
Pumper 
Til alle applikationer



Udvidet DanPumps pumpe produktprogram

DanPumps spildevandsprogram
DanPumps S-WP-sortiment er en kombination af høj effektivitet, 
intelligent design og praktiske funktioner. Disse egenskaber giver 
tilsammen en brugervenlig pumpe med lang holdbarhed. WP-
sortimentet omfatter komplette serier af brugervenlige spildevan-
dspumper af høj kvalitet. Fra den mindste S-WP0 til lette industriu-
dledninger til S-WP5, som kan klare svære spildevandsopgaver fra 
byer og industrier.

Dykkede og tørtopstillede spildevandspumper
DanPumps S-WP-produktprogram leveres til våd- og tøropstilling 
eller som transportabel installation og med tilvalg af vortex, b-
tween eller kanal-løbehjul. Som valgmulighed kan alle DanPumps 
spildevands-drænpumper leveres med IEC standardmotorer, type 
S-WN.

Høj-effektive motorer med unik beskyttelse mod varme og fugt
Motorerne er klassificeret i henhold til IE3. Alle DanPumps S-
WP-motorer har også klasse H isolering, 3 termiske maksimalaf-
brydere samt fugtsensorer, som advarer mod fugtindtrængning, 
inden den  
forårsager skade på motoren.

Aksler i overstørrelse
Hver pumpe har sin egen aksel i overstørrelse. Dette medfører 
en letløbende pumpe uden vibrationer - selv ved maksimal 
effekt - og giver mange timers driftsikkerhed for pumpedele 
og for pumpen som helhed. Ligeledes sikres temperaturstyring 
inde i pumpen, hvilket også beskytter aksler og motorviklinger.
 

Dobbeltmekanisk akseltætning
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Unikke patrontætninger og nem vedligeholdelse
Vore unikke dobbeltmekaniske akseltætninger er installeret i  
brugervenlige patroner. Det gør det muligt at skifte tætningen 
uden specialværktøjer og fjerner risikoen for fejlinstallation.  
Også låseklakken gør det nemt at adskille pumpen fra motoren. 
Dette i kombination med nem servicering af olieaftapningen 
nedsætter reparationstiden væsentligt uden brug af specialværk-
tøjer.

Kundetilpassede løbehjul
DanPumps har et bredt udvalg af kanal 1, kanal 2, vortex og 
b-tween løbehjul. De leveres som standard enten i støbejern 
GJS-400-15 (GGG40) eller i rustfrit stål (AISI316). Alle løbehjul er 
udviklet så de modvirker tilstopning, passer i samme pumpe-
huse og bliver trimmet efter kundeønske.

Større effektivitet med justerbar slidring
DanPumps pumper bruger en aksial justerbar slidring til at 
reducere hydraulisk tab mellem løbehjul og slidring.  
Slidringen kan således justeres jævnligt for at optimere 
pumpens effektivitet, når denne viser tegn på slid.

DanPumps dræn pumper
DanPumps S-DP er en højeffektiv letvægts drænpumpe i  
aluminium, som er egnet til at pumpe jordforurenet vand.  
DanPumps S-DP er det ideelle valg til plug-in drift, og pumpen 
er klar til at tage i brug ved levering.

S-WS S-DP

S-WP4

S-WP5

S-WP3



S-IP/MP

S-IP/MP 1L

S-IP/MP 2L

Designet til industrielle og marine applikationer
DanPumps Pump-programmet til industri og marine
applikationer dækker inline pumper i størrelser fra DN40-
DN250. Pumperne leveres med huse i enten støbejern til 
industrielle anvendelser eller bronze til hårde medier og til 
marineindustrien.

Designet til alle applicationer
Alle DanPumps pumper er designet i henhold til specifikationerne 
og reglerne i branchen, der sikrer høj kvalitet og lang levetid.

En omfattende pumpeportefølje
DanPumps inline produktprogram indeholder pumper med
en og to lejer sikrer nogle af de mest pålidelige
og stabile pumper i deres klasse. Som en ekstra mulighed
DanPumps inline pumper kan leveres med frekvensomformer 
og rumvarmer.

Nem vedligeholdelse og sikker betjening
DanPumps pumperne er nemme at installere uden brug af 
specialværktøjer og er designet som en plug-in-løsning med 
procesanlæggene. Alle DanPumps Inline pumper er baseret på 
et unikt hydraulisk design, der giver maksimal effektivitet.

DanPumps Inline Pumper



S-FP

Mild produktbehandling og høj energieffektivitet
DanPumps hygiejnepumper tilbyder exceptionelle hygie-
jneniveauer, da pumperne er nogle af de mest problemfri og 
hygiejniske pumper på markedet i dag. DanPumps centrifugal-
pumper er udformet med en overflade som top-of-the-art og 
er specielt designet til CIP (Cleaning in Place). Det ekstremt lave 
lydniveau og god NPSH sikrer en god sugekapacitet og en mild 
produktbehandling gennem den unikke indre geometri. Alle hy-
giejnepumper fra DanPumps er godkendt i henhold til EHEDG’s 
retningslinjer.

Nem vedligeholdelse og rørforbindelser
Støttebenene er designet til nem service, da de bevæges under 
motoren under service. Dette i kombination med den nemme 

fjernelse af de forseglede forseglinger uden brug af specialværk-
tøjer betyder, at DanPumps-hygiejnepumper er blandt de mest 
servicevenlige på markedet i dag.
En anden nyttig funktion er udløbet, som kan monteres frit 360 °, 
hvilket gør installationen af DanPumps pumpen nem at tilpasse 
til ethvert rørsystem.

