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Sanitair installeren op elke gewenste plek!
Met de vuilwaterpompen en fecaliënvermalers van Sanibroyeur® kunt u
sanitair installeren op elke gewenste plek! Door het uitgebreide assortiment
is er voor elk sanitair-vraagstuk een oplossing. De eigentijdse producten van
Sanibroyeur® zijn bovendien stil, krachtig, compact en hebben een mooi design.

W!

NIEU

SLIM®
Discreet vormgegeven fecaliënvermaler, speciaal ontwikkeld
voor installatie achter een design duoblok toilet.

!

W
NIEU

CONDENS® Plus
Nieuw vormgegeven compacte condenswater opvoerinstallatie.

!

W
NIEU

CONDENS® Best
Condenswater opvoerinstallatie voor de afvoer van condensaat van stookolie/gas
condensatieverwarmingsketels.
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5 redenen om te kiezen voor
®

1

50 jaar innovatie met

®

Al 50 jaar bundelen ingenieurs, ontwerpers en technici hun krachten om
samen innovatieve producten te creëren waarmee het wooncomfort voor
iedereen verbeterd kan worden.
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De geniale ontwikkeling van Sanibroyeur® zorgde voor een wereldwijde
revolutie in de sanitairbranche. Met de Sanibroyeur® kregen miljoenen
gebruikers de mogelijkheid sanitair te installeren op elke gewenste plek.
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond de behoefte om in ieder huishouden
over apart sanitair te beschikken. Er was echter vaak geen geschikte afvoer
aanwezig, waardoor dit lang niet op iedere gewenste plek gerealiseerd kon
worden. Toen is het idee van Sanibroyeur® ontstaan!
Tegenwoordig zorgen de fecaliënvermalers en vuilwaterpompen van Sanibroyeur® niet alleen voor meer wooncomfort, maar zelfs voor waardevermeerdering van uw woning!

Kwaliteit
2 jaar garantie en gecertificeerd

Alle Sanibroyeur® fecaliënvermalers en vuilwaterpompen voldoen aan de strenge en nieuwste Europese en internationale
normen (EN 12050-3, EN 12050-2 en EN 12050-1) en worden gefabriceerd conform ISO 9001 versie 2000 verstrekt
door AFAQ.
Sanibroyeur® biedt 2 jaar garantie op elke nieuw product,
indien de installatie en het gebruik conform de installatievoorschriften en garantiebepalingen plaatsvindt.

U kunt niet om een Sanibroyeur® heen in de volgende drie situaties:
• als het onmogelijk is uw afvoer rechtstreeks
op de hoofdafvoer aan te sluiten (bv in de kelder)
• als u grote verbouwingswerkzaamheden wilt vermijden
• als u een kostenbesparende en betaalbare installatie
van sanitair wilt realiseren
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Eenvoudige installatie
Het is moeilijk, soms bijna onmogelijk, om sanitair op iedere gewenste plek
te installeren. De hoofdafvoer is te ver weg of de installatie ligt onder het
niveau van het riool. Sanibroyeur® biedt hier een eenvoudige oplossing
voor.
Een Sanibroyeur® is de ideale oplossing voor het installeren van sanitair
zonder breekwerk. Zowel het installeren als het onderhoud is zeer eenvoudig. Wij adviseren u altijd een installateur te raadplegen om samen met u
de beste mogelijkheid te vinden en een juiste en betrouwbare installatie te
realiseren.
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Hoe het werkt...

www.sanibroyeur.info

4

A

Geluidsarm en veilig
Het geluid van de toestellen uit het Silence-assortiment is tot 10-maal
geluidsarmer (-10dB). Dit resultaat wordt bereikt door:
• gebruik van nieuw geluidsarm akoestisch materiaal Silent Block
• krachtigere en stillere motoren
• vernieuwde montagepunten die geluidsoverdracht verhinderen

De geluidsoverdracht is hierdoor zeer gering en is nauwelijks te onderscheiden van de omgevingsgeluiden.
Alle maatregelen en verbeteringen die toegepast zijn op ons
Sanibroyeur® Silence assortiment, hebben ertoe bijgedragen dat het
geluidsniveau sterk is afgenomen.

Geluidssterkte E in Watt

E2

Een vermindering van 10dB van
het akoestisch niveau is gelijkwaardig aan een deling van de
geluidssterkte met een factor 10.
E2/E1 = 10

Het toilet wordt doorgetrokken, het waterniveau
stijgt en de motor van
de Sanibroyeur® treedt
in werking.

