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WATERblue H –  
zdecydowanie najlepsze rozwiązanie
Podczas targów Interbad 2010 firma Herborner Pumpenfabrik 
zaprezentowała kolejną nowość wśród pomp w branży 
basenowej – innowacyjną pompę hybrydową WATERblue H. 
Przemyślane zastosowanie odpowiednich materiałów 
w WATERblue H powoduje znacznie lepsze działanie całego 
systemu pompowego oraz w znaczny sposób podnosi 
przydatność pompy w szczególności przy zastosowaniu 
w instalacjach obiegowych technologii basenowej. Symbioza 
tworzyw sztucznych i metalu jest opracowana w sposób 
optymalny i korzystna dla całego systemu. Kompaktowa 
budowa, wysoka wytrzymałość części z tworzyw sztucznych 
oraz długa żywotność bez kosztownej konserwacji to główne 
cechy nowej techniki hybrydowej, które rewolucjonizują  
branżę pompową.

To co najlepsze
Pompy hybrydowe znajdują zastosowanie przede wszystkim 
w technologii basenowej. W zależności od potrzeb pompy 
mogą być wyposażone w silniki klasy High Efficiency IE2, 
energooszczędne silniki magnetyczne PM (Permanent- 
-Magnet-Motor), jednofazowe silniki do 2,2 kW oraz silniki 
NEMA. Do wielu typów WATERblue H dostępna jest również 
zintegrowana przetwornica częstotliwości. To pokazuje, że 
program dostaw tej wyjątkowej pompy obejmuje różnorakie 
pompy – a to wszystko według systemu budowy modułowej.

W porównaniu z powszechnie stosowanymi tworzywami 
sztucznymi w rozwiązaniach pompowych, technologia  
pompowa firmy Herborner oferuje wymierne zalety. 

Dzięki inteligentnej konstrukcji WATERblue H jest wysoce 
niezawodna i funkcjonalna. Koszty czyszczenia nowego filtra 
wstępnego (wyłapywacza włosów i włókien) są relatywnie niskie 
dzięki dużej objętości kosza filtra – aż do 2,400 cm3. Wyjątkowa 
konstrukcja korpusu filtra wstępnego z jednego odlewu ze 
zintegrowanym mechanizmem podnoszącym sprawia, że 
wyjęcie kosza jest bardzo proste. Dzięki optymalnemu doborowi 
materiałów udało się stworzyć zaawansowane technicznie 
i bardzo ekonomiczne rozwiązanie dla branży basenowej.

WATERb lue H 
Pompa hybrydowa – nowy rozdział 
w technologii basenowej

q �Zintegrowany�mechanizm�podnoszący

Bezsprzeczne zalety:
  wysoka wydajność i energooszczędność dzięki nowoczesnej 

technice silnikowej,
 dłuższa żywotność, bezawaryjność i funkcjonalność,
  optymalizacja wagi dzięki zastosowaniu tworzyw sztucznych 

zwiększa możliwości zastosowania, np. na statkach,
 szybka i nieskomplikowana instalacja i obsługa,
  ekonomiczne rozwiązanie poprzez optymalną integrację 

materiałów hybrydowych,
   niższe koszty konserwacji dzięki objętości kosza filtra  

do 2,400 cm3,
  łatwość wyjęcia kosza filtra dzięki inteligentnej konstrukcji 

korpusu wraz ze zintegrowanym mechanizmem podnoszącym,
  wyjątkowy design.
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Pompy – system budowy modułowej 

pomp z koncepcją położonego 

centrycznie króćca tłocznego.

UNIPUMP – pierwsza i skuteczna 

pompa blokowa do ścieków dla 

przemysłu okrętowego.

UNIBAD – pierwsza pompa 

obiegowa ze zintegrowanym filtrem 

wstępnym.

UNIVERS – typoszereg jako system 

budowy modułowej ściekowych 

pomp blokowych, pomp zatapialnych 

oraz pomp procesowych.

Zintegrowana przetwornica 

częstotliwości jako stały składnik 

inteligentnego i energooszczędnego 

sterowania pompą.

UNIBAD XC – energooszczędna 

pompa z odzyskiem ciepła, która 

oddaje do medium 95% ciepła 

wytworzonego przez silnik.

UNIVERS TyR – pompa, która została 

skonstruowana szczególnie dla 

potrzeb kąpielisk naturalnych.

UNIGUM – pompa z wygumowaną 

hydrauliką pompową dla uniknięcia 

abrazji, która wydłuża okres pracy 

pompy pomiędzy jej konserwacją.

Silnik PM – integracja nadającej 

kierunek technologii silnikowej 

z wydajnością większą od IE3 w celu 

jak największej oszczędności energii.

WATERblue H – pompa hybrydowa 

jako najinteligentniejsze 

zastosowanie różnych materiałów 

dla optymalizacji systemu 

pompowego.
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001 Filtr korpusu PP GF 40

002 Kosz filtra PP GF 40

003 Pokrywa filtra PP GF 40/PMMA

023 Element centrujący PA 6 GF 30

024 Element zamykający PP GF 40

101 Korpus pompy CuSn10-C

113 Korpus pośredni PP GF 40

230 Wirnik CuAI10Fe5Ni5-C

722 Tuleja z wieńcem PVC-U

723 Kołnierz luźny PVC-U

819 Wał silnika X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)

q �Wykonanie�materiałowe�(inne�połączenia�materiałów�odpowiednio��
do�warunków�eksploatacji�np.�brąz�i�stal�kwasoodporna)
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ul. Glinki 11 
63-200 Jarocin
tel.: 62 505 71 99  
faks: 62 505 00 55
biuro@hebo-pompy.pl
www.hebo-pompy.pl

Wyłączny Przedstawiciel  
w Polsce
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