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Voorwoord

Water beheersen

Met trots vervaardigd

Kostbare investering

Pompinstallaties B.V. wenst U eerst dank te zeggen
voor Uw interesse aan ons bedrijf en haar kwaliteitsproducten.
Als kernactiviteit heeft Pompinstallaties B.V. het produceren en leveren
van "plug and play" stekkerklaar geleverde pompinstallaties. Deze
hoogwaardige pompinstallaties worden veelal door de aannemer,
installateur of particulier aangekocht voor het verpompen van schoon-
en/of fecaliënhoudend rioolafvalwater uit woningen en kantoorgebouwen
en worden industrieel toegepast in schepen en fabrieken.

Dat men water wel kan beheersen maar er niet tegen kan vechten
is algemeen bekend. Dat is evenredig zo ook op onze thuismarkt
waar grondwater, regenwater en vuilwater van onderkelderden
gebouwen ook op een juist niveau dienen te worden gedoseerd.
Een specialisatie van Pompinstallaties B.V. komt sterk overeen
met de niveauregelingsystemen welke uiteindelijk ook in de
EHS Ultieme Rijbodem® worden toegepast.
Het niveauregelingsysteem bepaald een van de vijf belangrijkste
elementen van een goed functionerende EHS Ultiem Rijbodem®.
Een kwaliteit welke Pompinstallaties B.V. uitmuntend beheerst.
Het ontstaan van de EHS Ultieme Rijbodem®

Op eerder verzoek van een relatie ontstond plots het idee
om ook een dergelijk "plug and play" EHS systeem® te doen
ontwikkelen voor de eb- en vloedbodem. Het samenbrengen
van gezamenlijke kennis en ervaring op het gebied van pompinstallaties,
besturingtechniek, zand- en grondverwerkers heeft uiteindelijk
met onze zusteronderneming voor kunststofleidingsystemen,
geleid tot de EHS Ultieme Rijbodem®. De EHS Ultieme Rijbodem®
zoals deze op natuurlijke wijzen bedoeld is.

Een goed product volstaat niet met alleen het leveren van kwaliteit.
Al onze medewerkers zullen U enkel gedegen vakwerk doen leveren!
" Wij maken het enkel zoals wij dat ook voor onszelf zouden wensen "
is een uitspraak welke hen op het lijf is geschreven.
Pompinstallaties B.V. wenst zonder concessies voor haar kwaliteit,
van vakman tot sportman, Uw EHS Ultieme Rijbodem® te mogen
doen realiseren. Onze specialisten staan voor U klaar!

Niet iedereen beschikt over voldoende investeringsmiddelen
om zich direct de EHS Ultieme Rijbodem® te kunnen doen verschaffen.
Hiervoor is door onze specialisten gekeken naar alternatieve mogelijkheden
om Uw investering gedeeltelijk te kunnen doen beperken. "Arbeid".
Indien men onder familie of vrienden beschikt over "arbeiders" welke
ons graag een handje doen willen meehelpen tijdens uitvoering
kunnen wij zonder concessies te doen voor duurzaamheid, mogelijk
een passend budget afspraak maken.
De EHS Ultieme Rijbodem® - Door "arbeid" gerealiseerd.
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Belangrijke factoren

Heel veel zand

Een kunst of tovenarij?

Deskundig zandonderzoek

Een duurzame, stabiele en hoogwaardig EHS Ultieme Rijbodem®
bestaat ten minste uit vijf juist toegepaste basiselementen te weten;

• Een vlakke waterdichte ondergrond.
• Een aanhoudend nauwkeurig en weersonafhankelijk waterniveau.
• Een juist aangelegd en toegepast drainagecircuit.
• Een goede uitvoering.
• En geschikt zand.

Al lopend met onze zakelijke partners tussen enorme waterpompen,
loopbanden en leidingwerk, welke afkomstig van de naast gelegen rivier,
wordt langzaam duidelijk dat men met deze zandwin installaties
geen zandkastelen bouwt. De hier fors aanwezige kennisbron over "zand"
inclusief de enorme totale zandverwerkende industrie doet verbazen.
Hier maakt men voor vele verschillende toepassingen en markten
bruikbaar zand.