B

De messen van de
fecaliënvermaler versnijden
de fecaliën binnen 3-4
seconden in fijne deeltjes.

N2-N1 = 10dB

E1

Akoestisch niveau N in dB

N1

N2

Een Sanibroyeur® behoeft nauwelijks onderhoud. Wel raden
wij aan het toestel, afhankelijk van de hardheid van uw
water, regelmatig te reinigen en ontkalken. Dit kan eenvoudig met Sanibroyeur® Speciaal Ontkalker.

Daarnaast kunt u uw Sanibroyeur® nu nóg bedrijfszekerder
maken, door er een SaniAlarm® op aan te sluiten. Dit
alarm geeft een signaal af indien het waterniveau abnormaal stijgt bij bijvoorbeeld een onverwachte stroomstoring of een blokkade. Continue innovaties binnen SFA
Sanibroyeur® zorgen ervoor dat u zorgeloos gebruik kunt
maken van onze apparaten.

C

De fijngemalen fecaliën
worden weggepompt
door een standaard Ø32
mm afvoerbuis.
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D

Service
Sanibroyeur® heeft kwaliteit en service hoog in haar vaandel staan.
Mocht ondanks de hoge kwaliteit van de Sanibroyeur®-producten
toch iets niet in orde zijn, dan staat onze servicedienst voor u klaar.
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Het reservoir is geleegd
en de fecaliënvermaler is
weer klaar voor de volgende cyclus.

Fecaliënvermalers
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TOP®

broyeur®X2
De nieuwe SANIBROYEUR® X2 kunt u achter alle type wc’s installeren, waar u maar wilt. De SANIBROYEUR X2 treedt automatisch in werking als de waterspoeling van het toilet waarop het
toestel is aangesloten, wordt geactiveerd. De nieuwe
SANIBROYEUR X2 wordt standaard geleverd met ingebouwde
anti-geurfilter en terugslagklep aan de perszijde. Door de nieuwe technologie werkt de SANIBROYEUR X2 nog geluidsarmer
en kan daardoor in nog meer situaties worden toegepast.

De fraai vormgegeven en compacte SANITOP® is universeel
installeerbaar achter elke traditionele wc en er kan tevens een
fontein op aangesloten worden. Met behulp van de
SANITOP® kan in de kelder of souterrain een apart toilet geïnstalleerd worden. Een ideale oplossing als u een extra logeergelegenheid met toilet in het souterrain wilt inrichten.

®

®

®

Silence

Silence

Optioneel:

Optioneel:

Toepassingsmogelijkheden:

WC

WC • FONTEIN

SANIBROYEUR® X2 vermaalt de fecaliën en voert het afvalwater via een dunne
leiding van Ø22mm tot Ø32mm verticaal af tot 4 meter hoogte of 50 meter
horizontaal. Installatie of vervanging van dit toestel is heel gemakkelijk.
Ons advies: indien u de wc gebruikt waarvoor het bestemd is heeft u jaren
plezier van deze SANIBROYEUR® X2.

De SANITOP® heeft een opvoerhoogte tot 5 meter en een horizontale afvoercapaciteit tot 100 meter. Hij wordt standaard geleverd met ingebouwde
anti-geurfilter en terugslagklep aan de perszijde en heeft een extra aansluiting
voor een fontein.
Ons advies: Gebruik voor de afvoer een ruimtebesparende leiding van Ø22mm
tot Ø32mm.

4m

5m

Toepassingsmogelijkheden:

Maten in mm.

Maten in mm.

50 m
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100 m

®

Fecaliënvermalers

NIEUW!

PRO®

SLIM®

De SANIPRO® is een vermaal- en pompsysteem met 4 aansluitingen voor afvoer van fecaliënhoudend afvalwater van
een badkamer bestaande uit een wc, een fontein of wastafel, bidet en een douche. De compacte en geluidsarme
SANIPRO® kan in een kleine ruimte toegepast worden.
Montage is simpel, snel en gemakkelijk achter ieder willekeurig wc mogelijk. Hiermee kunt u dus overal in huis een
badkamer creëren.

De discreet vormgegeven SANISLIM® is speciaal ontwikkeld
voor installatie achter een design duoblok toilet en heeft 3
extra aansluitmogelijkheden voor een bidet, douche, fontein
of wastafel. Door de geringe afmetingen is de SANISLIM®
plaatsbesparend en past deze harmonieus in uw moderne
badkamer.

