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INTRODUCTIE 

Bedankt voor het kiezen van de dompelpomp type TIPI XXX AUTO, OMNI GO 400, SP XXX AUTO, we 

hopen dat u door het lezen van deze handleiding vertrouwd bent met de principes van het gebruik 

van de machine, de veiligheidsregels tijdens het werk en de technische parameters. 

De handleiding beschrijft de constructie, pompparameters, bedieningsprocedures, transport, 

onderhoud, inspectie en voorschriften. Het zal de operator helpen om de machine efficiënt, 

economisch en foutloos te gebruiken. Maak uzelf vertrouwd met de juiste werking van de pomp 

voordat u met de werkzaamheden begint. Lees deze handleiding zorgvuldig door. Als u dit niet doet, 

kan dit leiden tot letsel of materiële schade. 

DEZE INSTRUCTIEHANDLEIDING MAAKT DEEL UIT VAN DE UNIT EN moet 

tijdens de verkoop bij de pomp worden geleverd. Om een specifiek 

pompmodel te identificeren, moet de verkoper in de conformiteitsverklaring en de garantiekaart 

het model- en serienummer vermelden dat op het typeplaatje van het apparaat staat. Het 

serienummer van het apparaat bevat het bouwjaar van de pomp. 

De levensduur van het apparaat, evenals zijn efficiënte en betrouwbare werking, hangt grotendeels 
af van de service en het gebruik ervan. Lees daarom voordat u de pomp start zorgvuldig de 
instructies en voer zorgvuldig de aanbevolen acties uit. Het apparaat moet worden onderhouden 
zoals beschreven in deze handleiding. Als de apparatuur wordt misbruikt of gewijzigd om instellingen 
te wijzigen in instellingen die afwijken van de oorspronkelijke fabrieksspecificaties, vervalt de 
garantie. 

Het niet naleven van de instructies in de handleiding of het niet gebruiken 
van het apparaat waarvoor het bedoeld is, kan de garantie ongeldig 

maken. De garantie dekt geen defecten die zijn veroorzaakt door de uitvoering van geautoriseerde 
voorschriften, die met de hand zijn gemaakt en die niet met de fabrikant zijn overeengekomen - 
wijzigingen, evenals onbedoeld gebruik. 
 

1. VEILIGHEID 

1.1 De informatie die wordt aangegeven door de onderstaande symbolen is erg belangrijk voor de  

veiligheid van gebruikers, aansluiting, bediening en onderhoud van de pomp: 

 

  

 

 

Voordat u de activiteiten uitvoert die met dit symbool zijn gemarkeerd, moet de stroomkabel van de 

pomp worden losgekoppeld van de voeding of moet de hoofdschakelaar in de nulstand worden 

vergrendeld. 

 

 

WAARSCHUWING 

Algemeen gevarensymbool.  Niet-naleving kan de gezondheid of het leven in gevaar brengen. 

Waarschuwingssymbool vóór elektrische schok. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken, 

letsel of de dood. 

 

 

Dit symbool bevindt zich op deze plaatsen in de instructies die u waarschuwen voor een juiste 

werking van de pomp om schade aan het apparaat zelf te voorkomen. 
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1.2. Veiligheidsinstructies 

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte 

fysieke of mentale vermogens, en voor personen zonder kennis of ervaring met het gebruik 

van dit type apparatuur, tenzij deze onder toezicht staat of geïnformeerd wordt over het gebruik van 

dit apparaat door een supervisor. Het personeel dat de pomp installeert, bedient en onderhoudt, 

moet bevoegd zijn op elektrisch en mechanisch gebied. Alle werkzaamheden aan de pomp kunnen 

worden uitgevoerd nadat u ervoor heeft gezorgd dat de voeding naar de pomp effectief is 

losgekoppeld. Neem bij het werken met de pomp, naast de aanbevelingen in deze handleiding, de 

algemene gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en alle andere veiligheidsvoorschriften in acht. 

Het niet naleven van de veiligheidsvoorwaarden kan mens en milieu in gevaar brengen, maar kan ook 

schade aan de pomp zelf veroorzaken. Tijdens de periode van gegarandeerde verantwoordelijkheid 

voor de kwaliteit van het product, mogen alle reparaties en aanpassingen aan de constructie alleen 

worden uitgevoerd door de fabriek, zoals vermeld staat op de garantiekaart die bij deze handleiding 

is gevoegd. Na deze periode wordt aanbevolen reparaties uit te laten voeren door gespecialiseerde 

fabrieken. In het geval van onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moet de gebruiker ervoor 

zorgen dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat de instructies 

zorgvuldig heeft gelezen. 

