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SVA

Als gevestigd producent en leverancier van  
betonproducten voor afwatering, is SVA betrokken 
bij de meest uiteenlopende infrastructuurprojecten 
in Nederland. Hiervoor leveren wij zowel 
traditionele, kwalitatief hoogstaande (beton)
producten als innovatieve oplossingen op maat.

Het brede assortiment voorziet in 
afwateringsproducten van het merk AQUAWAY®, 
putafdekkingen en luiken van het merk AQUAGATE® 
en oplossingen voor het zuiveren, opslag en 
hergebruik van regenwater en/of afvalwater 
van het merk AQUACARE® Inzetbaar voor 
binnenstedelijke toepassingen, alsook wegen- en 
waterwerken, zee-/luchthavens, industrie en 
utiliteitsbouw.

SVA is een ISO 9001 gecertificeerde onderneming met 
vele KOMO en BENOR productcertificaten en het NL BSB 
certificaat. In tijden waarin duurzaamheid en Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen steeds belangrijker 
worden, streven wij uiteraard naar permanente verbetering van 
onze eigen milieuprestaties. Onze concrete doelstellingen op 
het gebied van ecologie en energie zijn vastgelegd in een milieu-
zorgsysteem. Onze inspanningen op het gebied van milieuzorg 
zijn beloond met een ISO 14001 certificaat en een CO2 Bewust 
Certificaat, trede 3.

Dankzij onze jarenlange ervaring en expertise op het gebied van 
afwatering en waterzuivering, kunnen wij u voorzien van een 
gedegen advies en oplossingen op maat, die voor úw specifieke 
vraagstuk werken. Daarbij is innovatie en productontwikkeling 
binnen ons bedrijf een continu proces.

Onze organisatie maakt deel uit van het internationale concern 
Imber Holding (Kanaaldijk 10, 6031 MZ, Nederweert, 
Nederland) gespecialiseerd in afwatering, waterbeheersling en 
gietijzer producten.

Ervaring en verenigde kracht

Met meer dan 70 jaar ervaring is SVA uitgegroeid tot 
een betrouwbare en professionele partner. U kan bij 
ons terecht voor een uiterst breed leveringsgamma van 
kant-en-klare prefab betonproducten voor ondergrondse 
en bovengrondse toepassingen. 

Onze producten beantwoorden aan hoogstaande 
kwaliteitsnormen. Wij volgen nieuwe vereisten in 
ons vakgebied op de voet en spelen er snel op in 
dankzij onze investeringen in R&D en een up-to-date 
machinepark. 

Topservice

U mag rekenen op een brede dienstverlening die 
alle verwachtingen overtreft. Onze toegewijde 
medewerkers gaan samen met u op zoek naar de beste 
productoplossingen en bieden een optimale begeleiding 
van al uw projecten. 
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AQUAWAY®

POMPPUTTEN
SVA levert een uitgebreid programma 
pompputten welke zijn voorzien van 1 of 2 
pompen.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van standaard 
putten uit ons  Multi box programma, echter 
maat werk oplossingen behoren uiteraard ook 
tor de mogelijkheden.

Naast standaard betonnen putten kunnen wij 
de betonputten ook voorzien van een HDPE 
T-grip lining.

Uiteraard behoren ook volledig HDPE 
pompputten tot de mogelijkheden.

Wanneer is een pompput vereist?

• Riolering ligt hoger dan de lozingsput

• Riolering ligt ver verwijderd

• bufferfunctie

Algemeen

• De putten zijn leverbaar in robuust beton perfect 
geschikt bij zware belastingen of in HDPE als het 
licht en gemakkelijker hanteerbaar moet zijn.

• Ook leverbaar compacte units voor kelder 
toepassing stankdicht.

• De buiten putten zijn leverbaar in verschillende 
diameters en hoogtes en uiteraard voorzien van 
afdekplaten en putdeksels met stelringen.

• optioneel kunnen de pompputten voorzien 
worden van vlottersystemen aan/uit, 
hoogwatervlotters en schakelkasten met 
optische en akoestische alarmen.

Voordelen beton t.o.v. HDPE

• Geschikt voor grote capaciteiten.