Silence

Optioneel:

Optioneel:

Toepassingsmogelijkheden:

Toepassingsmogelijkheden:

WC • WASTAFEL • FONTEIN • BIDET • DOUCHE

WC • WASTAFEL • FONTEIN • BIDET • DOUCHE

De SANISLIM® heeft een opvoerhoogte tot 2,5 meter en een horizontale afvoercapaciteit tot 50 meter bij gebruik van een afvoerleiding van Ø 22mm tot
Ø 32 mm. Hij wordt standaard geleverd met ingebouwde terugslagklep aan
de perszijde en heeft buiten het toilet 3 extra aansluitingen waarvan 2 zijn
uitgevoerd met terugslagklep.
Ons advies: De SANISLIM® is eenvoudig te installeren achter toiletten met waterbesparende reservoirs.

De SANIPRO® heeft een opvoerhoogte tot 5 meter en een horizontale afvoercapaciteit tot 100 meter bij gebruik van een afvoerleiding van Ø22mm tot
Ø32mm. Hij wordt standaard geleverd met ingebouwde anti-geurfilter en
terugslagklep aan de perszijde en heeft buiten het toilet 3 extra aansluitingen
waarvan 2 zijn uitgevoerd met terugslagklep.
Ons advies: Bij het aansluiten van een douche dient u rekening te houden met
de aansluithoogte van de doucheafvoer in de douchebak en met een afschot van
1% naar de SANIPRO®. Zo voorkomt u dat er water in de douche blijft staan.

186
131

Maten in mm.

5m

2,5 m

330

360

270

447

Maten in mm.

50 m
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100 m
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PACK®

PLUS®

Steeds meer mensen kiezen voor een wandcloset in combinatie met een inbouwreservoir, vanwege het design en het
gemak in onderhoud. De SANIPACK® is geschikt voor toepassing met een wandcloset en heeft tevens 3 extra aansluitmogelijkheden voor een wastafel, bidet en douche. Door zijn
geringe dieptemaat (12cm) is de SANIPACK® eenvoudig naast
ieder willekeurig inbouwreservoir in de wand te installeren.

SANIPLUS® nog meer kracht voor nog meer toepassingen.
Door het grotere reservoir kan de SANIPLUS® ingezet worden
in badkamers met meerdere wastafels en een douche, wc of
bidet. Hij is bij uitstek geschikt voor verbouwings- en renovatieprojecten.

Silence

Optioneel:

Optioneel:

Toepassingsmogelijkheden:

Toepassingsmogelijkheden:

WC • WASTAFEL • FONTEIN • BIDET • DOUCHE

WC • WASTAFEL • FONTEIN • BIDET • DOUCHE

De SANIPLUS® heeft een opvoerhoogte tot 5 meter en een horizontale afvoercapaciteit tot 100 meter bij gebruik van een afvoerleiding van Ø22mm
tot Ø32mm. Hij wordt standaard geleverd met ingebouwde anti-geurfilter en
terugslagklep aan de perszijde en heeft buiten het toilet 3 extra aansluitingen
waarvan 2 zijn uitgevoerd met terugslagklep.
Ons advies: Bij de installatie van de Saniplus® en tevens alle andere toestellen,
is het noodzakelijk om eerst af te voeren tot het hoogste punt van de afvoer en
daarna pas met afschot naar het hoofdriool.

De SANIPACK® heeft een opvoerhoogte tot 4 meter en een horizontale afvoercapaciteit tot 40 meter bij gebruik van een afvoerleiding van Ø22mm tot
Ø32mm. Hij wordt standaard geleverd met ingebouwde terugslagklep aan
de perszijde en heeft buiten het toilet 3 extra aansluitingen waarvan 2 zijn
uitgevoerd met terugslagklep.
Ons advies: Zorg dat men op de plaats van de Sanipack® een inspectieluik
maakt dat groot genoeg is voor interventie.

464
400

120

277

Maten in mm.

4m

5m

185

32,5
428,75

Maten in mm.

100 m
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40 m
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alarm®
Het concept van SaniAlarm® sluit naadloos aan bij
ons doel: een perfecte en betrouwbare werking van
de Sanibroyeur® producten onder alle omstandigheden realiseren.

