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Geachte relatie,

De “nieuwe producten 2017” brochure  is  voor ons 

de start van het nieuwe seizoen, waarin wij ons  

focussen op de verdere professionalisering van het 

AUGA programma.

De nadruk ligt op duurzaamheid en efficiëntie, als 

het om energieverbruik gaat. De nieuwe Compact 

vijverpompen zijn daar een goed voorbeeld van.  

Het AUGA  programma laat zich het beste vertalen 

naar de consument via de vakhandel en de aanleg-

ger, dat is onze overtuiging.

Wij ondersteunen onze afnemers daarbij met  

advies en begeleiding,  ook voorzien we in een grote  

behoefte om vijvertechniek compleet samen te  

bouwen in techniekputten. Alle componenten van 

één fabrikant, met uniforme garantie en after-sales 

ondersteuning.

Het complete programma wordt ondergebracht in 

onze hoofdcatalogus die in voorbereiding is en zal 

begin 2017 beschikbaar zijn.

Wij wensen u alvast een Amazing Water seizoen toe!

Met vriendelijke groeten,

Uw AUGA team.
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Water bewegen

Type Motor
W

Q-max
l / h

H max
m

Aansluiting
zuig/pers

Vuildoorlaat
mm

Kabel
m

Artikel-
nummer

Prijs
incl. BTW

VarioFlow 10/12V 0 - 85 10.000 4,5 11/2" 8 10 + 1,5 102111 e 439,-

VarioFlow® vijverpomp 12 V laagspanning

• 6-polige PM motor met hoog koppel en uitstekende 
regeleigenschappen.

• Extern bedieningspaneel met frequentieregelaar 
voor traploze toerentalregeling.

• Droog- of natopstelling en volledig draaibare
 motor/persaansluiting.
• Open waaier voor transporteren vuildeeltjes tot
 8 mm.
• Ingebouwde micro-processor bewaakt motor-
 management.
• Stekkerverbinding, voor afkoppelen pomp van
 bedieningspaneel.

De VarioFlow serie is al geruime tijd leverbaar in 230 V met capaciteiten tot 30 m3/uur, nu is er een 12 V uitvoering beschikbaar, 
bestemd voor toepassing in zwemvijvers en waterpartijen die voor publiek toegankelijk zijn en waar veiligheidsspanning een 
wettelijk voorschrift is.
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Water bewegen    

Type Motor
W

Q-max
l / h

H max
m

Aansluiting
zuig/pers

Vuildoorlaat
mm

Kabel
m

Artikel-
nummer

Prijs
incl. BTW

AquaFlow 20000 200 20000 6,5 2" 8 10 102033 e 299,-

VarioFlow® circulatiepompenAquaFlow® vijverpompen

• Hoog rendement 6-polige PM motor.
• Droog- of natopstelling en volledig draaibare motor/persaansluiting.
• Open waaier voor transporteren vuildeeltjes tot 8 mm.
• Ingebouwde micro-processor bewaakt motormanagement.

De AquaFlow pompen komen overeen met de techniek van VarioFlow pompen, echter uitgevoerd zonder elektronica om de
pompen te kunnen regelen. Er zijn situaties waar het regelen van de capaciteit niet nodig is, maar waar de efficiënte motor-
techniek natuurlijk wel grote voordelen biedt. 

Innovatieve pompen, uitgevoerd met uiterst efficiënte 6-polige PMDC motortechniek, zonder frequentieregeling.
Het model 20000 is nieuw in dit programma.



6

Water bewegen

Type Vuildoorlaat
ø mm

Passend
op pomptype

Artikel-
nummer

Prijs
incl. BTW

Filter FK 1 3
AquaFlow 5000 / 10000 / 15000

991089 e 19,50*

VarioFlow 5 / 10

Filter FK 2 3
AquaFlow 20

991090 e 29,50*

VarioFlow 20

Ombouwfilters voor AquaFlow / VarioFlow vijverpompen

Assortiment fonteinkoppen, telescoop stijgbuizen en verdeelkranen

Fijnmazige zuigkorf voor montage op AquaFlow en VarioFlow pompen, om uit te voeren als fonteinpomp.
Deze korf vermijdt vervuiling van fonteinkoppen.

Het programma bestaat uit verschillende modellen 
fonteinkoppen in kunststof en RVS, alsmede aansluit-
materiaal.

Gedetailleerde informatie wordt in de catalogus 
2017 verstrekt.

*) De prijs geldt als meerprijs op de prijs van de genoemde modellen.                                                                         

• Zuigkorf met 3 mm doorlaat.
• Materiaal RVS 316 L.
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Water bewegen

Type Motor
W

Q-max
l / h

H max
m

Aansluiting
zuig/pers

Vuildoorlaat
mm

Kabel
m

Artikel-
nummer

Prijs
incl. BTW

Compact 1800 C 18 1800 2,50 5/4" 4 10 102040 e   89,95

Compact 1800 CF 18 1800 2,50 5/4" 4 10 102041 e   94,95

Compact 2800 C 20 2800 3,00 5/4" 4 10 102042 e 109,95

Compact 2800 CF 20 2800 3,00 5/4" 4 10 102043 e 119,95

Compact 4800 C 32 4800 3,50 5/4" 4 10 102044 e 119,95

Compact 4800 CF 32 4800 3,50 5/4" 4 10 102045 e 129,95

Compact vijver- en ornamentpompen

• Hoog rendement PM motor.
• Open waaier voor transporteren vuildeeltjes tot 4 mm.
• C serie met compact voorfilter en capaciteitsregeling.
• CF serie met groot voorfilter met capaciteitsregeling en fonteinkoppenset.