• Geschikt voor hoge verkeersbelastingen (zwaar 
verkeer).

• In de meeste gevallen geen speciale voorziening nodig 
tegen opdrijven.

Voordelen HDPE t.o.v. beton

• Licht gewicht waardoor gemakkelijker hanteerbaar.

• Slagvast en chemisch resistent.

w       
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BETONNEN 
PUTTEN
• De pompen worden door SVA ingebouwd in 

betonnen putten diameter Ø  1000 mm, Ø 1200 
uit hoogwaardig ZVB beton kwaliteit C50/60 milieu 
klasse XA3 omgevingsklasse EA3 conform de huidig 
geldende Europese normen EN 206-1 en EN 1992-
1-1 en worden standaard voorzien van het DSD 
montage systeem. De pompen kunnen d.m.v. een 
ketting op een zeer eenvoudige wijze langs de geleide 
stangen in de put geplaatst en opgehesen worden 
dit ten behoeve van service en inspectie doeleinden.
Ook het leidingwerk inclusief balkeerklep, die de 
terugstroom vanuit het riool voorkomt en kogelkraan 
worden door SVA gemonteerd. 

• Uiteraard zijn grotere diameters zoals Ø 1500 of 
maatwerk constructies mogelijk.

Bekabeling

• Standaard leveren wij de pompen , niveausonde , 
vlotters en de hoogwatervlotter met 10 meter kabel.

• Dat wil zeggen dat de afstand van de pompput tot de 
schakelkast niet meer mag bedragen dan 6 meter.

• Tot een afstand van 16 meter kunnen we langere 
kabelstoepassen , in situaties waar bij de afstand nog 
groter is wordt een buitenkast opstelling toegepast.

BESTURINGS-
SYSTEMEN
• De meest eenvoudige installatie  bestaat uit  1 pomp 

met een vlotter. Deze vlotter bepaalt het in– en 
uitschakel moment.

• Bij deze installaties is het wenselijk dat een alarm 
wordt gegeven bij hoogwater. In deze situatie passen 
we de Control ASI toe, een 230 V hoogwateralarm  
met  visuele en akoestische melding inclusief 
noodstroom accu

• Zodra de keuze valt op een dubbel pompinstallatie 
maken we gebruik van  het E.Box besturingssyteem.

• E.Box is een multifunctionele schakelkast voor 
toepassing voor pompinstallaties met 1 of 2 pompen.

• Door middel van keuze schakelaars kan een 
uitgebreid aantal mogelijkheden en werkingsmethoden 
gekozen worden. Tevens kunnen  we met de keuze 
schakelaars meer gedetailleerde installatiekenmerken 
geprogrammeerd worden waarbij de bedrijfstoestand 
op de voorzijde van de schakelkast is uit te lezen aan 
de hand van het aanwezige display.

• Het display leid u ook stap voor stap door het 
installatiene menu tijdens het invoeren van de 
eerste instellingen. In de kast is ruimte voorzien 
voor de plaatsing van max.2 externe condensatoren 
indien de aangesloten pompen in 1x230 V. zijn 
uitgevoerd . De schakelkast is uitgevoerd met 
instelbare amperometriche motorbeveiliging en een 
volgordewisseling van de pompen na iedere cyclus.

• Bedrijfs- en storingsmeldingen zijn uitgevoerd op de 
klemmenstrook.

• Het in- en uitschakelen van de pompen bij een 
dubbelpomp installatie gebeurt d.m.v. vlottersystemen 
of een niveausonde. Ter beveiliging adviseren wij 
daarnaast ook een hoogwatervlotter toe te passen.

SCHEMA OPBOUW
1. POMP

2. VOETBOCHTKOPPELING

3. PERSLEIDING

4. BALKEERKLEP*

5. AFSLUITER*

6. EXTERNE SCHAKELKAST

7. UITGAANDE RIOOLLEIDING

8. HIJSKETTING

9. GELEIDESTANG

10. DIVERSE VLOTTERS (SCHAKELINGEN)*

11. LADDER*

12. INKOMENDE RIOOLLEIDING
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POMPEN
• De FEKA VS 550/1200 dompelpompen tot 24 M³/

uur 

• De vuilwater pompen FEKA VS 550 t/m/ 1200 
kunnen in de meeste gevallen volstaan tot een 
maximale capaciteit van  24 m³/uur die gemonteerd 
worden in een Basis-put inwendig Ø 1000 mm.