BEST® Expert-line

Onverwachte stroomstoringen en verkalking van slecht onderhouden

SANIBEST® is al jaren een vertrouwd vermaal- en pompsysteem van zeer hoge kwaliteit voor intensief professioneel
gebruik en kan specifiek worden toegepast in kantoorpanden, horeca, recreatiewoningen, strandhuisjes en andere
openbare gebouwen.

apparaten kunnen leiden tot een abnormaal hoog waterniveau in een
Sanibroyeur® fecaliënvermaler of vuilwaterpomp.
Om een oplossing te bieden voor deze onverwachte omstandigheden,
heeft Sanibroyeur® een efficiënt alarm ontwikkeld, waardoor onjuist gebruik voorkomen kan worden en
SANIALARM® waarschuwt u zodra
het water in het reservoir een
te hoog niveau bereikt.

direct ingegrepen kan worden.
De SaniAlarm® werkt door mid-

Geluidsalarm

del van een dompelbuis, een
buzzer en een pressostaat. Zodra
het water in het reservoir een afwijkend niveau bereikt, geeft de

Werkt op een 9V batterij
(exclusief)

buzzer een signaal af. Het alarm
produceert een continue geluid
van 80dB(A) totdat de storing
verholpen wordt.

De SaniAlarm® kan op ieder
oud en nieuw model fecaliënvermaler worden geïnstalleerd,
alsmede op de vuilwaterpompen Sanivite® en Sanispeed®. Het
alarm is eenvoudig te monteren,
dankzij het meegeleverde instal-

Het alarmkastje wordt op de bovenkant van de Sanibroyeur® geplaatst.

latievoorschrift.
Optioneel:

Toepassingsmogelijkheden:

WC • WASTAFEL • FONTEIN • BIDET • DOUCHE

speciaal ontkalker

De SANIBEST® heeft een opvoerhoogte tot 6 meter en een horizontale afvoercapaciteit tot 100 meter bij gebruik van een afvoerleiding van Ø22mm
tot Ø32mm. Hij wordt standaard geleverd met ingebouwde anti-geurfilter en
terugslagklep aan de perszijde en heeft buiten het toilet 3 extra aansluitingen
waarvan 2 zijn uitgevoerd met terugslagklep.
Ons advies: Door het krachtige en robuuste vermaalsysteem is de SANIBEST®
multifunctioneel inzetbaar in het grensgebied tussen huishoudelijke en industriële toepassingen.

SANIBROYEUR® Speciaal Ontkalker is speciaal ontwikkeld door SFA voor het onderhouden, reinigen en ontkalken van uw
Sanibroyeur® toestel. De geconcentreerde
formule tast de motor- en kunststofonderdelen van het toestel niet aan en zorgt voor een gedegen onderhoud.
Door 3 tot 4 keer per jaar het toestel te ontkalken, afhankelijk van uw
waterhardheid, heeft u jarenlang extra genot van uw Sanibroyeur®
vuilwaterpomp of vermaler.

6m

Ons advies: U schakelt de stroomtoevoer van de SANIBROYEUR® uit, giet
2,5 ltr Speciaal Ontkalker in het toilet of vuilwaterpomp en laat dit enkele uren inwerken.
Sluit het toestel opnieuw aan en verricht 2 spoelingen waarna het toestel weer gereed is
voor gebruik.

Maten in mm.

100 m
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Compact toiletten
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COMPACT®Star
SANICOMPACT® Star is een zeer elegant design wandcloset
met ingebouwd vermaal- en pompsysteem, en wordt compleet
geleverd met toiletzitting. Een ideale en kostenbesparende
oplossing voor verbouwing of renovatie van uw badkamer of
toilet. Immers een inbouwreservoir en drukplaat hoeft u niet
aan te schaffen. De SANICOMPACT® STAR is leverbaar in de
kleur wit of pergamon.

Toepassingsmogelijkheden:

WC • FONTEIN

Met het meegeleverde metalen
frame van slechts 7 cm diepte
heeft de SANICOMPACT® STAR
een ‘voorsprong’ van minder
dan 60 cm. Hierdoor is het
praktisch en comfortabel toepasbaar. Doordat de motor is
ingebouwd in het porselein is
de vermaling zeer geluidsarm.

De SANICOMPACT® Star heeft een opvoerhoogte tot 3 meter en een horizontale
afvoercapaciteit tot 30 meter bij gebruik van een afvoerleiding van Ø32mm. Hij
wordt standaard geleverd met ingebouwde terugslagklep aan de perszijde.
Ons advies: Het chassis van de Sanicompact® Star is in hoogte instelbaar van
430 tot 600 mm wat met name functioneel is bij minder valide mensen.

