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  ALFABETISCHE INDEX VAN DE PRODUKTEN  

code code codePrijs Prijs PrijsBlz Blz Blz

NMT SAN20/40-130        184.55 -,  7  NMT SAN20/60-130        198.72 -,  7  NMT SAN20/80-130        263.67 -,  7  
NMT SAN25/40-130        184.55 -,  7  NMT SAN25/60-130        198.72 -,  7  NMT SAN25/80-130        263.67 -,  7  
NMT SAN40      1 100.32 -,  7  NMT SAN50      1 312.25 -,  7  NMT SAN65       1 483.9 -,  7  
NMT SMART 25/100        492.02 -,  3  NMT SMART 25/40        392.29 -,  3  NMT SMART 25/60          432.4 -,  3  
NMT SMART 25/80        486.13 -,  3  NMT SMART 32/100          496.8 -,  3  NMT SMART 32/100F        548.32 -,  4  
NMT SMART 32/40        397.44 -,  3  NMT SMART 32/40F        442.15 -,  4  NMT SMART 32/60        438.29 -,  3  
NMT SMART 32/60F        483.92 -,  4  NMT SMART 32/80        492.02 -,  3  NMT SMART 32/80F        542.06 -,  4  
NMT SMART 40/100F        599.47 -,  5  NMT SMART 40/40F        442.15 -,  4  NMT SMART 40/60F        536.36 -,  4  
NMT SMART 40/80F        593.22 -,  5  NMT SMART 50/100F        643.26 -,  5  NMT100/10       2 042.4 -,  6  
NMT100/6       2 042.4 -,  6  NMT15/40-130        139.84 -,  1  NMT15/60-130        143.52 -,  1  
NMT20/40-130        402.96 -,  1  NMT20/40-180        140.76 -,  2  NMT20/60-130        143.52 -,  1  
NMT20/60-180        144.44 -,  2  NMT25/40-130        139.84 -,  1  NMT25/40-180        140.76 -,  2  
NMT25/60-130        143.52 -,  1  NMT25/60-180        144.44 -,  2  NMT25/80-130        184.74 -,  1  
NMT25/80-180        186.21 -,  2  NMT32/40-180        140.76 -,  2  NMT32/60-180        144.44 -,  2  
NMT32/80-180        186.21 -,  2  NMT40      1 100.32 -,  5  NMT50      1 312.25 -,  5  
NMT65       1 483.9 -,  6  NMT80 /10      1 837.15 -,  6  NMT80 /6      1 837.15 -,  6  
NMTD SMART 32/100        966.18 -,  4  NMTD SMART 32/40        770.96 -,  4  NMTD SMART 32/60        850.26 -,  4  
NMTD SMART 32/80        953.12 -,  4  NMTD SMART 40/100F      1 162.88 -,  5  NMTD SMART 40/40F        953.12 -,  5  
NMTD SMART 40/60F      1 037.76 -,  5  NMTD SMART 40/80F      1 149.45 -,  5  NMTD25/40-180        371.31 -,  2  
NMTD25/80-180          450.8 -,  2  NMTD32/40-180        371.31 -,  3  NMTD32/60-180        399.28 -,  3  
NMTD32/80-180          450.8 -,  3  NMTD40      2 170.32 -,  6  NMTD50      2 574.09 -,  6  
NMTD65      2 927.33 -,  6  NMTD80 /10      3 633.93 -,  6  NMTD80 /6      3 633.93 -,  6  
RFL1            4.97 -,  1  RFL1CU            9.73 -,  1  RFL3/4            4.75 -,  1  
RFL3/4CU            9.46 -,  1  RFL5/4            7.45 -,  1  RFL5/4CU          11.02 -,  1  
SAN15/40-130          96.61 -,  7  SAN15/60-130          98.91 -,  7  SAN20/40-130          96.61 -,  8  
SAN20/60-130          98.91 -,  8  SAN20/70-130        118.77 -,  8  SAN25/60-130          98.91 -,  8  
SAN25/70-130        118.77 -,  8  SAN40-120F          944.2 -,  8  SAN40-70F        919.26 -,  8  
SAN50-120F      1 098.33 -,  8  SAN50-70F       1 034.8 -,  8  SAN65-120F       1 198.2 -,  8  
SAN65-70F      1 116.49 -,  8  VMXT1P            29.7 -,  3  VMXT1P            29.7 -,  3  