2. VERVOER EN OPSLAG 

2.1. Transport van de pomp 
Het moet worden uitgevoerd met metingen die geschikt zijn voor het gewicht en de afmetingen van 
het specifieke type pomp en met de juiste voorzorgsmaatregelen. Het gewicht en de afmetingen van 
de pompen zijn weergegeven in tabel 1. Pompen moeten liggend worden vervoerd en opgeslagen. 
 
Draag of trek nooit aan de motoraansluitkabel. 

 

2.2. Opslag   

De pomp in de originele verpakking kan bij kamertemperatuur (-15 graden tot +60 graden) worden 

bewaard, maar met bescherming tegen atmosferische neerslag. De gebruikte pomp moet zorgvuldig 

worden afgetapt van water. Indien mogelijk dient het liggend te worden bewaard in de originele 

verpakking. Controleer, na meer dan een paar dagen opslag, voor inbedrijfstelling of de waaiers en 

de pompmotor vrij kunnen draaien. De verificatiemethode verloopt volgens de instructies van punt 

7. 

3. ALGEMENE INFORMATIE 

TIPI XXX AUTO, OMNI GO 400, SP XXX AUTO-serie dompelpompen worden gebruikt om water uit 
overstroomde kamers te pompen. Deze pompen worden in verschillende domeinen gebruikt, ook 
afhankelijk van het model, voor het verpompen van schoon of licht vervuild water. Ze kunnen 
worden gebruikt in huishoudens, boerderijen of andere plaatsen die dit type pomp nodig hebben in 
noodsituaties, zoals ondergelopen kelders of afvoertanks. De pompen zijn bedoeld voor zogenaamd 
tijdelijk werk, niet voor continu werk. De pompen hebben ingebouwde vlotterschakelaars die de 
pomp aansturen op basis van het niveau van de verpompte vloeistof. 
 
De OMNI GO 400-pomp heeft 2 bedieningsfuncties (AUTO en MANUAL), hij is uitgerust met een 

sensor, waardoor de gebruiker het schakelniveau kan aanpassen (3 niveaus van AUTO-modus en 1 

MANUAL-modus wanneer de sensor wordt aangesloten) bevindt zich in het hoogste stopcontact). In 

AUTO-modus start de pomp wanneer het vloeistofniveau de door de sensor aangegeven hoogte 

bereikt en wordt uitgeschakeld wanneer het vloeistofniveau 1 mm van de basis van de pomp komt 

(de pomp stopt na 3 minuten bedrijf, wat normaal is voor dit apparaat). Na het verwarmen van het 



 

 

water met reflux gemarkeerd door een sensor, wordt de cyclus herhaald. In MANUAL-modus draait 

de pomp continu, zonder automatische uitschakeling. In deze modus wordt de gebruiker gedwongen 

om de werking van de pomp te controleren en deze handmatig te stoppen. 

De SP XXX AUTO-pomp heeft 2 werkfuncties (AUTO en HANDMATIG) en is bovendien uitgerust met 
een schuif om de activering van de pomp aan te passen aan het vloeistofniveau. In automatische 
modus start de pomp wanneer het vloeistofniveau de door de cursor aangegeven hoogte bereikt en 
schakelt uit wanneer het vloeistofniveau 11 cm van de basis van de pomp komt. In de MANUELE 
modus werkt de pomp continu totdat het gepompte vloeistofniveau 5 cm van de basis van het 
apparaat bereikt. LET OP In MANUAL-modus, om de pomp uit te schakelen, schakel hem aan f zet 
hem in de AUTO-modus. 
De TIPI XXX AUTO-pomp heeft 2 werkfuncties (AUTO en HANDMATIG) zonder de mogelijkheid om 
het activeringsniveau aan te passen. In de AUTO-modus, wanneer het vloeistofniveau stijgt en een 
hoogte van 15 cm bereikt vanaf de basis, zet de vlotterschakelaar de pomp aan. Wanneer de 
vloeistof wordt gepompt, stopt dezelfde vlotterschakelaar automatisch de pomp wanneer het 
vloeistofniveau 6 cm van de basis van de pomp is verwijderd. In HANDMATIGE modus kan de pomp 
vloeistof naar zijn eigen basis pompen. 
WAARSCHUWING! Langdurig drooglopen van de pomp zal de motor doorbranden! De gebruiker 
moet de werking van de pomp controleren en, zodra het water is gepompt, deze onmiddellijk 
afsluiten van de stroomtoevoer of de bedieningsfunctie op AUTO zetten. 
 