Ø 32

400

3m

525

430 > 600

30 m
70

Maten in mm.
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®

Inbouwelement + fecaliënvermaler

COMbi

®

De SANICOMBI® fecaliënvermaler met inbouwelement is buitengewoon
veelzijdig en heeft veel voordelen voor zowel gebruiker als installateur.
De SANICOMBI® bestaat uit drie onderdelen.
De ingebouwde fecaliënvermaler Sanibroyeur® C is het brein van de
SANICOMBI®. Deze krachtige maar geluidsarme fecaliënvermaler heeft een
maximale opvoerhoogte van 5 m verticaal en een horizontale afvoercapaciteit tot maar liefst 100 m.
Het zelfdragende inbouwelement is getest tot 400 kg. Het frame is gedeeltelijk demontabel voor een eenvoudige toegang tot de Sanibroyeur® C.

Het bijbehorende reservoir is geïsoleerd voor een
condens- en geluidsarme werking. Daarnaast is het
reservoir waterbesparend door zijn economische
spoeltechniek. Het reservoir wordt standaard geleverd
met een verchroomd bedieningspaneel.
De SANICOMBI® is een fraaie en complete oplossing
voor uw badkamer of toiletruimte. Door zijn geringe
afmetingen kan de SANICOMBI® eenvoudig en ruimtebesparend geplaatst worden achter elk wandcloset
van uw keuze.
Met de Sanicombi® kunt u eenvoudig uw droombadkamer installeren op elke gewenste plek in uw
woning.

Toepassingsmogelijkheden:

630

WC • BIDET • WASTAFEL • DOUCHE • WASMACHINE • VAATWASSER

195

De SANICOMBI® heeft een maximale opvoerhoogte tot 5 meter en een horizontale afvoercapaciteit tot 100 meter. Hij beschikt over 3 extra aansluitmogelijkheden waarop zelfs een wasmachine,
douche, wastafel of vaatwasser kan worden aangesloten.
Ons advies: De SANICOMBI® is een praktische en mooie oplossing voor uw badkamer met wandcloset. Bij het aansluiten van een douche dient u rekening te houden met de aansluithoogte van
de doucheafvoer.

1080/1280

Eenvoudige toegang tot de Sanibroyeur® C via
het demontabel frame

420

5m

180/230

100 m
Maten in mm.
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Compact toiletten
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Optioneel:

COMPACT®48

COMPACT®43

De SANICOMPACT® 48 heeft het uiterlijk van een traditioneel
toilet. Het is leverbaar in de kleur wit of pergamon en wordt
geleverd inclusief toiletzitting. Met de geïntegreerde sifon wordt
de afmeting zelfs gereduceerd tot 51cm diepte! De zithoogte
van de SANICOMPACT® 48 inclusief de toiletzitting is 43 cm.
Wenst u een SANICOMPACT® die een hogere zithoogte heeft
dan verwijzen wij u naar de SANICOMPACT® Star.

De SANICOMPACT® 43 is de “kleinste” van onze SANICOMPACT toestellen. De dieptemaat is slechts 43 cm! Hierdoor is
het zelfs mogelijk in de kleinste ruimtes een wc te installeren.
Hij wordt geleverd in de kleur wit inclusief toiletzitting. De
SANICOMPACT® 43 is KIWA waterleiding technisch veilig,
gecertificeerd.

Toepassingsmogelijkheden:

Toepassingsmogelijkheden:

WC • wastafel (optioneel)

WC

De SANICOMPACT® 48 heeft een opvoerhoogte tot 3 meter en een horizontale
afvoercapaciteit tot 30 meter bij gebruik van een afvoerleiding van Ø32mm.
Hij wordt standaard geleverd met ingebouwde terugslagklep aan de perszijde.
Ons advies: De totale cyclus van de SANICOMPACT® 48 duurt maar ± 15
seconden en het geluidsniveau ligt niet hoger dan de spoeling van een traditioneel toilet.

De SANICOMPACT® 43 heeft een opvoerhoogte tot 3 meter en een horizontale
afvoercapaciteit tot 30 meter bij gebruik van een afvoerleiding van Ø32mm.
Hij wordt standaard geleverd met ingebouwde terugslagklep aan de perszijde
Ons advies: Per spoeling gebruikt de SANICOMPACT® maar 3-4 liter water. Zo
bespaart u niet alleen ruimte maar ook water.

Ø 32
390
430

445
420

Maten in mm.

30 m
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3m

3m

403
220

30 m
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Compact toiletten

Optioneel:

COMPACT® Elite

COMPACT®Luxe

De SANICOMPACT® Elite is een fraai gevormd keramisch
wc zonder reservoir en wordt geleverd in de kleur wit
inclusief toiletzitting. De motor is ingebouwd in de voet van
het porselein, waardoor het vermaal- en pompsysteem niet
zichtbaar is. Het genot van een extra toilet is nu binnen ieders
handbereik. Op een beperkte ruimte van 56 cm heeft u een
volwaardig toilet voor normaal gebruik.

