Persbericht
Omega Pack en Si-20, voor het installeren van een condenswaterpomp onder
of in een airconditioner.
Chevry Cossigny, Frankrijk, Maandag 14 maart 2016
Het assortiment condenswaterpompen van Sauermann wordt uitgebreid met twee nieuwe producten,
bestemd voor airconditioners: het Omega Pack, voor een installatie onder de airconditioner, en de Si‐
20, voor een installatie in het apparaat.
Het Omega Pack omvat een pomp Si‐20, een vlotter, alle benodigde accessoires en een schaal in twee
delen. De ronde lijnen van de schaal en de zuiver witte kleur passen zich perfect aan de meest recente
airconditioners aan. De omkeerbare schaal kan links of rechts onder de airconditioner geïnstalleerd
worden.
De meeste accessoires zijn voorgeïnstalleerd, voor een eenvoudige en snelle installatie.
De splinternieuwe Si‐20 is ook los verkrijgbaar. Met zijn slanke vorm is hij eenvoudig in mini‐split
airconditioners in te bouwen, maar ook naast de apparaten (in een goot).
De zuigerpomp technologie in de Si‐20 is speciaal ontwikkeld om condensaat uit
airconditioningsystemen af te voeren. Dankzij deze technologie is de Si‐20 volledig betrouwbaar, in
iedere omgeving.
Het geluidsniveau van de werkende pomp blijft bijzonder laag (22 dBA), ongeacht de af te voeren
hoeveelheid condensaat. De Si‐20 is voorzien van exclusieve schokdempers, ontworpen om het door
de trillingen veroorzaakte geluid zo beperkt mogelijk te houden.
De Si‐20 is verder voorzien van een voorgeïnstalleerd accessoire dat sifonwerking tegengaat, voor een
absolute betrouwbaarheid in ieder type installatie.
Over Sauermann
De Groep Sauermann ontwerpt, vervaardigt en verkoopt al 40 jaar producten en diensten voor de industrie en de HVACR‐sector en
concentreert zich op het beheer van de kwaliteit van de omgevingslucht. De twee hoofdmerken van de Groep zijn: Kimo voor instrumenten
voor het meten en controleren van de luchtparameters, en Sauermann voor condenswaterpompen, accessoires en kits.
Het op 3 continenten (Europa, Azië en Noord‐Amerika) aanwezige concern bezit 19 vestigingen, waarvan 4 productiesites, en biedt werk aan
ca. 500 mensen. 50 R&D ingenieurs houden zich bezig met de ontwikkeling van onze technologische knowhow op het gebied van elektronica,
hydraulica, kunststoffenverwerking en ingebouwde software.
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