Middels proefopstellingen worden hier enkele verschillende
zandsoorten getest en beoordeeld. Er ontstaat verbazing als een
beetje toegevoegd water op de bodem, zich eerst overal aantoonbaar
door het zand naar het oppervlak omhoog laat doen sluimeren,
om vervolgens direct daarna weer naar de bodem te doen afdalen.
Hier kunnen ze met zand en water toveren. Een vergelijkbaar
basiselement wordt toegepast in de EHS Ultieme Rijbodem®.
Wij noemen het de ontdekking van de EHS zandmix®.

Korrelsoort, wingebieden, absorptie, korrelgrootte, onverdicht,
schelpen, toevoegingen, polyvlokken, vermenging, verkleving,
adhesiekracht het zijn zo wat technische termen over "de zandmaterie".
In de volksmond beter bekent als zwartzand, schelpenzand, speelzand,
metselzand of klapzand. Maar dat blijkt voor de echte kenners,
heel erg veel anders.

EHS ULTIEME RIJBODEM
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Een leverancier kiezen

Wij hebben er iets bijzonders van gemaakt

Uw wensen, onze uitdaging

Zelfs een hoogwaardig product kan doen vallen of staan. Het is dus
zaak de juiste fabrikant en leverancier(s) te hebben. Dat U zichzelf
een goed product toewenst, is meer dan logisch. Klanten verwachten
dat immers ook van ons. Om teleurstelling te voorkomen dienen
ook uniek zijnde elementen onder de aandacht te worden gebracht.
De verschillende mogelijkheden en keuzes voor materialen bepalen
mede uiteindelijk het eindproduct. Pompinstallaties B.V. tracht als
producent en leverancier van de EHS Ultieme Rijbodem® altijd een
meer dan deuglijk product te leveren. Bijna niets is ons te gek,
wij kunnen het, doen wat wij beloven, leveren het en maken het.
De EHS Ultieme Rijbodem®, jaren plezier, voor mens en dier.

Wij hebben de eb- en vloedbodem niet uitgevonden.
Maar hebben er na veel onderzoek en nauwe samenwerking
door gespecialiseerde bedrijven, het juist toepassen
van hoogwaardige materialen en de combinatie van
deze elementen te koppelen aan de huidige techniek,
wel iets heel bijzonders van gemaakt.
De EHS Ultieme Rijbodem® - Het geheim van topsport!

• Het middels Uw GSM telefoon aan kunnen doen sturen van
de instelbare bodemstabiliteit of het op afstand inschakelen
van de rijbak verlichting.

• Het volledig automatisch in werking treden van de conform
geregelde bodemverwarming.

• Het middels toevoeging en doorspoelen van een kleurstof
het rijbodem oppervlak van kleur te doen corrigeren.

• Of door het drukken op een functieknop hebben van een
heuse schaatsbaan.

• Het bewaken van calamiteiten middels SMS berichtenalarm.
• Het leveren van bodem sleepsystemen.
• Periodiek inspectie en onderhoud.

EHS ULTIEME RIJBODEM
®
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1. Dé specialist bij uitstek

2. De EHS Ultieme Rijbodem®

3. Alles onder een dak

4. Duurzame materialen

5. Professionele maatstaven

6. Innovatief

7. Prijs en prestatie

8. Volledige fabrieksgarantie

Enkele redenen waarom men voor de EHS Ultieme Rijbodem® kiest;

Pompinstallaties B.V. beheerst alle gecombineerde technieken
en heeft hier vele jaren ervaring in. Naast volledige specialisatie
blijven wij middels onderzoek en ontwikkeling zoeken naar
aanvullende mogelijkheden, toepassingen en bijzondere wensen.
De verwarmde EHS Ultieme Rijbodem® tijdens vorstperiodes
en de EHS Ultieme Rijbodem® als alternatieve schaatsbaan
zijn hier reeds enkele bijzonder commerciële voorbeelden van.

Elk toegepast component wordt af fabriek uitvoerig gecontroleerd.
De EHS Ultieme Rijbodem® staat garant voor topkwaliteit.
Pompinstallaties B.V. heeft voor haar Ultieme Rijbodem® reeds bij
de ISA (keuringsinstantie van NOC-NSF) een keurmerk aangevraagd.
Als men de paarden en zichzelf een deuglijk product toewenst is
de EHS Ultieme Rijbodem® een échte aanrader.

Pompinstallaties B.V. levert en installeert alle basis componenten
en optionele onderdelen. Van advies tot idee en van levering
tot installatie, U heeft maar één aanspreekpunt.

Door toepassing van gecertificeerde producten van genormeerde
gecertificeerde leveranciers, zijn wij in staat kwaliteit te waarborgen.
Met andere woorden: van A tot Z gericht op duurzaamheid.