De SANICOMPACT® Luxe is net als de SANICOMPACT® Elite
een fraai en opvallend gevormd keramisch toilet zonder
reservoir. Het is leverbaar in de kleur wit of pergamon en
wordt geleverd inclusief toiletzitting. Met de SANICOMPACT®
Luxe heeft u jarenlang plezier van een extra toilet op een
plaats waar dit voorheen niet of nauwelijks mogelijk was. De
SANICOMPACT® Luxe is KIWA waterleiding technisch veilig,
gecertificeerd.

Toepassingsmogelijkheden:

Toepassingsmogelijkheden:

WC

WC • wastafel (optioneel)

De SANICOMPACT® Elite heeft een opvoerhoogte tot 3 meter en een horizontale
afvoercapaciteit tot 30 meter bij gebruik van een afvoerleiding van Ø32mm. Hij
wordt standaard geleverd met ingebouwde terugslagklep aan de perszijde.
Ons advies: Een praktische oplossing als u maar weinig ruimte heeft om een
toilet te plaatsen. Een simpele druk op de pneumatische knop en de fecaliën
worden vermalen en weggepompt door een afvoerleiding van slechts 32 mm!

De SANICOMPACT® Luxe heeft een opvoerhoogte tot 3 meter en een horizontale afvoercapaciteit tot 30 meter bij gebruik van een afvoerleiding van Ø32mm.
Hij wordt standaard geleverd met ingebouwde terugslagklep aan de perszijde
Ons advies: Het doorspoelen van vochtige doekjes in het toilet kan leiden tot
blokkering van het vermaalsysteem.

555

Ø 32 mm
360 mm

520 mm

360

470 mm

3m

430
260
Maten in mm.

410 mm

3m

490

400 mm
264 mm

30 m
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30 m

Vuilwaterpompen
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DOUCHE®

VITE®

Met de SANIDOUCHE® kunt u een douche of wastafel installeren op iedere gewenste plaats in u (vakantie-) woning. De
SANIDOUCHE® voert afvalwater af van maximaal 35°C. De
zeer geringe hoogte en het lage aanslagniveau van 6 cm
maakt het zeer eenvoudig een logeerruimte met douche en
wastafel te installeren in het souterrain of een bijgebouw.

Een krachtige vuilwaterpomp voor huishoudelijk gebruik. De
SANIVITE® kan afvalwater verpompen van een bad, douche,
wastafel, bidet of spoelbak, maar daarnaast ook van het hete
water van een wasmachine of vaatwasser. Met de SANIVITE®
kan men in de kelder of het souterrain of op een plek onder
rioolniveau een wasruimte of badkamer creëren.

Silence

Optioneel:

Toepassingsmogelijkheden:

Toepassingsmogelijkheden:

DOUCHE • WASTAFEL

vaatwasser • wasmachine • spoelbak • wastafel •
Douche • bad • Bidet

De SANIDOUCHE® heeft een opvoerhoogte tot 4 meter en een horizontale
afvoercapaciteit tot 40 meter bij gebruik van een afvoerleiding van Ø22mm tot
Ø32mm. Hij wordt standaard geleverd met ingebouwde terugslagklep aan
de perszijde en heeft 4 aansluitmogelijkheden waarvan 1 is uitgevoerd met
terugslagklep.
Ons advies:
Een wastafel in uw slaapkamer
is
162
162
162
162
heel eenvoudig en esthetisch te realiseren met de
SANIDOUCHE®.

De SANIVITE® heeft een opvoerhoogte tot 5 meter en een horizontale afvoercapaciteit tot 50 meter bij gebruik van een afvoerleiding van Ø32mm. Hij wordt
standaard geleverd met ingebouwde terugslagklep aan de perszijde en heeft 4
aansluitingen waarvan er 2 zijn uitgevoerd met terugslagklep.
Ons advies: De SANIVITE® is ook ideaal tijdens een renovatieperiode. U verplaatst uw vaatwasser, wasmachine en douche naar een bijgebouw of kelder
en de SANIVITE® voert het afvalwater weg.
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Vuilwaterpompen

SPeed® Expert-line

com® Expert-line

De SANISPEED® is een zeer krachtige vuilwaterpomp uit de
Expert-line. Het toestel verzamelt en verpompt afvalwater
zonder fecaliën over grote afstanden en hoge opvoerhoogtes. De vele aansluitmogelijkheden bieden een perfecte oplossing voor de afvoer van afvalwater van meerdere sanitaire
toestellen. Hij verpompt afvalwater met een temperatuur van
65°C en kortstondig tot 90°C. Een praktische oplossing voor
hotels en wasserijen maar ook voor uw woning.