INHOUD

blz

IMP
 Pompen met draad aansluiting

toebehoren voor circulatie pompen, aansluitingen voor pompe, R 3/4" -> R 5/4"  1  

 Electronische pompen
Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, draadaansluiting 15 mm --> 25 mm, 130 mm, type  1  
NMT 130     
Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, draadaansluiting 20 mm --> 32 mm, 180 mm, type  2  
NMT 180     
Dubbele monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, draadaansluiting 25 mm --> 32 mm, 180  2  
mm, type NMT 180     
Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, draadaansluiting 25 mm --> 32 mm, 180 mm, type  3  
NMT SMART     
Dubbele monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, draadaansluiting 25 mm --> 32 mm, 180  4  
mm, type NMT SMART     
Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, aansluiting met flenzen 32mm / 40 mm / 50 mm, 180  4  
mm, type NMT SMART F     
dubbelelectronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, aansluiting met flenzen 32mm / 40 mm / 50 mm, 180 mm,  5  
type NMTD SMART F     
Electronische circulatie pomp monofaze, 1 x 230VAC, aansluiting met flenzen: 40mm --> 80mm, type NMT  5  
Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, aansluiting met flenzen: 40mm --> 80mm, type NMTD  6  

 Sanitair warm water pompen 
Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, draadaansluiting 15 mm --> 25 mm, 130 mm, type  6  
NMT SAN     
Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, aansluiting met flenzen: 40mm --> 65mm, type NMT SAN  7  
Circulatie pomp sanitair warmwater, 1 x 230VAC, draadaansluiting 15mm -< 25mm, 130 mm, brons, type SAN  7  
Circulatie pomp sanitair warmwater, 3 x 400VAC, aansluiting met flenzen: 40 mm --> 65 mm, type SAN  8  

 Hygrostat
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toebehoren voor circulatie pompen, aansluitingen vo or pompe, R 

3/4" -> R 5/4"

draadaansluiting, aansluiting met flenzen

RFL3/4                                                                                                             4.75-, 
draadaansluiting voor verwarming omlooppomp: R 3/4" (20mm), uit gietijzer, aantal: 2x, dichtingen 
inbegrepen, compatibele pompen: GHN20/xx / EGHN20/xx / UPS20/xx  / STAR RS20/x

RFL1                                                                                                             4.97-, 
draadaansluiting voor verwarming omlooppomp: R 1" (25mm), uit gietijzer, aantal: 2x, dichtingen 
inbegrepen, compatibele pompen: GHN25/xx / EGHN25/xx / UPS25/xx  / STAR RS25/x

RFL5/4                                                                                                             7.45-, 
draadaansluiting voor verwarming omlooppomp: R 5/4" (32 mm), uit gietijzer, aantal: 2x, dichtingen 
inbegrepen, compatibele pompen: GHN32/xx / EGHN32/xx / UPS30/xx  / STAR RS30/x

RFL3/4CU                                                                                                             9.46-, 
draadaansluiting voor sanitair omlooppomp: R 3/4" (20mm), uit messing, aantal: 2x, dichtingen 
inbegrepen, compatibele pompen: SAN20/xx

RFL1CU                                                                                                             9.73-, 
draadaansluiting voor sanitair omlooppomp: R 1" (25mm), uit messing, aantal: 2x, dichtingen 
inbegrepen, compatibele pompen: SAN25/xx / GHNP25/xx

RFL5/4CU                                                                                                           11.02-, 
draadaansluiting voor sanitair omlooppomp: R 5/4" (32 mm), uit messing, aantal: 2x, dichtingen 
inbegrepen, compatibele pompen: SAN32/xx

Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC,  

draadaansluiting 15 mm --> 25 mm, 130 mm, type NMT 130

NMT15/40 130

Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, 
max debiet in m³/uur: 2.1 / 3.7, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m / 5.9m, compatibele pompen: 
Grundfos alpha 2  WILO STRATOS SMART, Aansluiting buis: 1/2" (15mm) - 3/4 (20mm) - 1" 
(25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 90 watt, 
beschermingsgraad: IP44, max temperatuur: 5/ 90°C, technologie: aiment permanent

NMT15/40-130                                                                                                         139.84-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet 
in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/40 / Wilo 
stratos 20/40, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, 
vermogen: 25 watt, beschermingsgraad: IP44