Pompinstallaties B.V. heeft als kernactiviteit afvalwatertransport
en heeft haar professionaliteit opgebouwd over een periode van
ruim 40 jaar. Pompinstallaties B.V. kent daarmee tot in detail welke
zaken van belang zijn voor het beheersen van niveausystemen
zoals benodigd voor de EHS Ultieme Rijbodem®.

De EHS Ultieme Rijbodem® van Pompinstallaties B.V. is ruim
doorontwikkelt. Veelal na eerdere aanleiding van wensen en
inzichten door en tijdens het gebruik met behulp van relaties
uit de installatiewereld, paardensport, weg- en waterbouw
en machinetechniek.

Pompinstallaties B.V. bewijst dat de EHS Ultieme Rijbodem®
mogelijk is voor een zeer redelijke prijs.
De EHS Ultieme Rijbodem® wordt U rijklaar overhandigd.

Pompinstallaties B.V. wenst U altijd een deuglijk product te doen
leveren en tracht de hoogst haalbare kwaliteit te doen waarborgen
door gecertificeerde en hoogwaardige materialen te doen toepassen.
En om deze mooie beloftes met daad te bekrachtigen geven wij op
de EHS Ultieme Rijbodem® 2 jaar volledige fabrieksgarantie.
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Duurzaamheid is het continueren van de hoogst haalbare perfectie.
Elke dag het beste uit zichzelf willen halen.
Het verleggen van je uiterste mogelijkheden.
Een langdurig proces van winnaars.

Duurzaamheid is zichtbaar en wordt veelal snel ontdekt.
Duurzaamheid kan oogstrelend worden weergegeven.
De "EHS Ultieme Rijbodem®" op slechts één enkele foto.

Duurzaamheid is
voelbaar
overtuigend
efficiënt
iets extra
zekerheid
kostbaarheid
nummer een
ultiem
hoogwaardig
beter
kennis
techniek
zichtbaar
ervaring
uitmuntend
kwaliteit
herkenbaar
onderhoudsarm
probleemloos
betrouwbaar

Duurzaamheid waarborgen is topsport.

Duurzaamheid behoeft niet zoveel woorden.
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Duurzaamheid is de EHS Ultieme Rijbodem®.
Hét geheim van topsport!
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De EHS Ultieme Rijbodem® voor paard en ruiter.

Een ultieme ervaring tussen mens en dier.

Bodemverwarming

Niet alles zit onder de grond

De Ultieme Rijbodem® als schaatsbaan

Duurzaam genieten voor mens en dier

De EHS Ultieme Rijbodem® is sterk in opmars. Van particulier
tot manege, van binnen- tot buitenland. Steeds vaker kiest men
voor de EHS Ultieme Rijbodem®. Gelet op de voordelen is dat
ook helemaal niet vreemd. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld een enkel
soort zandlaag waardoor de bodem later door regen en slepen niet
door elkaar kan woelen. De gewenste stabiliteit zal ook na verloop
van jaren hierdoor ongewijzigd zijn en blijven.

De EHS Ultieme Rijbodem® is een extra bijzondere ervaring. Het is
wetenschappelijk bewezen dat dit type bodem de ideale loopcurve
van het dier het dichtst benadert. De EHS Ultieme Rijbodem® met
of zonder comfort geregelde bodemtemperatuur, voldoet daarmee
aan het hoogst haalbare in zijn soort. Onze standaard.

Door naast het beheersen van het gelijkmatige waterniveau
eveneens de bodemtemperatuur van de EHS Ultieme rijbodem®
nauwkeurig te doen behouden ervaart U iets bijzonders. Zo kunt U
bijvoorbeeld tijdens een vorstperiode veilig buitenrijden op dezelfde
EHS Ultieme Rijbodem® waar U ook in de zomer volledig van geniet.
De koude buitenlucht is gezond voor U als sporter maar zo ook
voor het paard. Sneeuw en ijzel ronddom, buitenbakverlichting aan,
en zonder extra blessure gevaar, heerlijk ontspannen kunnen genieten
in de ijskoude buitenlucht. Een doorlopend trainingsprogramma
zonder hinder van weersinvloeden. Een stabiele trainingscontinuïteit
voor mens en dier. Voortaan kunt U tijdens een warme zomer
of in de strenge vrieskou, buiten rijden als U dat wenst! 24/7 altijd!