De SANICOM® is een professionele vuilwaterpomp uit de
Expert-line met een groot vermogen, die speciaal is ontwikkeld voor projectmatige en intensief huishoudelijke toepassing. De SANICOM® kan afvalwater tot 90°C gedurende 10
minuten verpompen van een vaatwasser of wasmachine. De
SANICOM® is uitgevoerd met één luchtgekoelde motor en
heeft een aansluitmogelijkheid voor een extern alarm. Deze
vuilwaterpomp is bij uitstek geschikt voor de afvoer van afvalwater zonder fecaliën in horeca-gelegenheden en kantines.

Silence

Optioneel:

Toepassingsmogelijkheden:

Toepassingsmogelijkheden:

vaatwasser • wasmachine • spoelbak • wastafel • Douche •
bad • Bidet

vaatwasser • wasmachine • spoelbak • wastafel • Douche •
bad • Bidet

De SANISPEED® heeft een opvoerhoogte tot 7 meter en een horizontale afvoercapaciteit tot 70 meter bij gebruik van een afvoerleiding van Ø32mm. Hij wordt
standaard geleverd met ingebouwde terugslagklep aan de perszijde en heeft 4
aansluitingen waarvan er 2 zijn uitgevoerd met terugslagklep.
Ons advies: Bij de renovatie van uw keuken kunt u zonder breekwerk een keuken-eiland met vaatwasser en spoelbak plaatsen. Wij zorgen immers voor een
eenvoudige en ruimtebesparende oplossing.

De SANICOM® heeft een opvoerhoogte tot 9 meter en een horizontale afvoercapaciteit tot 90 meter bij gebruik van een afvoerleiding van Ø32mm. Hij wordt
standaard geleverd met ingebouwde terugslagklep aan de perszijde en heeft
2 aansluitmogelijkheden.
Ons advies: Een horeca-keuken is heel vaak gesitueerd op grote afstand van het
riool en in kelders. Met de onderhoudsvriendelijke SANICOM® kunt u via een
dunne afvoerleiding uw afvalwater eenvoudig afvoeren.
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NIEUW!

NIEUW!

CONDENS®Plus

CONDENS®Best

De nieuw vormgegeven compacte SANICONDENS® PLUS
condenswater opvoerinstallatie voert moeiteloos condensaat
af van condensatieverwarmingsketels, airco’s en koel-vriessystemen in woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen. Het
wordt toegepast op een locatie zonder waterafvoer of wanneer deze locatie zich onder rioolniveau bevindt.

De SANICONDENS® BEST condenswater opvoerinstallatie is speciaal ontwikkeld voor de afvoer van condensaat van stookolie/
gas condensatieverwarmingsketels waarvoor een neutraliseringsinstallatie noodzakelijk is. Het zure condensaat wordt door
middel van de meegeleverde granulaatkorrels in de bovenste
kamer van de SANICONDENS® BEST geneutraliseerd en wordt
via de tank (2,1ltr) afgevoerd tot 4,5 meter verticaal en 50 meter
horizontaal. De SANICONDENS® BEST wordt toegepast op een
locatie zonder waterafvoer of wanneer deze locatie zich onder
rioolniveau bevindt.

Standaard geleverd met duo-verloopstuk 32/40 mm >
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1

Toepassingsmogelijkheden:

Toepassingsmogelijkheden:

CONDENSATIEVERWARMINGSKETELS • AIRCO’S •
KOEL-VRIESSYSTEMEN • ONTVOCHTIGINGSINSTALLATIES

Stookolie/gas condensatieverwarmingsketels

De SANICONDENS® PLUS is geluidsarm, veelzijdig door de 4 inlaatopeningen
en gemakkelijk te installeren aan de muur. De SANICONDENS® PLUS heeft een
maximale afvoercapaciteit van 342 l/uur en voert middels de meegeleverde
afvoerslang probleemloos condensaat af tot 4,5 meter verticaal en 50 meter
horizontaal.
Ons advies: De SANICONDENS® PLUS is voorzien van een potentiaal vrij
alarmcontact dat zeer eenvoudig aangesloten kan worden op een visueel- en
geluidsalarm.

