
De grootste in de markt: 
Etanorm.

Pompen n Afsluiters n Service



De grootste in de markt stelt maatstaven.

De Etanorm is een klassieker, die in de loop der jaren voortdurend is verbeterd. De meest toegepaste 
waterpomp ter wereld is de ruggengraat van veel installaties en werd tot op de dag van vandaag
miljoenen keren verkocht.

02 Inleiding

Zijn hoge betrouwbaarheid, de zeer rustige loop en de 

uitstekende zuigkarakteristieken zorgen voor de unieke 

bedrijfszekerheid van de Etanorm. De pomp overtreft met zijn 

rendement nu al internationale en Europese standaards zoals de 

ErP-energie-efficiëntieverordening 2015. Ook zijn veelzijdigheid 

is uniek: standaard in ontelbare varianten en materialen 

leverbaar – er is dus voor iedere toepassing de optimale 

Etanorm. Met aanvullende pompgrootten is het portfolio nog 

eens uitgebreid en ook de beschikbaarheid en service van de 

Etanorm zijn baanbrekend: nieuwe producten en onderdelen zijn 

snel leverbaar, montage en demontage kunnen heel eenvoudig 

worden uitgevoerd.

 



De Etanorm is in de loop der jaren uitgegroeid tot dé standaard 

met uitstekende eigenschappen waarop onze klanten volledig 

vertrouwen. Door zijn veelzijdigheid is hij in veel industriële 

toepassingen, in de watervoorziening, maar ook bij de 

energievoorziening of in de bouw een vaste waarde.
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De grootste in de markt 
bespaart nu nog meer energie.

De Etanorm voldoet nu al aan internatio-

nale en Europese voorschriften, die voor de 

realisatie van de besluiten van het Kyoto-

protocol (reductie van broeikasgas met

20%, verhoging van het aandeel van duur-

zame energie tot 20 %, reductie van het 

energieverbruik met 20 %) werden aange-

nomen. Daartoe behoort bijvoorbeeld de 

ErP-energie-efficiëntierichtlijn van 2015. 

KSB hecht veel waarde aan deze uitgangs-

punten en heeft in het kader van het geïn-

tegreerde energie-efficiëntieconcept Fluid-

Future het rendement van de Etanorm ver-

der geoptimaliseerd. De hydrauliek werd 

verder verbeterd – en met de individuele 

Het thema energie-efficiëntie wordt wereldwijd steeds belangrijker – 
en bedrijven reageren daarop. Met de Etanorm bieden wij u een pomp 
met een uitstekend rendement voor tal van toepassingsgebieden.

FluidFuture® – energie-efficiëntie volgens KSB

De energie-efficiëntierichtlijn ErP regelt de efficiëntie van de producten – 

ons totale concept FluidFuture gaat een stap verder en neemt het gehele 

systeem in ogenschouw. Wij zorgen voor een verbetering van de energie-

zuinigheid van uw installatie met verschillende maatregelen, service en 

producten die zijn gebaseerd op de vijf bouwstenen analyse, selectie, 

hoogefficiënte hydrauliek, hoogefficiënte aandrijvingen en op behoefte 

afgestemde prestaties. Meer onder www.ksb.com/fluidfuture

04 Energie-efficiëntie

Etanorm met PumpMeter en KSB SuPremE®-motor

waaieraanpassing draaien wij de waaierdi-

ameter standaard af op het ideale bedrijfs-

punt, waardoor uw bedrijfskosten verder 

verlagen.

Een verdere daling van de energiekosten 

wordt bereikt door automatiseringsoplos-

singen en door een toerengeregeld bedrijf 

te combineren met PumpDrive en een stan-

daard IE2 motor. Als de Etanorm met de 

hoogefficiënte KSB SuPremE-motor wordt 

gecombineerd, wordt nu al het efficiëntie-

niveau IE4* bereikt.

* conform IEC/CD 60034-30 Ed. 2
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De grootste in de markt  
overtuigt met tal van voordelen.

06 Voordelen

  

n   Hoge energie-efficiëntie   

Het gevolg van de uitvoerig geteste verbetering van de al 

uitstekende hydrauliek en de standaard uitgevoerde waai-

eraanpassing.

n   Voldoet aan internationale energierichtlijnen 

Het rendement voldoet nu al aan internationale eisen, 

zoals de strenge Europese ErP-energie-efficiëntierichtlijn 

van 2015.

n   Verlaging van de energiekosten door automatisering 

Door een toerengeregeld bedrijf en de combinatie met 

een hoogefficiënte motor kunnen onmiskenbaar stroom 

en dus kosten worden bespaard.

n   Hoge bedrijfszekerheid 

Miljoenen keren bewezen door geringe trilling en rustige loop, 

optimale huisafdichting en hoge betrouwbaarheid bij externe 

belastingen.

n     Veelzijdigheid  

Grote verscheidenheid aan materialen voor een optimale 

aanpassing aan het te verpompen medium. Het grote raster 

werd nog eens uitgebreid met aanvullende pompgroottes 

voor kleine te verpompen hoeveelheden.

n   Servicevriendelijkheid 

Snelle levertijd, vereenvoudigde montage en gemakkelijke 

demontage.

Alle voordelen in een oogopslag 

Van de ongekende zekerheid en veelzijdigheid tot de efficiëntie – de Etanorm scoort 
met veel details, die het resultaat zijn van decennialange ervaring uit ontelbare 
praktische toepassingen.

Meer informatie onder

www.etanorm.com
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 Toepassingsgebieden Bedrijfsgegevens Materialen

Watervoorziening / brandblusinstallaties / levensmiddelen- en drankenindustrie / 

chemische industrie /  industriële circulatiesystemen / besproeiing / bevloeiing / 

vuilwaterafvoer /  stadsverwarming / koelinstallaties / waterbehandeling / 

warmwaterverwarmingen / waterwinning / koelcircuits / zwembadtechniek / 

zuiveringsinstallaties / condensaattransport / mijnbouw

Q:    max 660 m³/h (50 Hz)

       max 780 m³/h (60 Hz)

H:    max 160 m (50 Hz)

       max 160 m (60 Hz)

t:     –30 °C t/m + 140 °C

Naar keuze: 

gietijzer JL 1040 / gietijzer A 48 CL 35B

brons CC480K-GS / B30 C90700

nodulair gietijzer JS 1030 / A536 GR 60-40-18

roestvaststaal 1.4408 / A743 Gr CF8 M
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KSB Nederland B.V. T : 020 407 9800
Wilgenlaan 68 F :  020 407 9801
Postbus 211  E : infonl@ksb.com
1161 JN Zwanenburg I : www.ksb.nl