• Afhankelijk van de berekening hebben we de keuze uit 
2 hoogtes.

• De FEKA VS dompel pompen zijn RVS vuilwaterpompen 
voor het verpompen van (vuil) regenwater en 
rioolwater met een maximale korrelgrootte van 50 
mm. De pomp is geheel vervaardigd uit RVS AISI 
304 en voorzien van een speciaal ontworpen Vortex 
waaier van gegoten RVS. Dankzij het eenvoudige te 
demonteren kopstuk en pomplichaam is onderhoud 
en reparatie zeer eenvoudig en tijdbesparend uit te 
voeren.

• Standaard geleverd met 10 meter kabel (H07 RN-F) 
met stekker en eenfase uitvoering.

• De FEKA 1400-1800 en 2000 dompelpompen , tot 
36 ³/uur :

• Dompelpompen uit gietijzer geschikt voor het 
verpompen van riool-of afvalwater met vaste 
bestanddelen met een doorlaat van 42 mm. 
Kopstuk in technopolymeer uitgerust met handvat. 
Vortex waaier uit glasvezel versterk Nylon, hitte 
en corrosie bestendig. Pomplichaam hydraulisch 
gedeelte en waaiers uit gietijzer EN GJL 200. 
Dubbele mechanische dichting  met oliegevulde 
dichtingskamer van gradfiet/aluminium aan moterzijde 
en silliciumcarbide aan de pompzijde.

• Onderdompelbare asynchrone moter. De rotor 
wordt gemonteerd tussen zelfsmerende kogellagers 
die geselecteerd werden op hun duurzaamheid en 
geruisloosheid. Ingebouwde thermische beveiliging 
en een permanent ingeschakelde condensator bij de 
uitvoering eenfase motor. 

• Maatregelen ter beveiliging van de driefase motor 
dienen door de gebruiker zelf genomen te worden.

HDPE  
POMPPUTTEN
• HDPE pompputten zijn leverbaar voor buiten plaatsing 

in de diameters Ø 600 mm / Ø 800 mm / Ø 1000 
mm / Ø 1200 mm

• De HDPE pompputten worden op een bijna 
soortgelijke manier voorzien van pompen,  DSD 
montage  systemen en besturingssystemen  en zijn 
uiteraard ook leverbaar met de E.Box  besturing.

HUISHOUDELIJK 
AFVALWATER 
VERPOMPEN
• Automatische opvang en opvoerstations in HDPE in 

verschillende uitvoeringen en afmetingen van 100 
tot 3800 liter inhoud. Ideaal voor het opvangen en 
het verpompen van rioolwater naar het gemeentelijk 
rioolstelsel.

• Toepasbaar in woningen en industriegebouwen zoals 
bijvoorbeeld ondergrondse ruimten die zich beneden 
het niveau van het rioolstelsel bevinden waar een put 
niet geplaatst kan worden.

• De stations zijn stankdicht afgesloten.

• Te verpompen medium  zoals grondwater, regenwater, 
en licht of zwaar vervuilt water.

• Deze reservoirs voldoen aan de EN 12050 1-2 norm.

Beschikbare modellen

• FEKABOX 110 -0200 het reservoir met een inhoud 
van 110 of 200 liter geschikt voor het verpompen 
van  vervuild water met vaste bestanddelen max 25 
mm met capaciteiten van 1 tot max 24 M³/uur en 
opvoerhoogtes tot 14 meter.

• FEKAFOS 280 enkel en 550 Dubbel. het reservoir 
met een inhoud van  280 of  550 liter geschikt 
voor het verpompen van  vervuild water met vaste 
bestanddelen max 50  mm met capaciteiten van 1 tot 
max 39 M³/uur en opvoerhoogtes tot 25 meter 

• FEKAFOS 1200-2000-3800 het reservoir met een 
inhoud van 1200,2000 of 3800 liter liter geschikt 
voor het    verpompen van  vervuild water met vaste 
bestanddelen max 62  mm met capaciteiten van 1 tot 
max 48 M³/uur en opvoerhoogtes tot 25 meter. 