De pompen zijn in de fabriek ingesteld om te werken met flexibele buizen. De afvoermondstukken 
zijn afgewerkt met passende aansluitingen. Mocht het nodig zijn om de pomp anders te installeren, 
dan kan de afvoerpoort worden losgeschroefd en kan de uitlaat met binnendraad van de pomp 
worden gebruikt om bijvoorbeeld een afvoerleiding aan te sluiten. 
 

TECHNISCHE DATA 

Type 
pomp 

Efficiëntie 
Qmax 
(l/min) 

Hef 
hoogte
Hmax 
(m) 

Vermoge 
motor 
(kW) 

Voedings 
spanning/ 
frequentie 
(V) 

Max. 
wikkel 
stroom 
(A) 

Aansluit 
diameter 

Gewicht 
pomp 
(kg) 

Afmetingen pomp 
hoogte / breedte 
(mm) 

OMNI 
GO 
400 

120 7 0,40 230V/50 
Hz 

1,8 1,1 ½ , 1 ¼ 10 260x260 

SP 550 
AUTO 

195 7 0,55 230V/50 
Hz 

2,4 1,1 ½ , 1 ¼ 11 430x230 

SP 750 
AUTO 

230 8 0,75 230V/50 
Hz 

3,3 1,1 ½ , 1 ¼ 13 430x230 

TIPI 
250 
AUTO 

100 6 0,25 230V/50 
Hz 

1,1 1,1 ½ , 1 ¼ 14 330x250 

TIPI 
400 
AUTO 

120 8 0,40 230V/50 
Hz 

1,8 1,1 ½ , 1 ¼ 14 350x250 

TIPI 
550 
AUTO 

170 7 0,75 230V/50 
Hz 

2,4 1,1 ½ , 1 ¼ 14 350x250 

Geperste media – schoon, licht vervuild water afhankelijk van het model 

Beschermingsgraad - IP 68 

Isolatieklasse - B 

Vloeistoftemperatuur - 0 ° C - + 35 ° C 



 

 

Bovenstaande parameters worden verkregen aan de uitlaat van de pomp ongeacht de 

druk van het druksysteem! 

Alle oprolbare afvoerbuizen (brandbuizen of dergelijke) verminderen de hydraulische parameters 
van de pomp aanzienlijk (capaciteit en hefhoogte)! 
De getoonde pompparameters zijn verkregen in het laboratorium. Door omstandigheden kan dit  ± 

10% afwijken. Controleer voor de installatie de parameters op het beeldscherm een specifieke kopie 

van de pomp. 

 

Beschrijving van de pompcomponenten: 

OMNI GO 

1 handvat 

2 Voedingskabel 

3 Schakelsensor 

4 Drukaansluiting 

5 Pompbehuizing 

6 Niveauschakelpaneel 

 

 

SP AUTO 

1 handvat 

2 Netsnoer 

3 Pompbehuizing 

4 Vlotterkap 

5 Pompbasis 

6 Modusschakelaar (AUTO / MANUAL) 

7 Zet de cursor aan 

8 Drukaansluiting 

 

 

TIPI 

1 handvat 

2 Netsnoer 

3 Drukaansluiting 

4 Pompbehuizing 

5 Geïntegreerde vlottercontroller 

6 Pompbasis 

7 Modusschakelaar (AUTO / MANUAL) 
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4. INSTALLATIE IN EEN WATERTANK 

De pomp mag op geen enkele manier worden aangesloten op het elektrische netwerk als 

deze niet in de tank is geïnstalleerd of als er activiteiten met de pomp worden uitgevoerd, 

omdat er een risico bestaat op rotatie van het drukwiel van de pomp. 

