
Aardwarmtesystemen

Duurzaam  
en efficiënt 
op grote diepte

The source of
every solution

De waarde van duurzaamheid

Toepassingen zoals koude  en warmte opslag (KWO) en 

geothermie  zijn in opkomst vanwege de hoge energie- 

waarde van deze systemen. Hierbij horen natuurlijk 

pompen die hun kwaliteit inmiddels hebben bewezen, 

zeer efficiënt en duurzaam zijn. Een goed advies voor deze 

toepassingen is essentieel om zo op lange termijn een zo 

optimaal mogelijk energetische oplossing te bewerkstel-

ligen. Pleuger Water Solutions levert al jaar en dag deze 

systemen en wij hebben de kennis en ervaring in huis om 

samen met u een zo optimaal mogelijk oplossing te reali-

seren. Neem contact op voor meer informatie.

Lage exploitatiekosten

Wij zijn specialisten op het gebied van onderwaterpompen 

en beschikken over een uitgebreide 

range van de Pleuger pompen.  

Wij blijven onze producten dooront- 

wikkelen zoals bijvoorbeeld de nieuwe 

permanent-magneet motoren. Onze pro-

ducten voldoen aan de hoogste eisen op het 

gebied van rendement, kwaliteit en betrouw-

baarheid. In combinatie met het betrouwbare 

en onderhoudsvrije ontwerp realiseren wij 

zeer lage exploitatiekosten voor u.  

Tevens leveren wij diverse appendages en 

Pleuger Water Solutions is hierin merkonaf-

hankelijk. Voordelig voor u, want wij kunnen 

u dan objectief de meest optimale oplossing 

adviseren.

Dienstverlener

Pleuger Water Solutions is een dienstverle-

nend bedrijf en is 24 uur per dag 7 dagen per 

week bereikbaar. In onze eigen werkplaats 

en op locatie voeren wij snel en vakkundig 

onderhoud en reparties uit. Tevens beschik-

ken wij over een eigen proefstand.  

www.pleuger.nl



Schiphol

We hebben hier op diverse locaties in totaal 20 pompen 

geleverd welke zorgen voor de toevoer aan en de afvoer 

van de warmtewissellaars. De pompen zijn zowel via 

installateurs alswel via bronboorbedrijven geleverd.  

Voor elke toepassing heeft Pleuger Water Solutions de 

meest optimale  oplossing geadviseerd en geleverd. 

Toekomstgericht, om ook op de langere termijn efficiënt, 

duurzaam en met lage exploitatiekosten te kunnen 

opereren.

Provinciehuis Den Haag

Voor het Provinciehuis hebben wij 4 pompen geleverd van 

het type PN84-3-M6-460 welke een max. druk leveren  

van 75 mtr. en een max. capaciteit van 125 m3/h.  

Zo is het Provinciehuis voor langere tijd verzekerd van 

betrouwbare en onderhoudsvrije pompen met een hoog 

rendement, wat resulteert in lage exploitatiekosten voor 

de Provincie.

Evoluon

Voor het Evoluon te Eindhoven heeft Pleuger Water  

Solutions 2 pompen geleverd voor het warmte-koude- 

opslagsysteem. De toegepaste pompen zijn van het type 

PN82-3+M6-38 (max. druk 78 mtr. en max. capaciteit van 

100 m3/h) en type QN83-4+M6-71 (max. druk 100 mtr. en 

max. capaciteit van 200 m3/h). Met het rendement dat dit 

oplevert is dit een gunstige oplossing om de exploitatie-

kosten van het gebouw te verlagen.

Pleuger Water Solutions is op het gebied van aardwarmtesystemen al  

meer dan 23 jaar een belangrijke speler. Hieronder treft u enkele projecten aan  

waaraan wij onze expertise en producten hebben geleverd.
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