NMT15/60-130                                                                                                         143.52-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet 
in m³/uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/60 / Wilo 
stratos 20/60, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, 
vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44

NMT20/40-130                                                                                                         402.96-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet 
in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/40 / Wilo 
stratos 20/40, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, 
vermogen: 25 watt, beschermingsgraad: IP44

NMT20/60-130                                                                                                         143.52-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet 
in m³/uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/60 / Wilo 
stratos 20/60, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, 
vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44

NMT25/40-130                                                                                                         139.84-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet 
in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/40 / Wilo 
stratos 20/40, Aansluiting buis: 1" (25mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 
25 watt, beschermingsgraad: IP44

NMT25/60-130                                                                                                         143.52-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet 
in m³/uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 25/60 / Wilo 
stratos 25/60, Aansluiting buis: 1" (25mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 
50 watt, beschermingsgraad: IP44

NMT25/80-130                                                                                                         184.74-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet 
in m³/uur: 7.8, max opvoerhoogte (druk): 8.4 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 25/80 / Wilo 
stratos 25/80, Aansluiting buis: 1" (25mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 
75 watt, beschermingsgraad: IP44
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Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC,  

draadaansluiting 20 mm --> 32 mm, 180 mm, type NMT 180

NMT20/40

Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, 
max debiet in m³/uur: 2.1 / 3.7, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m / 5.9m, compatibele pompen: 
Grundfos alpha 2  WILO STRATOS SMART, Aansluiting buis: 3/4 (20mm) - 1" (25mm)  --5/4" 
(32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 90 watt, 
beschermingsgraad: IP44, max temperatuur: 5/ 90°C

NMT20/40-180                                                                                                         140.76-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/40 / Wilo 
stratos 20/40, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, 
vermogen: 25 watt, beschermingsgraad: IP44

NMT20/60-180                                                                                                         144.44-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 20/60 / Wilo 
stratos 20/60, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, 
vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44

NMT25/40-180                                                                                                         140.76-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 25/40 / Wilo 
stratos 25/40, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 
25 watt, beschermingsgraad: IP44

NMT25/60-180                                                                                                         144.44-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 25/60 / Wilo 
stratos 25/60, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 
50 watt, beschermingsgraad: IP44

NMT25/80-180                                                                                                         186.21-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 7.8, max opvoerhoogte (druk): 8.4 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 25/60 / Wilo 
stratos 25/60, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 
75 watt, beschermingsgraad: IP44

NMT32/40-180                                                                                                         140.76-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 30/40 / Wilo 
stratos 30/40, Aansluiting buis: 5/4' (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 
25 watt, beschermingsgraad: IP44

NMT32/60-180                                                                                                         144.44-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 30/60 / Wilo 
stratos 30/60, Aansluiting buis: 5/4é (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, 
vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44

NMT32/80-180                                                                                                         186.21-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 7.8, max opvoerhoogte (druk): 8.4 m, compatibele pompen: Grundfos Alpha 2 30/60 / Wilo 
stratos 30/60, Aansluiting buis: 5/4é (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, 
vermogen: 75 watt, beschermingsgraad: IP44

Dubbele monofaze electronische circulatie pomp, 1 x  230VAC, 

draadaansluiting 25 mm --> 32 mm, 180 mm, type NMT 180

Dubbele monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 
180 mm, max debiet in m³/uur: 2.1 / 3.7, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m / 5.9m, Aansluiting 
buis:  1" (25mm)  --5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, 
beschermingsgraad: IP44, max temperatuur: 5/ 90°C

NMTD25/40-180                                                                                                         371.31-, 
dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in 
m³/uur: 2.1 (x2), max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, 
nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt (x2), beschermingsgraad: IP44, beschermingsgraad: IP44

NMTD25/80-180                                                                                                           450.8-, 
dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in 
m³/uur: 7.8 (x2), max opvoerhoogte (druk): 8.4 m, Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, 
nominale druk: PN10, vermogen: 75 watt (x2), beschermingsgraad: IP44, beschermingsgraad: IP44
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Dubbele monofaze electronische circulatie pomp, 1 x  230VAC,  (..)

