
AUGA introduceert haar meest energiezuinige vijverpompen

Multifunctioneel  
Onder water, buiten het water, het maakt niet uit; alle modellen 

zijn multifunctioneel inzetbaar, zolang er maar voldoende water-

toevoer naar de pomp is. De motoren zijn volledig ingegoten in 

kunsthars en dus absoluut waterdicht, veilig en fluisterstil (wel zo 

aangenaam bij opstelling buiten de vijver).

VarioFlow® Control: 
Energie & Flow management
Met de tiptoetsen stel je traploos de gewenste capaciteit van de 

vijverpomp in van 0 tot 100%, belangrijk voor afstemming van 

de doorstroming bij trommelfilters en boogzeven, maar ook om 

de capaciteit afhankelijk van het seizoen aan te passen voor 

bijvoorbeeld zwemvijvers.

Met het afnemen van het motortoerental neemt het stroomver-

bruik evenredig af, dit is de meest efficiënte manier om direct 

energie te besparen! Hoe gemakkelijk wil je het hebben? 

De aluminium behuizing is geschikt voor wandmontage en 

voorzien van een stekkerkoppeling tussen Controller en pomp, 

zodat de stroomkabel gemakkelijk door een muur of schutbuis 

gebracht kan worden.

De elektronica is TüV gecertificeerd, 

daarmee bieden we je extra zeker-

heid op storingsvrije werking. 

WATER STAAT NOOIT STIL EN DAT DOET AUGA OOK NIET.
Daarom informeren wij je graag over onze nieuwste regelbare vijverpompen, die voorzien zijn van de meest 

moderne 6-polige DC motoren, waarvan het stroomverbruik tot wel 35% lager ligt! 

Kan dat? Zeker, neem de VarioFlow® E 30; niet alleen de prestaties van de pomp zijn verbeterd, het max. 

stroomverbruik is drastisch verminderd naar slechts 295 Watt. Van 0 tot 100% traploos regelbaar in capaciteit 

èn stroomverbruik met de bijgeleverde VarioFlow® Controller. Hoe zuinig wil je het hebben?
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Unieke constructie
En hoe gemakkelijk is het dat het pompgedeelte traploos kan 

draaien, waardoor je de persleiding in elke gewenste richting 

kunt positioneren. Leiding en pomp komen zo nooit onder 

spanning te staan, afgelopen met lekkages! Een unieke con-

structie die je alleen bij VarioFlow® pompen vindt.

IN-LINE: installeren zonder beperkingen  
AUGA is de eerste die regelbare vijverpompen met verbluffend 

nieuw ontwerp op de markt brengt. De VarioFlow® E IN-LINE

pompen plaats je heel gemakkelijk tussen een rechte leiding 

in elke positie die je maar wenst, zolang de pomp maar 

watertoevoer krijgt. Omdat het ontwerp nieuw is binnen

de vijverbranche, is hierop EU-modelbescherming verleend. 

VarioFlow® E: Essentieel beter
● Efficiënt : Multifunctioneel inzetbaar 

● Energziezuinig : Tot wel 35% minder energieverbruik 

● Energiemanagement :  Capaciteit en stroomverbruik van 

0-100% regelbaar met de Controller

● Exclusief :  Levering via de gespecialiseerde 

vakwinkels en installateurs.

Geen behoefte aan regelbare pompen, 
maar wel zuinige?
Geen probleem, de hele serie is ook zonder Controller  

leverbaar,  met dezelfde zuinige motoren. Als het niet nodig 

is hoeft immers niet alles altijd geregeld te worden.

Model Stroomverbruik  W Max. cap. l/h Max. opvoerhoogte m Vuildoorlaat mm

VarioFlow®  E 10 0 – 78 10.000 5.50 8 

VarioFlow®  E 20 0 – 160 21.000 5.80 8

VarioFlow®  E 30 0 – 295 29.600 6.00 8

VarioFlow® E INLINE 8 0 – 85   8.900 5.80 8

VarioFlow® E INLINE 16 0 – 150 16.000 6.00 8

MODEL OVERZICHT

INNOVATIE VOOR JOU
AUGA is continu bezig met water. Met innovatie en klantspecifieke projecten. 

Ons doel is altijd hetzelfde: kwaliteit, functionaliteit én een tevreden klant. 

Onze producten en systemen worden geleverd aan specialisten, die met kennis 

van zaken, gevoel voor service én passie voor het vijvervak met onze producten 

om weten te gaan. 


