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KRASO® Pompput type Q- Fecaliënpomp voor het leegpompen 
van afvalwater met fecaliën wordt geleverd inclusief pomp. Onder 
het terugstuwniveau liggende ruimten waarin afvalwater vrijkomt, 
bijvoorbeeld toiletten, wastafels en douches moeten volgens DIN 
1986 zijn voorzien van een automatische opvoerinstallatie. Zelfs 
wanneer natuurlijk afschot naar het riool bestaat, is bij overstro-
ming van het rioleringsstelsel daar geen afvoer meer mogelijk en 
wordt het afvalwater in de ruimten terug gestuwd. 

Toepassing
Een krachtige oplossing voor afvalwater met fecaliën: de combina-
tie van KRASO® pompput type Q en een gesloten afvoerinstallatie.
Medium (te verpompen lozingen): Schoon en vervuild water, met 
vaste en vezelige stoffen belast afvalwater en fecaliën. Max. tem-
peratuur van het medium: 35°C, kortstondig tot 60°C. Werking: 
Intermitterend

Toepassingsgebied 
Voor het verpompen van afvalwater bij o.a. eengezinswoningen, 
kelderappartementen en sanitaire installaties in privé kelderruim-
tes. Ook bij toiletgroepen in restaurants, hotels, bioscopen, thea-
ters, warenhuizen, scholen en ziekenhuizen. De opvoerinstallatie 
bij deze pompput is de ideale oplossing voor zowel nieuwbouw als 
bij renovatie.

Producteigenschappen
Eenvoudige plaatsing zonder kraan op de bouwplaats. (De pomp-
put en de pomp zijn twee losse pakketten die samen geleverd 
worden). Door het lage eigen (kunststof) gewicht lagere transport-
kosten dan bij een betonnen pompput.
De pompput is voorzien van een dubbele bodem met daartussen 
60 mm isolatie: bevestiging van de pomp met schroeven alleen in 
de bovenste bodemplaat, de onderzijde blijft hierdoor waterdicht.
Bespaart tijd, arbeid en kosten. Voorkomt extra kosten voor 

ontwatering (geen arbeidsintensieve arbeid), geen meerdaagse 
betonstorten nodig en ook geen bekisting nodig.  
Voorkomt lekkage door lekkende betonvoegen en/of doorvoerver-
bindingen.

Productgegevens

Put Kraso Q: gemaakt van licht, slagvast en bijna onverwoestbaar 
kunststof
Lengte x breedte binnenmaat: 1000 x 1000 mm
Hoogte binnenmaat: 720 mm
Voorzien van een DN 110 doorvoeraansluiting op ca. 180 mm 
hoogte vanaf onderzijde binnenzijde gemeten (hartmaat door-
voeraansluiting). 
Andere hoogte doorvoeraansluiting op aanvraag mogelijk.

Pomp C102 W: volledig onderdompelbare enkelinstallatie be-
staande uit:

Verzameltank: Niet rottend, gas- en stankdicht kunststof reservoir.
Toeloop:

 ■ DN 100 horizontaal, 180 mm hoogte
 ■ DN 100 horizontaal, 250 mm hoogte
 ■ DN 100 verticaal
 ■ DN 150 horizontaal en verticaal
 ■ DN 40 verticaal.

Persaansluiting: Flens DN80. Elastisch overgangsstuk DN 80/Ø89. 
In pers- aansluiting geïntegreerde zacht dichtende terugslagklep. 
Ontluchtingsverbindings-stuk: DN 70 verticaal. Aansluiting voor 
handmembraanpomp: R 1“ bi. 
Reinigingsopening met schroefdeksel.
Pomp: In verzameltank geïntegreerde pompkamer. Verstoppings-
vrije waaier met 40 mm. vrije doorlaat.
Motor: Volledig onderdompelbare, drukwaterdichte elektromotor, 
enkelfase of driefase uitvoering. Thermovoeler voor temperatuur-
bewaking in de wikkeling. Isolatieklasse F, beschermklasse IP 68. 
Chroomstalen motoras, blijvend gesmeerde kogellagers. Toerental 
2900 T/min.
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Kabel: Pomp, 3 meter:
Uitv. W: H07RN-F5G1,5 Uitv. D: H07RN-F6G1
Besturingsstekker, 0,8 m: Uitv. W: H07RN-F3G1,5
(Randaardestekker 230 V) Uitv. D: H07RN-F5G1,5
(CEE-stekker 16 A / 400 V)
Afdichting: 3-voudige radiale afdichting in aparte oliesperkamer, 
oliecontrole van buiten mogelijk.