NMTD32/40-180                                                                                                         371.31-, 
dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in 
m³/uur: 2.1 (x2), max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, Aansluiting buis: 5/4' (32mm), pomplichaam: uit 
gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt (x2), beschermingsgraad: IP44, beschermingsgraad: 
IP44

NMTD32/60-180                                                                                                         399.28-, 
dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in 
m³/uur: 3.7 (x2), max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, Aansluiting buis: 5/4é (32mm), pomplichaam: uit 
gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt (x2), beschermingsgraad: IP44, beschermingsgraad: 
IP44

NMTD32/80-180                                                                                                           450.8-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 7.8 (x2), max opvoerhoogte (druk): 8.4 m, Aansluiting buis: 5/4é (32mm), pomplichaam: uit 
gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 75 watt (x2), beschermingsgraad: IP44, beschermingsgraad: 
IP44

Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC,  

draadaansluiting 25 mm --> 32 mm, 180 mm, type NMT SMART

Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, 
max debiet in m³/uur: 4 m³ - 11 m³, max opvoerhoogte (druk): 4m / 6m / 8m /10 m, compatibele 
pompen: Grundfos  WILO SMART, Aansluiting buis: 1" (25mm)  --5/4" (32mm), pomplichaam: 
uit gietijzer, nominale druk: PN10, beschermingsgraad: IP44, max temperatuur: 2/ 110°C

NMT SMART 25/40                                                                                                        392.29-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, 
Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt 
(0.1A - 0.5A), beschermingsgraad: IP44

NMT SMART 25/60                                                                                                          432.4-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 9, max opvoerhoogte (druk): 6 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting 
buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-90 watt (0.1A - 0.75A), 
beschermingsgraad: IP44

NMT SMART 25/80                                                                                                        486.13-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 10, max opvoerhoogte (druk): 8 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting 
buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-140 watt (0.1A - 1.15A), 
beschermingsgraad: IP44

NMT SMART 25/100                                                                                                        492.02-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 11, max opvoerhoogte (druk): 10 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, 
Aansluiting buis: 1" (25mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-140 watt 
(0.1A - 1.5A), beschermingsgraad: IP44

NMT SMART 32/40                                                                                                        397.44-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, 
Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt 
(0.1A - 0.5A), beschermingsgraad: IP44

NMT SMART 32/60                                                                                                        438.29-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 9, max opvoerhoogte (druk): 6 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting 
buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-90 watt (0.1A - 0.75A), 
beschermingsgraad: IP44

NMT SMART 32/80                                                                                                        492.02-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 10, max opvoerhoogte (druk): 8 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting 
buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-140 watt (0.1A - 
1.15A), beschermingsgraad: IP44

NMT SMART 32/100                                                                                                          496.8-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 11, max opvoerhoogte (druk): 10 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, 
Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-140 watt 
(0.1A - 1.5A), beschermingsgraad: IP44
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Dubbele monofaze electronische circulatie pomp, 1 x  230VAC, 

draadaansluiting 25 mm --> 32 mm, 180 mm, type NMT SMART

Dubbele monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 
180 mm, max debiet in m³/uur: 2.1 / 3.7 / 8.4 / 10, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m / 5.9m / 8m / 
10 m, Aansluiting buis: 1" (25mm)  --5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: 
PN10, beschermingsgraad: IP44, max temperatuur: 5/ 90°C

NMTD SMART 32/40                                                                                                        770.96-, 
dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in 
m³/uur: 2.1 (x2), max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, 
Aansluiting buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt 
(0.1A - 0.5A) (x2), beschermingsgraad: IP44

NMTD SMART 32/60                                                                                                        850.26-, 
dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in 
m³/uur: 9, max opvoerhoogte (druk): 6 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting 
buis: 5/4" (32mm) (x2), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-90 watt (0.1A - 
0.75A) (x2), beschermingsgraad: IP44

NMTD SMART 32/80                                                                                                        953.12-, 
dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in 
m³/uur: 10, max opvoerhoogte (druk): 8 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting 
buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-140 watt (0.1A - 
1.15A), beschermingsgraad: IP44

NMTD SMART 32/100                                                                                                        966.18-, 
dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in 
m³/uur: 11, max opvoerhoogte (druk): 10 m, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting 
buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-140 watt (0.1A - 1.5A), 
beschermingsgraad: IP44

Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC,  aansluiting 

met flenzen 32mm / 40 mm / 50 mm, 180 mm, type NMT SMART F

Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, max debiet in 
m³/uur: 4 m³ - 11 m³, max opvoerhoogte (druk): 4m / 6m / 8m /10 m, compatibele pompen: 
Grundfos  WILO SMART, Aansluiting buis: 32mm / 40 mm / 50 mm, pomplichaam: uit gietijzer, 
nominale druk: PN10, beschermingsgraad: IP44, max temperatuur: 2/ 110°C

NMT SMART 32/40F                                                                                                        442.15-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 7.5, max opvoerhoogte (druk): 4, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting 
met flenzen: 32mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 0.5A), 
beschermingsgraad: IP44

NMT SMART 32/60F                                                                                                        483.92-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 9, max opvoerhoogte (druk): 6, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting 
met flenzen: 32mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A 
-0.75A), beschermingsgraad: IP44

NMT SMART 32/80F                                                                                                        542.06-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 10, max opvoerhoogte (druk): 8, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting 
met flenzen: 32mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 
1.15A), beschermingsgraad: IP44

NMT SMART 32/100F                                                                                                        548.32-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 11, max opvoerhoogte (druk): 10, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting 
buis: 5/4" (32mm), pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 1.5A), 
beschermingsgraad: IP44

NMT SMART 40/40F                                                                                                        442.15-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 7.5, max opvoerhoogte (druk): 4, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting 
met flenzen: 40mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 0.5A), 
beschermingsgraad: IP44

NMT SMART 40/60F                                                                                                        536.36-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 9, max opvoerhoogte (druk): 6, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting 
met flenzen: 40 mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A 
-0.75A), beschermingsgraad: IP44
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Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC,  aansluiting  (..)

NMT SMART 40/80F                                                                                                        593.22-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 10, max opvoerhoogte (druk): 8, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting 
met flenzen: 40 mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 
1.15A), beschermingsgraad: IP44

NMT SMART 40/100F                                                                                                        599.47-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 11, max opvoerhoogte (druk): 10, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting 
met flenzen: 40 mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 
1.5A), beschermingsgraad: IP44

NMT SMART 50/100F                                                                                                        643.26-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet 
in m³/uur: 11, max opvoerhoogte (druk): 10, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, Aansluiting 
buis: 50 mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 1.5A), 
beschermingsgraad: IP44

dubbelelectronische circulatie pomp, 1 x 230VAC, aa nsluiting 

met flenzen 32mm / 40 mm / 50 mm, 180 mm, type NMTD  SMART F

dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, max debiet in m³/uur: 4 
m³ - 11 m³, max opvoerhoogte (druk): 4m / 6m / 8m /10 m, Aansluiting buis: 32mm / 40 mm / 50 
mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, beschermingsgraad: IP44, max 
temperatuur: 2/ 110°C

NMTD SMART 40/40F                                                                                                        953.12-, 
dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in 
m³/uur: 7.5, max opvoerhoogte (druk): 4, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting met 
flenzen: 40mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 0.5A), 
beschermingsgraad: IP44

NMTD SMART 40/60F                                                                                                     1 037.76-, 
dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in 
m³/uur: 9 (x2), max opvoerhoogte (druk): 6, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting 
met flenzen: 40 mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A 
-0.75A) (x2), beschermingsgraad: IP44

NMTD SMART 40/80F                                                                                                     1 149.45-, 
dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in 
m³/uur: 10, max opvoerhoogte (druk): 8, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting met 
flenzen: 40 mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 1.15A), 
beschermingsgraad: IP44

NMTD SMART 40/100F                                                                                                     1 162.88-, 
dubbelelectronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 180 mm, max debiet in 
m³/uur: 11, max opvoerhoogte (druk): 10, compatibele pompen: Grundfos / Wilo SMART, aansluiting met 
flenzen: 40 mm, pomplichaam: uit gietijzer, nominale druk: PN10, vermogen: 10-80 watt (0.1A - 1.5A), 
beschermingsgraad: IP44

Electronische circulatie pomp monofaze, 1 x 230VAC,  aansluiting 

met flenzen: 40mm --> 80mm, type NMT

NMT40

Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in 
m³/uur: 18 - > 64, max opvoerhoogte: 12, compatibele circulatie pompen: Grundfos UPS  WILO 
STAR , aansluiting met flenzen: 40mm --> 80mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: 
-10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, beschermingsgraad: IP43, lage elektrische energie 
verbruik

NMT40                                                                                                      1 100.32-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m³/uur: 18, 
max opvoerhoogte: 11, compatibele pompen: Grundfos /  WILO , aansluiting met flenzen: 40mm, 
pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, 
beschermingsgraad: IP44

NMT50                                                                                                      1 312.25-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m³/uur: 31, 
max opvoerhoogte: 12, compatibele pompen: Grundfos /  WILO , aansluiting met flenzen: 50mm, 
pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, 
beschermingsgraad: IP44
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Electronische circulatie pomp monofaze, 1 x 230VAC,  aansluiting  (..)

