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Noor Backers

ABS is een wereldwijd opererend 
concern op het gebied van afval-
watertransport en –zuivering voor 
zowel huishoudelijke als industriële 
toepassingen. Het biedt een com-
plete range aan pompen, mixers, 
roerwerken, beluchters, compres-
soren en controle – en monitoring-
apparatuur, in combinatie met uit-
gebreide servicefaciliteiten. ABS 
heeft een naam hoog te houden 
op het gebied van innovatie en het 
gebruik van nieuwe technologie. 
Het bedrijf bewees deze reputatie 
opnieuw met de introductie in 
oktober 2009 van de ABS EffeX-
serie: de eerste afvalwaterdompel-
pompen die volledig voldoen aan 

de Europese premium-efficiency 
IE3 standaard.

EERSTE IE3 AFVALWATER-
DOMPELPOMP

De komende jaren wordt het ge-
bruik van energie-onzuinige ma-
chines en onderdelen aan banden 
gelegd door bindende EU-richt-
lijnen. Deze bepalen dat het ren-
dement van elektromotoren, maar 
ook van elektrisch aangedreven 
pompen en ventilatoren, omhoog 
moet. Dit betekent dat vanaf 16 
juni 2011 in Europa alleen nog IE2-
motoren (high efficiency) gepro-
duceerd mogen worden en vanaf 1 
januari 2015 alleen nog maar IE3-

motoren (premium efficiency). Het 
is daarom niet verwonderlijk dat 
zowel overheid als industrie steeds 
meer aandacht besteden aan het 
thema ‘energieverbruik’. Denk 
daarbij aan de maatregelen om de 
energiekosten omlaag te brengen 
en om de uitstoot van CO2 te be-
perken. De EffeX-pomp voldoet nu 
al volledig aan komende wetgeving 
op deze gebieden. De pomp is bo-
vendien zodanig ontwikkeld dat 
de kans op verstopping – en dus 
overstort – wordt verkleind. Dit re-
sulteert niet alleen in een langere 
levensduur van de pomp, maar ook 
in een drastische reductie van de 
kans op uitval en van de reini-
gings- en storingskosten van het 
gemaal. 

MINDER WATER, MEER 
VUILVRACHT 

Marc Redit, directeur ABS Global 
Marketing & Product Management 
belicht de situatie: “Het ver-
pompen stelt zware eisen aan de 
apparatuur. De verwachting is dat 
in de toekomst het afvalwater 
steeds sterker vervuild zal raken. 
De oorzaak? Enerzijds wordt het 
waterverbruik minder en wordt het 
regenwater afgekoppeld, ander-
zijds spoelen bewoners bijvoor-
beeld schoonmaakdoekjes en al-
lerlei andere zaken die niet in het 
riool thuishoren, door het toilet.” 
De EffeX-pomp kan in dit proces 
van afvalwatertransport en -zuive-
ring een belangrijk rol spelen. De 
EffeX kent niet alleen het laagst 

Afvalwaterpompen die voldoen 
aan toekomstige EU-wetgeving

Na grondig onderzoek lanceerde ABS recent als eerste haar nieuwe serie 

afvalwaterpompen die aan de komende EU-regels voldoet. Het bedrijf zet zich 

daarmee prominent op de kaart. Pomp NL reisde af naar Wexford in Ierland.

ABS ontwikkelde een speciale testmachine ter voorkomen van verstoppingen bij de waaier
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mogelijke energieverbruik van alle 
op de markt verkrijgbare pompen, 
maar verhoogt ook aanzienlijk de 
efficiency: “De ContraBlock Plus 
hydrauliek helpt verstoppingen 
voorkomen en draagt bij aan het 
op een hoog peil houden van het 
rendement.”