4.1. Mechanische aansluiting 

Bij het installeren van de pomp in een eerder gebruikte tank, kunnen er giftige en 
schadelijke stoffen zijn. Om veiligheidsredenen moet het werk in de put worden begeleid 
door een persoon buiten de put. Ook moet een persoon die in zo'n put werkt, over de 

juiste beschermingsmiddelen beschikken. Afhankelijk van het gewicht van de pomp moeten 
geschikte hijsinrichtingen worden gebruikt voor installatie. De pomp kan op twee manieren worden 
gemonteerd: 
- door een ketting of een geschikt touw vast te haken, waarvan het ene uiteinde aan de pomphendel 
wordt bevestigd en het andere uiteinde aan de bovenrand van een opvangbak of tank. De 
bevestiging van de bovenkant van de strop moet ervoor zorgen dat de pomp zo wordt geplaatst dat 
deze zich op een gepaste afstand van de muren bevindt. Als de pomp is uitgerust met een vlotter, 
moet rekening worden gehouden met de bewegingsvrijheid die gepaard gaat met de verandering 
van het waterpeil. Het punt is dat de vlotter de wanden van de tank niet aanneemt. 

- door op de bodem te plaatsen. Deze methode wordt niet verkozen omdat er een risico bestaat dat 

de pomp omvalt en blokkeert door het ophopen van vaste onzuiverheden op de bodem van de tank. 

Als het echter is toegestaan om de pomp op de bodem te plaatsen, moet deze worden beveiligd 

tegen vallen. Houd er ook rekening mee dat elke keer dat de pomp wordt gestart, deze de neiging 

heeft om om zijn as te draaien. De grond waarop de pomp zal worden gemonteerd, moet voldoende 

hard zijn en het verdient de voorkeur dat de pomp niet direct op de bodem van de tank wordt 

geplaatst vanwege de mogelijkheid van verstopping door afzettingen. 

4.2 Aansluiting van het hydraulische deel 

Bij gebruik van een buis moet deze de juiste diameter hebben voor de afvoermond van 
een bepaald type pomp (informatie in tabel 1). De afvoerbuis moet zo worden gelegd 

dat deze niet over de gehele lengte knikt. Het gebruik van een kleinere diameter, langere buis zal de 
pompinstellingen verminderen. De pompuitlaat kan ook worden aangesloten met een stijve buis. 
 

De pomp mag niet drooglopen! 

Het is verboden vloeistoffen te verpompen met een temperatuur hoger dan 35 ° C 
 

4.3 Elektrische aansluiting. 
De elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd door bevoegd personeel en in 
overeenstemming met de geldende voorschriften. De pomp kan alleen worden 
aangesloten op een goed geaard netwerk. De groen/ gele geïsoleerde geleider is een 

aardgeleider. De fabrikant is vrijgesteld van enige aansprakelijkheid voor schade aan personen of 
eigendommen als gevolg van een gebrek aan aarding. 

De pompmotor moet worden beschermd door een aardlekschakelaar met In niet groter 

dan 30mA 

Na de mechanische installatie van de pomp moet de kabel die haar van stroom voorziet 
zodanig worden vastgezet dat enerzijds de vrijheid wordt gegarandeerd, dat wil zeggen 
dat de kabel niet aan enige beperking wordt onderworpen, en aan de andere kant dat de 
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overhangende kabel geen mechanische schade oploopt, bijvoorbeeld veroorzaakt door trekken na 
het zuigen. 

 
Het is verboden om de pomp aan de aansluitkabel omhoog of omlaag te brengen, 
aangezien dit hem en de pomp beschadigt. De pomp moet op het touw of de ketting 

worden neergelaten en het snoer moet vrij zijn. 
 

Elke beschadiging van de buitenisolatie van het netsnoer of drijvende vlotter vereist 
reparatie of vervanging van het snoer in een gespecialiseerde fabriek. Anders zal er 
water in de pompmotor komen en deze beschadigen. 

Het niet uitvoeren van dergelijke reparaties en zonder aardlekbeveiliging kan elektrische 

schokken tot gevolg hebben. Gebruikers kunnen de elektrische bedieningselementen 

bedienen volgens hun eigen functionele vereisten, maar in volledige overeenstemming met de 

toepasselijke veiligheidsnormen en voorschriften. 

Le raccordement électrique doit être effectué par des personnes qualifiées et conformément aux 

réglementations applicables. Les paramètres du moteur électrique se trouvent sur la plaque 

signalétique située sur chaque pompe. La tolérance de tension électrique ne peut pas dépasser -8% / 

+ 6%. Pour les pompes monophasées, le cordon d'alimentation se termine par une fiche. Sur certains 

types de pompes monophasées, le moteur est surchargé à une distance de 1,2 m de la prise. 