NMT65                                                                                                        1 483.9-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m³/uur: 49, 
max opvoerhoogte: 12, compatibele pompen: Grundfos /  WILO , aansluiting met flenzen: 65mm, 
pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, 
beschermingsgraad: IP44

NMT80 /6                                                                                                      1 837.15-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m³/uur: 64, 
max opvoerhoogte: 13, compatibele pompen: Grundfos /  WILO , aansluiting met flenzen: 80mm, 
pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6, beschermingsgraad: IP44

NMT80 /10                                                                                                      1 837.15-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m³/uur: 64, 
max opvoerhoogte: 13, compatibele pompen: Grundfos /  WILO , aansluiting met flenzen: 80mm, 
pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN10, beschermingsgraad: 
IP44

NMT100/6                                                                                                        2 042.4-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m³/uur: 78, 
max opvoerhoogte: 13, compatibele pompen: Grundfos /  WILO , aansluiting met flenzen: 100mm, 
pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6, beschermingsgraad: IP44

NMT100/10                                                                                                        2 042.4-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m³/uur: 90, 
max opvoerhoogte: 13, compatibele pompen: Grundfos /  WILO , aansluiting met flenzen: 100mm, 
pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN10, beschermingsgraad: 
IP44

Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC,  aansluiting 

met flenzen: 40mm --> 80mm, type NMTD

NMTD40

Dubbele monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max 
debiet in m³/uur: 6-- > 12, max opvoerhoogte: 12, compatibele circulatie pompen: Grundfos UPS 
WILO STAR , aansluiting met flenzen: 40mm --> 80mm, pomplichaam: uit gietijzer, water 
temperatuur: 5/110°C, nominale druk: PN6/PN10, beschermingsgraad: IP43, lage elektrische 
energie verbruik

NMTD40                                                                                                      2 170.32-, 
Dubbele monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in 
m³/uur: 32, max opvoerhoogte: 11, compatibele pompen: Grundfos /  WILO , aansluiting met flenzen: 
40mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, 
beschermingsgraad: IP44

NMTD50                                                                                                      2 574.09-, 
Dubbele monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in 
m³/uur: 54, max opvoerhoogte: 12, compatibele pompen: Grundfos /  WILO , aansluiting met flenzen: 
50mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, 
beschermingsgraad: IP44

NMTD65                                                                                                      2 927.33-, 
Dubbele monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in 
m³/uur: 84, max opvoerhoogte: 12, compatibele pompen: Grundfos /  WILO , aansluiting met flenzen: 
65mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, 
beschermingsgraad: IP44

NMTD80 /6                                                                                                      3 633.93-, 
Dubbele monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in 
m³/uur: 112, max opvoerhoogte: 13, compatibele pompen: Grundfos /  WILO , aansluiting met flenzen: 
80mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6, 
beschermingsgraad: IP44

NMTD80 /10                                                                                                      3 633.93-, 
Dubbele monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in 
m³/uur: 112, max opvoerhoogte: 13, compatibele pompen: Grundfos /  WILO , aansluiting met flenzen: 
80mm, pomplichaam: uit gietijzer, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN10, 
beschermingsgraad: IP44

Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC,  

draadaansluiting 15 mm --> 25 mm, 130 mm, type NMT SAN

Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, 
max debiet in m³/uur: 2 / 10, max opvoerhoogte (druk): 4 m / 6 m / 8 m, Aansluiting buis: 3/4 
(20mm) - 1" (25mm), pomplichaam: uit brons, nominale druk: PN10, beschermingsgraad: IP44, 
max temperatuur: 5/ 90°C, technologie: aiment permanent
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Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC,   (..)