De EHS Ulltieme Rijbodem® is ook een esthetische aanwinst.
Hinderlijk geluid of het aanzien van een defecte sproeier is
bij de EHS Utieme Rijbodem® uitgesloten. De automatisch en
geluidloos ondergronds geregelde bewatering is hier volledig
onzichtbaar. En door het "mooie zand" ligt de EHS Ultieme Rijbodem®
er altijd oogstrelend bij!

Natuurlijk wilt U het liefst paardrijden. Maar U kunt er ook voor
kiezen om eens samen met Uw kinderen en de buren te doen gaan
genieten van een lekkere kop erwtensoep, vuurkorven en fakkels
terwijl men kan doen schaatsen op veilig schaatsijs. Mogelijk ervaart
men hierdoor wederom een hele nieuwe dimensie.

Met de komst van de EHS Ultieme Rijbodem® heeft men
een gezonde, rustgevende en hygiënische omgeving gecreëerd.
Nooit geen hinderlijke sproeiers of stof meer. Mens en dier met
allergie problemen of astma aandoeningen voelen zich aanmerkelijk
beter op de EHS Ultieme Rijbodem® met hoogstaand comfort.
Onze standaard.

EHS ULTIEME RIJBODEM
®

Wij hebben er iets bijzonders van gemaakt
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Ten slotte

• Altijd en 24/7 berijdbaar.

• Optionele bodemverwarming

• De EHS Ultieme Rijbodem® als ijsbaan

• Laag energieverbruik

• EHS Greenbox®

• Betere luchtkwaliteit

• Geen bronpomp benodigd

• Juiste investering

• Volledig recyclebaar

De EHS Ultieme Rijbodem® werkt volledig automatisch,
is onderhoudsarm en uitstekend bestand tegen weersinvloeden.
Het aanwezige water kan in de winterperiode geautomatiseerd worden
afgetapt om mogelijke bevriezingen te doen voorkomen. Een goede
automatisering waar U er geen omkijken naar heeft. Onderzoek wijst
uit dat de EHS Ultieme Rijbodem® uitsluitend positieve gevolgen heeft;

U wilt het liefst bezig zijn met Uw paarden en niet met het
onderhoud van Uw rijbodem piste. De EHS Ultieme Rijbodem®
bied U deze mogelijkheid en is altijd 24/7 in topconditie.

Indien gewenst kunt U buiten rijden tijdens een vorstperiode.

Optioneel bestaat de mogelijkheid om de EHS Ultieme Rijbodem®
voor aanvang van de vorstperiode bewust te laten volstromen met
water. Deze volwater stroming betreft een geautomatiseerd proces
en zal zich tijdig voor de vorstperiode doen inschakelen.
De kwaliteit van de ijsbaan wordt bepaald door een natuurlijk proces.

De EHS Ultieme Rijbodem® heeft zeer laag energie-
en waterverbruik ten opzichte van traditionele bodemsystemen.
Afhankelijk per situatie ca. 0,8 liter / m² na aanvang verdichting.

Daar waar geen schoon- en of drinkwateraansluiting mogelijk is
dient men de EHS Greenbox® toe te passen. Door toepassing
van de EHS Greenbox® is geen watervoorziening meer benodigd.
De EHS Greenbox® is een zelfstandig waterhergebruiksysteem
en behoeft geen externe wateraansluiting.

De EHS Ultieme Rijbodem® zorgt door verdwijning van zwevende
stofdeeltjes tijdens het berijden voor een schoon- en verbeterde
luchtkwaliteit.

De EHS Ultieme Rijbodem® wordt bijvoorkeur aangesloten op een
normale drinkwaterleiding. Hierdoor is een schone watervoorziening
gegarandeerd. Tevens reduceert men mechanische onkosten en
een verhoogd energieverbruik van de bronpomp.

Naast de vele gebruiksvriendelijke voordelen heeft
de EHS Ultieme Rijbodem® een snellere terugverdientijd
van Uw investering. Dit is met name te wijten aan het zeer gering
onderhoud, het niet hebben van een energie verslindende
beregeningsinstallatie, sproeiers en verspilling van waterverbruik.

Toegepaste onderdelen van de EHS Ultieme Rijbodem® zijn
milieuvriendelijk en is daarmee ook goed voor het milieu.