RESEARCH & DEVELOPMENT

“De pomp in de EffeX-serie is geen 
aanpassing van een bestaand pro-
duct maar een geheel nieuw ont-
werp met bijvoorbeeld een nieuwe 
waaier en verbeterde seals”, aldus 
Vincent van Kalles, Sales Manager 
ABS Nederland. “Tijdens een twee-
enhalf jaar durend intensief on-
derzoek- en ontwikkelproces heeft 
ABS diverse pompen tot in detail 
geanalyseerd. Op basis van de uit-
komsten van die analyse hebben 
we in de Research & Development-
faciliteit in Ierland een aantal 
prototypen ontwikkeld en getest. 
Hierbij is veel aandacht besteed 
aan het voorkomen van verstop-
pingen bij de waaier, waarvoor ABS 
een speciale testmachine ontwik-
kelde. Door middel van een hoge 
snelheidscamera en doorzichtige 
hydraulieken heeft onze R&D afde-
ling 10.000 manuren besteed om 
de invloed van vooral schoonmaak-
doekjes op verstoppingen te testen 
en te analyseren. Die inzichten 
hebben geresulteerd in een waai-
erontwerp dat een hoge efficiency 
combineert met optimale vuil-
vrachtverwerking. Hierdoor is de 
EffeX-range zeer goed in staat om 

de toekomstige nog zwaardere ver-
vuiling van het rioolwater goed te 
blijven verpompen. Verschillende 
lokale vestigingen hebben daarna 
de nieuwe producten getest en hun 
bevindingen naar de onderzoekers 
teruggekoppeld. Het was al bekend 
dat in de loop van het gebruik de 
efficiency van alle pompen – die 
van ABS, maar ook die van an-
dere merken – door zand en vuil 
afneemt door slijtage. Door het 
verbeterde ContraBlock Plus sy-
steem is de hydrauliek tijdens het 
reguliere onderhoud, steeds weer 
terug te brengen naar het hoge 
rendement van een nieuwe pomp 
zonder dat de klant nieuwe bodem-
platen of slijtringen hoeft aan te 
schaffen. Onze nieuwe premium 
efficiency pomp wordt gekenmerkt 
door een hoge efficiency bij een 
zeer geringe temperatuurstijging 
volgens NEMA klasse A. Hierdoor 
blijven de lagers en het vet in be-
tere staat en heeft de pomp een 
langere levensduur. Alle pompen 
die van de band komen zijn in de 
fabriek getest. Deze testresultaten 
ontvangt de klant bij aanschaf van 
de pomp. En dat is bijzonder in 
deze branche.” 

KLAAR VOOR DE TOEKOMST 

“In de R&D-fase hebben we boven-
dien uitgebreid onderzoek gedaan 
naar de (huidige en toekomstige) 

wetgeving, de (veranderende) mi-
lieu- en klimaatomstandigheden, 
de waterconsumptie, persoonlijke 
hygiëne, energiekosten, duurzaam-
heid en het serviceniveau. Maar 
ook naar het terugdringen van 
CO2”, vertelt Marc Redit. “We zijn 
gericht op de toekomst en kijken 
dus altijd ver vooruit. ABS hecht 
zeer veel waarde aan duurzaam-
heid en terugbrengen van de CO2-
uitstoot. Met de EffeX-serie bieden 
we de markt de mogelijkheid aan 
deze verantwoordelijkheid bij te 
dragen en past prima in ons pro-
ductenpakket van duurzame en 
energiebesparende producten. We 
hadden al de meest energiezuinige 
HST compressoren voor beluch-
tingssystemen en de Scaba roer-
werken voor vergistingsinstallaties, 
de EffeX serie is hier een logisch 
vervolg op ” 

De EffeX pomp zorgt onder andere voor ver-
mindering van energiekosten en CO2 uitstoot

ABS GROUP

Het hoofdkantoor is gevestigd in Malmö, 
Zweden. Het bedrijf heeft ongeveer 1.800 
werknemers in dienst. De research en pro-
ductie vinden voornamelijk plaats in Zweden, 
Duitsland, Ierland en Finland. De verkoop en 
service verlopen via vestigingen in 25 Europese 
landen, de Verenigde Staten, Canada, Brazilië, 
Japan, China, Maleisië, Singapore, Thailand 
en Zuid-Afrika of via distributeurs en agent-
schappen. 


