

Gewicht

PM10/100 0,25-0,37 kW 1,0 m³/h 100 l. 60 kg.
PM10/200 0,25-0,37 kW 1,0 m³/h 200 l. 82 kg.
PM15/100 0,37-0,55 kW 1,5 m³/h 100 l. 61 kg.
PM15/200 0,37-0,55 kW 1,5 m³/h 200 l. 83 kg.
PM20/200 0,37-0,55 kW 2,0 m³/h 200 l. 92 kg.
PM20/300 0,37-0,55 kW 2,0 m³/h 300 l. 97 kg.
PM30/300 0,55-0,75 kW 3,0 m³/h 300 l. 120 kg.

Product details 
Capaciteit | tot 3 m³/h 
Opvoerhoogte | tot 60 m.w.k. 
Mediumtemperatuur | tot 40°C 
Vloeistoftemperatuur | 1450-1750 min-1 
Drukketel | tot 300 liter

Materialen
Huis | gietijzer 
Kleppen  | messing of brons  
Cylinder | messing of RVS  
Zuiger  | simrit   
Dichtingen | NBR  
As  | RVS  
Ketel  | galvanisch volbad verzinkt 
Beschermkap | kunststof


