
• Tørroppstilte selvsugende pumper med 
    stort fritt gjennomløp og selvsugertanker

• Høy virkningsgrad med lavt energiforbruk

• HMS - uten servicepunkter i pumpesumpen 

komplette pumpestasjoner med 
selvsugende pumpeaggregater

Norpump™
Norpump pumpestasjoner for avløp leveres 
enten med opptrukne ventiler eller ventiler i 
sump. Opptrukne ventiler gir et bedre arbeids-
miljø i stasjonen. Sluse- og tilbakeslagsventil 
betjenes i overbygget. Ved denne løsningen 
er det ingen servicepunkter nede i pumpe-
kummen. 

Pumpestasjon med dykkede pumper
Rehabilitering og nybygg.
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15 cm isolasjon i tak, 10 cm i
vegger. Innvendig kledd med plast-
laminerte plater.

Komplett sanitærutstyr.

Automatikkskap. Leveres ferdig 
koblet etter kundens spesifikasjoner.

Sikkerhetsluker.

Opptrukne ventiler eller ventiler i 
sump, med eller uten mellomdekke.

Nivåstyring. Enten med vipper, 
ultralyd eller trykkgiver.

Pumper. 

Innstøpningsflens i betong.
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•  Kloakkløftere
•  Trykk, temperatur, nivåmålere
 mekanisk/ elektronisk 
•  Vannmålere
•  Clamp on mengdemålere
•  Systemer for brutt vannspeil

• Rørarmaturer
• Pumper
• Kompressorer
• Røreverk
• Prosessinstrumenter
• Kverner

Andre relaterte produkter 
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Virkemåte og funksjoner
Pumpestasjonene produseres og leveres av 
AxFlow AS. Moderne produksjonsutstyr gjør 
det mulig å levere kundespesifikke løsninger 
til rimelig pris og med rask levering. Norpump 
pumpestasjoner leveres 100% prefabrikkert. 
Gravemaskin kan benyttes til å løfte stasjonen 
ned fra bilen og på plass. Alt elektrisk i overbygget 
er ferdig koblet, inklusiv traverskran.

Stasjonene forankres ved: 
Innstøping direkte i en grøft. Innstøping i kumring  
festet til fundamentet. En 10 cm bred flens sikrer 
god forankring mot betong ved innstøping. Dette 
gir en hurtig, økonomisk og sikker montasje.

Norpump pumpestasjoner kjennetegnes ved 
kvalitet i alle detaljer. Enten det gjelder tekniske 
løsninger eller håndverksmessige utførelser.

Norpump™ pumpestasjoner leveres med mengde, 
trykk og nivåstyring enten fra egne leverandører 
eller etter kundens egne preferanser. Ultralyd-
styring/ trykkstyring registrerer nivå i sump. Syste-
met er vedlikeholdsvennlig da det ikke forekommer 
mekanisk slitasje.

Servicevennligheten i Norpump pumpestasjoner er 
unik. Alt er lagt til rette for raskt og effektivt vedlike-
hold. Godt arbeidslys, sikkerhetsluker, halogenlys i 
pumpekum, skikkelig sanitærutstyr og gode vaske-
muligheter er egenskaper servicepersonalet vet å 
verdsette.

AxFlow AS har et godt utbygget serviceapparat og 
kan tilby serviceavtaler som er tilpasset kundens 
behov. AxFlow har eget velutstyrt verksted i Oslo og 
samarbeidende verksteder i hele landet som kan 
ta seg av pumpeservicen. AxFlow foretar service på 
stedet dersom det er ønskelig og har fullt utstyrte 
rullende verksteder til disposisjon.

Pumpestasjonen

Overbygget er tilpasset norsk byggeskikk og kan 
leveres med farge etter kundens ønsker. Trepanel 
som slutter naturlig over bakken, ståldør med 
trepanel og saltak gjør at overbygget passer inn 
i eksisterende bebyggelse. Stasjonene leveres i 
trykkimpregnerte materialer og sorte takplater. 
Om ønskelig kan stasjonene leveres med annen 
taktekking og takrenner. Fastmontert traverskran 
med løftekrok forenkler og sikrer løftet.