EHS ULTIEME RIJBODEM
®
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De EHS Ultieme Rijbodem®: Stabiel en warm aanbevolen

Onze doelstellingen

Pompinstallaties B.V. en de EHS Ultieme Rijbodem®

Pompinstallaties B.V. is een moderne organisatie
die weet wat er leeft in de algemene rijbodem techniek.
Een EHS Ultieme Rijbodem® die eenmaal is aangelegd,
zal U het gewenste maatwerk leveren en volledig geautomatiseerd
en storingsvrij doen functioneren. Bovendien is het belangrijk dat
de installatiekosten en het energieverbruik niet hoger uitvallen dan
noodzakelijk is. Pompinstallaties B.V. staat garant voor die zekerheden.

Wij hebben eigenlijk maar één doel voor ogen n.l. de wens om ook U
te doen mogen laten genieten van een heuse top bodem piste!
De EHS Ultieme Rijbodem®.

• Het totale project bij één organisatie.
• Uitvoering door gespecialiseerd en vakkundig eigen personeel.
• Volledige zekerheid vooraf.
• Deskundig advies.
• Volledige systeemgarantie (2 jaar).
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Bodemmembraan

Maaiveld rijbodem

Sleeprand
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Constructie kenmerken

Technische gegevens

Elektrische gegevens, algemeen

Aansluitspanning: 230 VAC ~50/60 Hz (enkel fase)

• HDPE Lichtgewicht watertank / opslagreservoir (opgebouwd)
• Traploos verstel- en kantelbaar opzetstuk met dichting (telescoop)
• Gietijzer inlegdeksel met borging en openingshaak (verkeersklasse: B)
• Inbouwmaten: L1010 x B1010 x H980/1480 mm
• Pompgeleidingsyteem 2" (ingebouwd)
• RVS Perspomp(en)
• RVS Ophaalkettingen en karabijnhaken
• Vlak bodemdeel
• Anti-opdrijfschacht Ø 1000 mm (conische vormdelen)
• Mangat: Ø 600 mm
• Inlaten: 3 x Ø 75 mm
• Persuitlaat: Ø 63/90 mm
• Kabeldoorvoer: Ø 75 mm
• Aansluiting voor open beluchting: Ø 75 mm
• Wateraansluiting: Ø 25 mm
• Niveauaansluiting: Ø 25 mm
• Kogelafsluiters: 63 mm
• Balkeerklep: 2" aan perszijde
• Behuizing: HDPE (hoge dichtheid polyetheen)
• Aansluitingen zijn voorzien van transportafdichting

• Pomp capaciteit: Qmax. 20 m³/uur (5,55 l/sec.)
• Opvoerhoogte: Hmax. 7,4 mwk
• Pomp(en) niet versnijdend, vrije doorlaat Ø 50 mm
• Toerental: 2800 1/min.
• Temperatuur te verpompen vloeistof: max.+35°C
• Niveauregeling: EHS Niveauregeling®
• Tankinhoud: 725 mm / 495 liter
• Toelaatbare grondwaterdruk: Dmax. 0,5 mwk
• Schakelniveau(s): af fabriek / op locatie ingeregeld
• Perspompencyclus: Afhankelijk van situatie
• Niet geschikt voor verpompen van zouten, vetten en/of oliën.
• RVS Perspomp gewicht: 16,3 kg.
• Gietijzer inlegdeksel gewicht: 41 kg.
• Totaal gewicht EHS Pompunit®: 165 kg.

• Pompinstallatie met EHS controller® (opbouw in schakelkast)
• Motorbeveiliging(en): thermisch in de motorwikkelingen
• Beschermingsklasse: IP44
• Inwerkingtreding: automatisch
• Aansluitkabels perspompen: 10 meter (type H07 RN-F)
• Werking: (S1) continu gebruik

• Opgenomen vermogen P1: 0,97 kW
• Nominaal vermogen P2: 0,55 kW
• Stroomsterkte I: max. 4,20 Ampère
• Condensator in perspompen: 20 µF

EHS ULTIEME RIJBODEM
®

Wij hebben er iets bijzonders van gemaakt

EHS.010





©
 2

0
1
1
 C

o
p
y
rig

h
t b

y
 P

o
m

p
in

s
ta

lla
tie

s
 b

.v
.

Kempenlandstraat 21   •   5262 GK Vught

Postbus 2015   •   5260 CA Vught

Telefoon: +31 (0)73 - 684 17 55   •   Telefax: +31 (0)73 - 656 60 95

E-mail: info@pompinstallaties.nl   •   Internet: www.pompinstallaties.nl
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