Als de pomp stopt vanwege de overbelastingsbeveiliging, betekent dit dat de 
bedrijfsomstandigheden de limieten hebben overschreden. Controleer de reden voor 

het uitschakelen van de bescherming voordat u opnieuw opstart. Herhaaldelijk meerdere keren in- 
en uitschakelen van de pomp kan de beveiliging zelf beschadigen en de motor vernielen. Voor de 
elektrische installatie van pompen met voeding in driefasige en enkelfasige pompen zonder 
overbelastingsbeveiliging, moet de motor worden aangesloten via een geschikte 
overstroombeveiliging, de schakelaar moet worden ingesteld op + 10% van de stroom vermeld op 
het beeldscherm van de type pomp. Bedrijf van de pomp zonder overstroombeveiliging is echter 
mogelijk, in geval van uitval van het apparaat veroorzaakt door overbelasting, zijn alle 
reparatiekosten voor rekening van de gebruiker. 
Bij het verlengen van de verbindingskabel moet worden opgemerkt dat naarmate de lengte van de 
verlengkabel toeneemt, de parameters van de elektrische stroom afnemen. Als u toch een 
verlengsnoer moet gebruiken, raadpleeg dan een bevoegde elektrieker om de juiste doorsnede van 
het verlengsnoer te controleren. 
 
De verbinding van de juiste kabel met het verlengsnoer en als de connector kan worden blootgesteld 
aan vocht moet hermetisch worden afgesloten en daarom kunnen alleen bevoegde personen een 
dergelijke verbinding maken. 

Voorbeeld van plaatsing van pompen in de tank 

 

 

 

 

 

 

Horizontale 

sensoren 
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5. OPSTARTEN EN UITSCHAKELEN POMP 

Zorg er voor het opstarten voor dat de pomp is losgekoppeld van de voeding en is beveiligd 
tegen onbedoeld starten. 
 

5.1. Voordat u begint, moeten de volgende taken worden uitgevoerd: 
- zet de vlotterschakelaar in de stand MANUAL of AUTO. 
- controleer de correcte mechanische aansluiting van de pomp en de aansluitingen 

5.2 De pomp mag niet worden gebruikt voor werkzaamheden in een omgeving waartegen de in de 
pomp gebruikte materialen niet bestand zijn, bijvoorbeeld anorganische verbindingen. 

 
Het pompen van water dat zand of andere slijpelementen bevat, zal ervoor zorgen dat 

de pomp sneller verslijt en daardoor kapot gaat. Als er slijpstof in het water zit, 

bijvoorbeeld zand, stof, moet de pomp aan een kabel worden gehangen die 0,5 m boven de bodem 

van de geleegde tank ligt. Het verpompen van de media die vezelige of langvezelige materialen 

bevatten of die ook afzettingen veroorzaken, kan leiden tot een veel snellere slijtage van de 

mechanische asafdichting, oververhitting en vernietiging van de motor. 

De TIPI XXX AUTO-, OMNI GO 400-, SP XXX AUTO-pompen werken niet op gesloten 

watercircuits (bijv. Vijver), waarbij het watercircuit zorgt voor een suspensie met fijne 

maalelementen, wat resulteert in schade aan de pomp. 

5.3 De pompen kunnen worden bediend met een maximale schakelfrequentie van niet meer dan 15 
keer per uur. 

5.4 De pomp stoppen: 

- om de pomp los te koppelen van het bedrijf, koppelt u hem gewoon los van het elektriciteitsnet. 
Voor enkelfasige pompen doen we dit door de plug-in uit te schakelen. 
- afhankelijk van de omgeving waarin de pomp draait, moet deze goed worden afgespoeld met 
schoon water. 
- de pomp is voldoende droog als deze een tijdje op een droge plaats blijft staan. 
-opslagruimte. Zie instructies punt 2 
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6. BEDIENING EN ONDERHOUD VAN DE POMP 

Zorg er vóór elke handeling met de pomp voor dat de voeding is losgekoppeld en dat 
onbedoeld starten niet mogelijk is. Zorg er ook voor dat er geen mobiele delen aan de 

buitenkant draaien. 