Compact in afmetingen, maar groot in prestaties. De PM-motortechniek is ook in deze serie toegepast, hetgeen resulteert in 
opmerkelijke prestaties tegen een bijzonder laag stroomverbruik. Geschikt voor kleine filtersystemen, waterschalen, fontein- of 
ornamentpomp.
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Water zuiveren

Type Advies
capaciteit m3/h

Lampvermogen
Watt

Aansluiting Artikel-
nummer

Prijs
incl. BTW

VarioClean Pro-X 120 40 2 x 60 3" 202020 e 1.495,-

VarioClean Pro-X 190 50 2 x 95 3" 202021 e 1.695,-

VarioClean Pro-X 285 75 3 x 95 3" 202022 e 1.995,-

VarioClean® Pro-X UV-c apparaten

• Behuizing uit RVS 316 L.
• Minimale stromingsverliezen, door grote behuizing en 

aansluitingen.
• Demontage UV-c lampen mogelijk zonder systeemstop.
• Elektronische ballast.
• HO-PL lampen Lightec 9.000 uren.

Type PL-lamp
Watt

Druk
Bar

Artikel-
nummer

Prijs
incl. BTW

VarioClean-S 18 18 1 202011 e 109,-

VarioClean-S 36 36 1 202012 e 129,-

VarioClean-S  UV-c apparaten

• Kunststof delen vervaardigd uit ASA materiaal.
• Water loopt in spiraalvorm om kwartsglas, langere contacttijd met water.
• Reflecterende binnenwand, voor verbeterede stralingsreflectie.
• Volledig ingegoten transformator.

VarioClean-S UV-c apparaten ter bestrijding van zweefalgen in vijvers. Uitgevoerd met kunststof behuizing.
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Water zuiveren

Type UV-c
W

Doorstroomcap.
max l/h

Tankinhoud
ltr

Afmetingen
ø x h mm

Artikel-
nummer

Prijs
incl. BTW

VarioPress 7000 11 4000 20 380 x 410 201100 e 239,-

VarioPress 14000 18 7000 25 380 x 520 201101 e 279,-

Drukfilters VarioPress met ingebouwd UV-c apparaat

• Praktisch geheel ingraven mogelijk.
• Ingebouwd UV-c apparaat.
• Indicatie vervuilingsgraad.
• Zeer eenvoudig te bedienen reinigingshendel.
• By-pass voor afvoeren vervuild water.
• Model 7000 voorzien van filtersponspakket.
• Model 14000 filtersponspakket en bioballs.

De voordelen van drukfiltersystemen hebben zich al veelvuldig bewezen in de praktijk. Het geheel gesloten filtersysteem is 
compact en kan praktisch overal geplaatst worden, zelfs onder de waterspiegel naast een vijver. De druk van de vijverpomp blijft 
grotendeels behouden en het gezuiverde water kan naar een hoger gelegen plaats teruggebracht worden, b.v. via een waterval.
Het reinigen van het filtermateriaal is uiterst eenvoudig en geschiedt zonder het filter te openen, via een by-pass aansluiting 
wordt het vuil afgevoerd naar tuin of riool. Het ingebouwde UV-c apparaat houdt de vijver vrij van zweefalgen.
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Water zuiveren
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Water aanleggen

Type Voor-
filtratie

Hoofd-
filtratie UVC Pomp

Bassin inhoud m3 Opstelling

Visvijver* Water Gravity Pompgevoed

AquaTec D2 – Drukfilter 24000 ✓ ✓ 13 24 ✓ ✓

AquaTec D4 – Drukfilter 40000 ✓ ✓ 22 40 ✓ ✓

AquaTec D6 – Drukfilter 60000 ✓ ✓ 40 60 ✓ ✓

Type Voor-
filtratie

Hoofd-
filtratie UVC Pomp

Bassin inhoud m3 Opstelling

Visvijver* Water Gravity Pompgevoed

AquaTec BD2 Boogzeef Drukfilter 40000 ✓ ✓ 30 50 ✓ ✓

AquaTec BD6 Boogzeef Drukfilter 60000 ✓ ✓ 40 80 ✓ ✓

Type Voor-
filtratie

Hoofd-
filtratie UVC Pomp

Bassin inhoud m3 Opstelling

Zwemvijver** Water Gravity Pompgevoed

AquaTec T2 – Trommelzeef 20 ✓ ✓ 50 100 ✓ ✓

AquaTec T4 – Trommelzeef 40 ✓ ✓ 80 150 ✓ ✓

Complete techniekputten

• Compleet samengebouwd systeem op basis van Plug & Play.
• Alle techniek van één fabrikant met “all-in” garantievoorwaarden.
• Begeleiding in voorbereiding en tijdens aanleg mogelijk.
• After Sales: ondersteuning op locatie in geval van calamiteiten.
• Individueel afstemmen per project mogelijk.
• Conform wettelijke voorschriften (o.a. voor zwemvijvers).

*) Geen koi.

**)  Uitsluitend in combinatie met een biozone.

*) Geen koi.

*) Geen koi.

We maken het de aanlegger gemakkelijk met compleet samengebouwde systemen, naar keuze uitgevoerd met 
verschillende filtratiesystemen, pompen en UV-c apparaten, geheel afgestemd op het individuele vijverproject.
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Verdere ontwikkelingen en technische

wijzigingen voorbehouden. Zet-en drukfouten 

vormen geen reden tot aanspraak op schade-

vergoeding. Geheel of gedeeltelijke reproductie 

van deze publicatie in welke vorm of met welk 

middel dan ook, is verboden zonder schriftelijke 

toestemming van AUGA.

 

 

AUGA  is een geregistreerd handelsmerk.