• en een permanent ingeschakelde condensator bij de 
uitvoering eenfase motor. 

• Maatregelen ter beveiliging van de driefase motor 
dienen door de gebruiker zelf genomen te worden.
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Service

Een constructieve samenwerking met onze klanten,
betekent voor SVA méér dan het leveren van 
hoogkwalitatieve producten of een goede prijs-
kwaliteitsverhouding. Deskundig advies, oplossingen op 
maat en een brede dienstverlening gaan hierbij hand in 
hand.

Soms leveren wij een klant dus niet wat hij vraagt, 
maar wél wat hij nodig heeft. Goed luisteren en met 
u meedenken vanuit onze jarenlange praktijkervaring, 
dát is wat onze medewerkers elke dag weer graag 
voor u willen en kunnen betekenen. SVA is niet alleen 
leverancier maar ook uw partner in afwatering!

Heeft u vragen over ons uitgebreide producten-
assortiment, behoefte aan deskundig advies of een
vraagstuk op het gebied van maatwerk? Vraag het
uw afwateringsspecialist! Contacteer ons telefonisch of 
via email, wij helpen u graag verder!

Op onze internetsite kunt u daarnaast diverse
technische fiches, plaatsingsvoorschriften en
bestekteksten downloaden.

Tel. +31 (0)495 53 48 15
Fax. +31 (0)495 53 27 85
info@sva.group
www.sva.group

Duurzaamheid en milieu

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft
een belangrijke positie ingenomen binnen de 
bedrijfsfilosofie van SVA. Niet alleen vanuit onze eigen 
maatschappelijke betrokkenheid, maar ook omdat 
dit door steeds meer klanten wordt vereist. Steeds 
meer overheidsorganisaties, zoals rijk, gemeenten en 
waterschappen, stellen duurzaamheideisen bij de inkoop 
van goederen en diensten en gaan concrete MVO 
initiatieven en processen meewegen bij de selectie van 
leveranciers.

Het duurzaamheids- en milieubeleid van SVA wordt 
periodiek beoordeeld via certificeringstrajecten en is 
zowel zichtbaar als meetbaar dankzij diverse concrete 
reductiemaatregelen in onze bedrijfsactiviteiten en 
productieproces.

Voor meer informatie over onze maatregelen en
voortgang op het gebied van MVO, verwijzen we u
naar onze website www.sva.group, waar u
onze factsheet MVO kunt downloaden.

CO2 Prestatieladder (skao)

De CO2 Prestatieladder is ontwikkeld om het CO2-
bewust handelen van bedrijven die deelnemen aan 
(Europese) aanbestedingen te vergroten. Hierbij wordt 
gelet op de CO2 productie van de eigen bedrijfsvoering 
en die van projectuitvoering. Het gaat daarbij met name 
om energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen 
en gebruik van duurzame energie.

Vanaf 2014 bezit SVA het certificaat CO2 Bewust, 
niveau 3!
Hiertoe werd onafhankelijk getoetst vanuit vier 
invalshoeken, nl. zelfinzicht, reductiecommitment, 
transparantie in communicatie en deelname aan 
initiatieven.

ISO 14001 certificaat

Vanaf januari 2012 is SVA de trotse bezitter van een 
ISO 14001 certificaat. De geldigheid wordt m.b.v. 
jaarlijkse audits voor 3 jaar gewaarborgd. Voor het 
behalen van deze certificering, zijn alle activiteiten, 
producten en diensten van het bedrijf die belangrijke 
milieueffecten (kunnen) hebben, doorgelicht. Eveneens 
zijn bestaande werkwijzen en procedures op het gebied 
van milieuzorg geëvalueerd en waar nodig, aangepast.
Leveranciers van SVA worden voortaan eveneens 
beoordeeld op aspecten die van invloed zijn op de balans 
tussen People, Planet en Profit.



14 15

POMPPUTTEN

NOTITIES
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