Voordat onderhoud wordt uitgevoerd, moet de pomp grondig worden gespoeld met schoon 

water om gevaar voor mens en milieu te voorkomen 

De pomp moet regelmatig worden gereinigd van afzettingen die zich in de verpompte 
vloeistof bevinden. De frequentie van dit type activiteit hangt af van het type medium 
waarmee de pomp werkt. Dit zijn voornamelijk afzettingen die, als ze klevende 

eigenschappen hebben, zich aan de buitenkant van de motor hechten en oververhitting en 
vernietiging kunnen veroorzaken. Hetzelfde probleem geldt voor de hydraulische kamer. In dit geval 
vermindert een overmatige hoeveelheid slib de hydraulische parameters en kan de pomp vastlopen. 
Bovendien moet de gebruiker, afhankelijk van het type vloeistof, beslissen over de periode waarna 
de niet-werkende pomp moet worden verwijderd en gespoeld. Een goede oplossing om te 
voorkomen dat de pomp door stilstand vastloopt, is om de pomp periodiek aan te zetten. 
 

7. INTERFERENTIE BIJ HET WERK, OORZAKEN EN OPLOSSINGEN 

Schakel voor werkzaamheden aan de pomp de stroomtoevoer uit en beveilig het apparaat 
tegen opnieuw inschakelen. Mobiele delen moeten stilstaan. 
 

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING 

De motor van de pomp 
werkt niet 

a) Geen stroom 
b) De tegenbeveiliging heeft de 

overbelasting geactiveerd 
c) Stroomkabel of motor beschadigd 
d) Controleer of de sensor (OMNI GO) 

beschadigd is. 

a) Controleer of er stroom 
is, controleer of de 
stekker correct is 
aangesloten op het 
stopcontact 

b) Activeer de 
overbelastingsbeveiliging 

c) Retourneren voor 
reparatie 

d) Zo ja, laat het dan 
herstellen  

De pomp werkt maar 
pompt geen water of 
pompt met 
geredeuceerde 
parameters 

a) Vuile zuigkorf 
b) Versleten hydraulische 

componenten 
c) Geen water of verlaagd 

wateroppervlak in de bron 

a) Maak een zuivering 
b) Retourneren voor 

reparatie 
c) Laat de pomp in de put 

zakken of gebruik een 
model met een lagere 
capaciteit 

 

De pomp start, maar de 
overbelastingsbeveiliging 
schakelt de motor uit 

a) De pompmotor is overbelast met 
onzuiverheden in het hydraulische 
gedeelte 

b) Te lage instelling voor 
overbelastingsbeveiliging 

c) De spanning van de elektrische 
stroom is te laag 

d) Beschadigde motor 

a) Retourneren voor 
reparatie 

b) Definieer de juiste 
bescherming 

c) Corrigeer de oorzaak van 
de laagspanning 

d) Retourneren voor 
reparatie 
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8. GELUIDSNIVEAU 

Het geluidsniveau dat wordt uitgestraald door de pomp in bedrijf is niet hoger dan 70 dB (A). 

9. RECYCLING 

De markering van dit apparaat met het doorgestreepte containersymbool geeft aan dat 

het verboden is om het gebruikte apparaat bij het gemeentelijk afval te gooien. 

Gedetailleerde informatie over de recycling van producten kan worden verkregen bij het 

gemeentelijk kantoor, bij de gemeentelijke afvalverwerkingsinstallatie of op de plaats van 

aankoop van de producten. Dit product en de onderdelen ervan moeten op milieuvriendelijke wijze 

worden afgevoerd. Als de reparatie van een oude pomp geen economische rechtvaardiging heeft, 

moet de pomp worden gedemonteerd, waarbij de onderdelen van ijzer, staal, koper, kunststof en 

rubber van elkaar worden gescheiden. De verkregen informatie moet worden doorgegeven aan de 

fabrieken die zich bezighouden met de behandeling en het beheer van industrieel afval en gebruikte 

apparatuur. Maak gebruik van openbare of particuliere afvalverwerkingsinstallaties in de buurt. De 

overdracht van gebruikte apparatuur naar herstel- en hergebruikspunten vermijdt de impact van 

schadelijke componenten in de apparatuur op het milieu. De overdracht van gebruikte apparatuur 

naar herstel- en hergebruikspunten maakt het mogelijk om de impact van apparatuur met 

schadelijke ingrediënten op het milieu en de menselijke gezondheid te vermijden. In dit opzicht 

speelt elke gebruiker een fundamentele rol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