De SANICONDENS® BEST is geluidsarm, veelzijdig door het neutralisatiesysteem
en eenvoudig te installeren aan de muur. De SANICONDENS® BEST heeft een
afvoercapaciteit van 156 l/uur bij 4,5 meter opvoerhoogte en voert middels de
meegeleverde afvoerslang probleemloos condensaat af. Hij is voorzien van een
potentiaal vrij alarmcontact dat zeer eenvoudig aangesloten kan worden op een
visueel- en geluidsalarm.
Ons advies: Met de SANICONDENS® BEST voert u milieuvriendelijk het condensaat af van uw condensatieverwarmingsketel.
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Vuilwaterpompen

cubic®pro Expert-line
De multifunctionele tweepomps afvalwater opvoerinstallatie
SANICUBIC®PRO voert moeiteloos grotere volumes afvalwater af. Hij wordt toegepast indien het aangesloten systeem is
geïnstalleerd op een locatie zonder waterafvoer, of wanneer
deze locatie zich onder rioleringsniveau bevindt. Door de
lage positie van de aansluitingen voor de toevoerleidingen
is het mogelijk meerdere toiletten en/of wastafels of douches rechtstreeks aan te sluiten op de SANICUBIC®PRO. De
SANICUBIC®PRO is geluidsarm, compact en flexibel inzetbaar
door middel van het grote aantal vrij te kiezen aanlsuitingsmogelijkheden. Hij is uitermate geschikt voor woonarken,
grachtenpanden, vakantiewoningen, strandhuisjes en voor
toepassing in heuvelachtige gebieden.

Standaard is de SANICUBIC®PRO uitgevoerd met twee aparte
motoren van elk 1500W. Iedere pomp is voorzien van een
vermaalsysteem met zeer hoog prestatievermogen met een
totale afvoercapaciteit van 280ltr/min bij 4,5 m opvoerhoogte.

Cubic® Pro

Toepassingsmogelijkheden:

Meerdere WC’s • vaatwasser • spoelbakken •
badkamers • wasruimtes
De Sanicubic® Pro heeft een opvoerhoogte tot 11 meter en een afvoercapaciteit van 202 liter/minuut. De afvoercapaciteit bij een opvoerhoogte van 3
meter bedraagt 187 liter/minuut. Het reservoir heeft een inhoud van 47 liter.
De Sanicubic® Pro wordt geleverd met een hoogfrequentie draadloos alarmsysteem (optisch en akoestisch), dat zeer eenvoudig kan worden aangesloten.

Draadloos visueel- en
geluidsalarm

Samenvattend:
• Compacte behuizing 56 x 49 x 41 cm
• 2 motoren van 1500 W
• 2 functies: vermalen en pompen
• Draadloos alarmsysteem
• Reservoir shockproof, gas- en geurvrij
• Eenvoudige toegang tot motoren en technische onderdelen
• Kan kortstondig afvalwater tot 70°C verwerken
• Beschikt over twee terugslagkleppen
• Tevens handmatige bediening

410

11 m

490
560
Maten in mm.

100 m
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Cubic® Pro Expert-line

COndens® Plus / Best

COM® Expert-line

speed® Silence / Expert-line

vite® Silence

DOUCHE®

COMPACT® 48 4/43/Elite/Luxe4

COMBI®

COMPACT® Star

BEST® Expert-line

PACK®

®

PLUS Silence

®

PRO Silence

www.sanibroyeur.info

SLIM®

TOP® Silence

®

broyeur® X2 Silence

Productmogelijkheden

Aansluitmogelijkheden
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Afvoer verticaal (m)

4

5

2,5

5

5

4

6

3

5

3

4

5

7

9

4,5

11

Afvoer horizontaal (m)

50

100

50

100

100

40

100

30

100

30

40

50

70

90

50

100

32

32

32 22-32

32

32

32

8

2

2

Kelder
Begane grond
Verdieping
Zolder
Woonboot / Stacaravan
Aansluitingen en capaciteit

1

Afvoerdiameter (mm)

alarm®

•
•

1

2
3
4

22-32 22-32 22-32 22-32 22-32 22-32 22-32

•

2

•

2

•

2

•

2

• •
2

• 					

2

2

Capaciteit gemeten met een afvoerdiameter van 32 mm
Bij deze modellen is SaniAlarm optioneel
Sanicom en Sanicubic Pro zijn standaard voorzien van een alarmfunctie
Sanicompact 48 en Sanicompact Luxe kunnen optioneel gebruikt worden voor een toilet in combinatie met een wastafel
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