Materialen pomp:
Reservoir: Polyethyleen   
Waaier: Gietstaal   
Drukdeksel pomp, motorhuisdeksel: Glasvezelversterkte 
kunststof  
Drukdeksel, terugslagklep: Gietijzer  
Terugslagklepbehuizing: Kunststof 
Motorhuis: Edelstaal
Motoras: Edelstaal
Mechanische verbindingsdelen: Edelstaal
Elastomeren: NBR

Totale gewicht pompput en pomp samen: 105 kg.

Levering/verpakking
KRASO® pompput type Q -Fecaliën (artikelnummer V384400072) 
bestaat uit twee losse pakketten die in bundel geleverd worden, de 
put (A) en de pomp (B).

Levering Put omvat:
Drukwaterdichte, rondom thermisch gelaste KRASO® vierzijdige 
afdichting, betonnen verankering, 1-delige waterdichte KG-buis-
aansluiting DN 110, geschikt voor KG, HT en KG 2000 – door-
voerbuizen. Voorzien van dubbele bodem met daartussen 60 mm 
isolatie.  

Andere maten en uitvoeringen op aanvraag verkrijgbaar.
Wijziging van de hoogte van de doorvoeraansluiting mogelijk.

Levering Pomp C102 W omvat:
Reservoir met 1 pomp, persaansluiting met zacht dichtende terug-
slagklep, DN80 flens en DN80/DN100 elastisch overgangsstuk met 
klemmen en pakking met schroeven. Elastische verbindingstukken 
voor toeloop DN100 en ontluchting DN70 met klemmen. Bevesti-
gingsschroeven voor opdrijfbeveiliging. Pneumatische niveauscha-
keling. Elektronische besturing met netkabel en randaardestekker 
(1-fase) of CEE-stekker 16A (3-fasen)

Optioneel verkrijgbaar:
Schuifafsluiter
De Schuifafsluiter (maat DN 80) is 
vereist aan de perszijde volgens 
DIN. Het voorkomt terugloop van 
het afvalwater naar de pompput, 
bijvoorbeeld als er onderhoud aan 
de pomp moet worden gepleegd.

Afdekdeksel
Voor inbouwen in een cementdek-
vloer. Voorzien van traanplaat aan 
de bovenzijde, afmeting 1000 x 
1000 mm.  Standaard geleverd als 
een dichte plaat, op de bouw-
plaats dient u zelf een sparing in 
te snijden voor het doorvoeren 
van de kabels en buizen. Reden: 
de positie van kabels/buizen kan 
bij iedere situatie anders zijn. Op 
aanvraag is het mogelijk vooraf 
af fabriek een uitsparing te laten 

maken, daarvoor geldt echter dan wel een langere levertijd omdat 
de Afdekdeksel in dat geval opnieuw verzinkt moet worden. Vraag 
over prefab mogelijkheden advies aan onze technisch adviseurs.

Testrapporten/certificaten
De doorvoeraansluiting is toepasbaar bij waterdruk tot 3 Bar, rap-
port op aanvraag beschikbaar. 

Pomp: DIN EN 12050 -1: Conformiteit en bouwwijze getest en 
gecontroleerd door de LGA, certificaat nr. 0220119.

Verwerking
De installatie en aansluiting van het pompsysteem moet worden 
uitgevoerd door een deskundig installatiebedrijf.

Opmerkingen
De in dit Productinformatieblad (PIB) vermelde informatie is met 
zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze infor-
matie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle 
aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, 
van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze 
informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en 
zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van 
kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een 
productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- 
en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen 
onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en 
toepassing van onze producten in hun productieproces te ver-
antwoorden. Wijzigingen van deze PIB worden niet automatisch 
verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze 
producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts 
instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze 
verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle 
verwerking ervan. 

Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische 
vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze 
medewerkers, die buiten het kader van deze PIB vallen, moeten 
schriftelijk worden bevestigd. 