NMT SAN20/40-130                                                                                                        184.55-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet 
in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit brons, 
nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt, beschermingsgraad: IP44

NMT SAN20/60-130                                                                                                        198.72-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet 
in m³/uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit brons, 
nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44

NMT SAN20/80-130                                                                                                        263.67-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet 
in m³/uur: 9, max opvoerhoogte (druk): 8 m, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit brons, 
nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44

NMT SAN25/40-130                                                                                                        184.55-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet 
in m³/uur: 2.1, max opvoerhoogte (druk): 4.2 m, Aansluiting buis: 1" (25mm) , pomplichaam: uit brons, 
nominale druk: PN10, vermogen: 25 watt, beschermingsgraad: IP44

NMT SAN25/60-130                                                                                                        198.72-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet 
in m³/uur: 3.7, max opvoerhoogte (druk): 5.9 m, Aansluiting buis: 1" (25mm) , pomplichaam: uit brons, 
nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44

NMT SAN25/80-130                                                                                                        263.67-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: verwarming, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet 
in m³/uur: 9, max opvoerhoogte (druk): 8 m, Aansluiting buis: 3/4" (20mm) , pomplichaam: uit brons, 
nominale druk: PN10, vermogen: 50 watt, beschermingsgraad: IP44

Monofaze electronische circulatie pomp, 1 x 230VAC,  aansluiting 

met flenzen: 40mm --> 65mm, type NMT SAN

electronische sanitairecirculatie pomp: verwarming, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in 
m³/uur: 18 - > 40, max opvoerhoogte: 12, aansluiting met flenzen: 40mm --> 65mm, 
pomplichaam: messing, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, 
beschermingsgraad: IP43, lage elektrische energie verbruik

NMT SAN40                                                                                                      1 100.32-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: sanitair, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m³/uur: 18, max 
opvoerhoogte: 11, compatibele pompen: Grundfos /  WILO , aansluiting met flenzen: 40mm, 
pomplichaam: uit messing, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, 
beschermingsgraad: IP44

NMT SAN50                                                                                                      1 312.25-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: sanitair, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m³/uur: 31, max 
opvoerhoogte: 12, compatibele pompen: Grundfos /  WILO , aansluiting met flenzen: 50mm, 
pomplichaam: uit messing, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, 
beschermingsgraad: IP44

NMT SAN65                                                                                                        1 483.9-, 
Monofaze electronische circulatie pomp: sanitair, Spanning: 1 x 230VAC, max debiet in m³/uur: 49, max 
opvoerhoogte: 12, compatibele pompen: Grundfos /  WILO , aansluiting met flenzen: 65mm, 
pomplichaam: uit messing, water temperatuur: -10/110°C, nominale druk: PN6/PN10, 
beschermingsgraad: IP44

Circulatie pomp sanitair warmwater, 1 x 230VAC, 

draadaansluiting 15mm -< 25mm, 130 mm, brons, type SAN

SAN15/40-130

Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in 
m³/uur: 2.8 --> 4.2, max opvoerhoogte: 3.9m -> 6.7m, compatibele pompen: Grundfos  UPS 
WILO STAR , Aansluiting buis: 1/2" (15mm)  / 3/4" (20mm) / 1" (25mm) , pomplichaam: brons

SAN15/40-130                                                                                                           96.61-, 
Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 2.8, 
max opvoerhoogte: 3.9 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 1/2" (15 mm)

SAN15/60-130                                                                                                           98.91-, 
Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 3, max 
opvoerhoogte: 5.3 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 1/2" (15 mm)
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Circulatie pomp sanitair warmwater, 1 x 230VAC,  (. .)

SAN20/40-130                                                                                                           96.61-, 
Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 2.8, 
max opvoerhoogte: 3.9 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 3/4" (20mm)

SAN20/60-130                                                                                                           98.91-, 
Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 3, max 
opvoerhoogte: 5.3 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 3/4" (20mm)

SAN20/70-130                                                                                                         118.77-, 
Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 4.2, 
max opvoerhoogte: 6.7 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 3/4" (20mm)

SAN25/60-130                                                                                                           98.91-, 
Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 3, max 
opvoerhoogte: 5.3 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 1" (25 mm)

SAN25/70-130                                                                                                         118.77-, 
Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 230 VAC, lengte: 130 mm, max debiet in m³/uur: 4.2, 
max opvoerhoogte: 6.7 m, temperatuur: 5/110°C, Aansluiting buis: 1" (25 mm)

Circulatie pomp sanitair warmwater, 3 x 400VAC, aan sluiting met 

flenzen: 40 mm --> 65 mm, type SAN

SAN40-120F

Circulatie pomp sanitair warmwater: sanitair, Spanning: 3 x 400VAC, max debiet in m³/uur: 10 
-> 50, max opvoerhoogte: 7m / 12m, compatibele pompen: Grundfos UPS  WILO STAR , 
aansluiting met flenzen: 40mm --> 65mm, pomplichaam: brons, water temperatuur: -10/120°C, 
nominale druk: PN6/PN10, beschermingsgraad: IP43

SAN40-120F                                                                                                           944.2-, 
Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 3 x 400VAC, max debiet in m³/uur: 20, max 
opvoerhoogte: 12 m, aansluiting met flenzen: 40mm, lengte: 250 mm, water temperatuur: -10/120°C, 
nominale druk: PN6/PN10

SAN40-70F                                                                                                         919.26-, 
Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 3 x 400VAC, max debiet in m³/uur: 13, max 
opvoerhoogte: 6 m, aansluiting met flenzen: 40mm, lengte: 250 mm, water temperatuur: -10/120°C, 
nominale druk: PN6/PN10

SAN50-70F                                                                                                        1 034.8-, 
Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 3 x 400VAC, max debiet in m³/uur: 25, max 
opvoerhoogte: 6 m, aansluiting met flenzen: 40mm, lengte: 280 mm, water temperatuur: -10/120°C, 
nominale druk: PN6/PN10

SAN50-120F                                                                                                      1 098.33-, 
Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 3 x 400VAC, max debiet in m³/uur: 30, max 
opvoerhoogte: 12 m, aansluiting met flenzen: 50mm, lengte: 280 mm, water temperatuur: -10/120°C, 
nominale druk: PN6/PN10

SAN65-70F                                                                                                      1 116.49-, 
Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 3 x 400VAC, max debiet in m³/uur: 35, max 
opvoerhoogte: 6 m, aansluiting met flenzen: 65mm, lengte: 340 mm, water temperatuur: -10/120°C, 
nominale druk: PN6/PN10

SAN65-120F                                                                                                        1 198.2-, 
Circulatie pomp sanitair warmwater, Spanning: 3 x 400VAC, max debiet in m³/uur: 50, max 
opvoerhoogte: 12 m, aansluiting met flenzen: 65mm, lengte: 340 mm, water temperatuur: -10/120°C, 
nominale druk: PN6/PN10



Algemene verkoopsvoorwaarden

Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze fakturen betaalbaar 30 dagen na de datum van de faktuur.

We nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijn te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.

De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

In geval van niet betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen beschouwd worden van rechtswege en zonder 
aanmaning.  

De goederen blijven de eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper. 

De verkoper zal de voorschotten mogen bewaren om de eventuele verliezen ter gelegenheid van de verkoop te dekken.

De goederen reizen op gewaar en risico van de bestemmeling.

Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de vijf dagen volgend op de ontvangst der goederen bij de firma 
RGB ingedient te worden.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtwege rente geven berekend op basis van de door de nationale Bank voor de 
niet gedomicilieerde promessen en wissels toegepaste discontovoet op het ogenblik van de uitgifte van de faktuur, vermeerderd met 2 %

Indien het crediet van de koper een minder gunstig keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering 
van het kontrakt van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. 

In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben we het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

In geval van niet betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het het bedrag van de faktuur met 12% te verhogen, met 
minimum van 15 euros

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel alleen bevoegd.

Het wisselkoers risico is ten laste van de koper

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele faktuur maakt het verschuldig saldo van al de andere zelfs niet vervallen fakturen 
van rechtswegen onmiddelijk opeisbaar.

Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling in een offerte, is de indienststelling van het materiaal ter plaatse niet voorzien in 
de prijs.

De waarborg voor het verkocht materiaal is een jaar, de transport kosten en de eventuele werkuren ter plaatse zijn niet voorzien in de 
waarborg en zullen bijgerekend worden indien nodig.

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn in euros en BTW exclusief.
Volgens de versies, zijn de vermelde prijzen netto en/of brutto met of zonder Belgische franken equivalent)

De prijzen die vermeld zijn in deze prijslijst zijn informatief, we behouden ons het recht deze prijzen te veranderen op gelijk welk 
ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving.