Det mest fleksible modulære system på markedet
Det unikke aksel- og bagplade-design gør det muligt for alle 
motorer at passe ind i alle pumper gennem et modulært system, 
der gør det nemt at skifte til en større eller mindre motor, hvis 
pumpens pligt skal ændres.

DanPumps sanitærpumper



Dansk Overpumpning A/S
Vi er en af Danmarks førende pumpevirksomheder. Ud over op-
gaver i hele Danmark, har vi godt fat i det svenske marked også. 
Et marked der vokser år for år. Vi har eksisteret i mere end 10 år 
og har gennem årene opbygget et kæmpe netværk af kunder, 
leverandører og underleverandører, opbygget via vores kvalitet i 
opgaveløsning og evne til at tænke kreativt.

Vi har gennem årene arbejdet med et flere forskellige pumpe-
mærker, samt løst opgaver for det offentlige, forsyninger, bered-
skaber og private virksomheder herunder i offshore industrien.

Vores erfaringer
Vi stiller Dansk Overpumpning A/S mangeårig erfaring i at løse 
alle typer af pumpeopgaver, vores medarbejderes høje faglighed, 

samt vores netværk til rådighed, når du skal vælge din næste 
danskproduceret kvalitetspumpe fra DanPumps.

Du får, med vores hjælp, erfaring og ekspertise, derfor mulighed 
for at købe pumper fra Danpumps, som kan løse både kom-
plicerede opgaver men også mere rutineprægede opgaver ift. 
vand, spildevand og mudder, via en virksomhed med mangeårig 
praktisk erfaring.

Dansk Overpumpning A/S - spidskompetence
Vores spidskompetence er vores erfaring i marked, netværk og 
evne til at se løsninger. Ingen opgave er for stor eller for lille, og 
vi kan sikre dig, at du vælger præcist den DanPumps pumpe, der 
lige præcist løser din udfordring. Hverken mere eller mindre.

Dansk Overpumpning



Firmaet Sass Husum
Vi tilbyder en bred vifte af teknik og ydelser, som findes rundt 
om alle aspekter af vores vands naturlige kredsløb og udnyt-
telse. Sass Husum står for et højt fagligt niveau og kompromis-
løse løsninger i høj kvalitet – om det er nye anlæg eller renover-
inger. Vores kunder er danske forsyningsvirksomheder, indenfor 
både drikke- og spildevand.

Stærke kompetencer
Sass Husum har en stærk projektafdeling med yderst kompe-
tente rådgivere, beregnere og planlæggere. Vi servicerer alle 
vores kunder personligt og optimalt med alt indenfor forsyning 
og spildevand – renseanlæg og pumpestationer.

Kunderne vil således fremover, kunne trække på afdelingens 
ekspertise, i forbindelse med valg og køb af DanPumps dansk-
producerede kvalitetspumper. 

Sass Husum speciale
Glasfiber indsatsbrønde samt renovering og etablering af nye 
pumpestationer. Vi dimensionerer altid vores løsninger i forhold 
til det fremtidige behov, og sammen med kunderne fastsætter 
vi en strategi for udledning, aflastning og overløb samt en plan 
for, hvordan den implementeres.

Sass Husum



Danpumps A/S
Nordager 25
DK-6000 Kolding
Danmark

Dansk Overpumpning A/S 
Kongstedvej 6-10
4200 Slagelse
Danmark

Firmaet Sass Husum
Bøjstrupvej 1
8550 Ryomgård
Danmark

Tel.: +45 86 57 13 44
info@DanPumps.dk
www.DanPumps.dk

Tel.: +45 7012 0014
info@danskoverpumpning.dk
www.danskoverpumpning.dk

Tel.: 7022 1575
jan@sasshusum.dk
www.sasshusum.dk
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Pressemeddelelse

DanPumps A/S blev grundlagt i 2013, og var fra  
starten udelukkende beskæftiget med salg af  
pumper til forsyningsselskaber og industri i Danmark.

Det komplette pumpeprogram fra DanPumps A/S  
er i konstant udvikling, og muligheden for at forsyne 
markedet med kundetilpassede løsninger gør  
DanPumps A/S til en af de mest fleksible og  
konkurrencedygtige leverandører. 

Danpumps A/S nu i samarbejde med 
Dansk Overpumpning A/S & Sass Husum

Dansk Overpumpning er din pumpespecialist.
Vi har siden 2007 foretaget pumpeopgaver på 
land og indenfor offshore-industrien.
Vores professionalisme og handlekraft bakkes op 
af vores ISO 14001 og OHSAS 18001 certificeringer 
samt Achilles kvalifikationsprogram.

Et af vores store fokusområder er at flytte vand-
mængder under jorden, op fra hoved- og sidek-
loakledninger og igennem eksterne rør- 
systemer, så der kan skaffes adgang til mandskab 
og arbejdsudstyr. Det er vigtigt, at vores kunder 
altid er sikre på, at vi kan løfte opgaven.  
Med forhandlingen af Danpumps produkter, er 
Dansk Overpumpning nu i stand til at tilbyde 
vores kunder en bredere vifte af pumpeløsninger

Firmaet Sass Husum, som er både kendt og anerk-
endt indenfor renovering eller opførelse af større og 
mindre pumpestationer, får fremover forhandling af 
DanPumps A/S produkter i Danmark.

Mere end 20 års personlig erfaring indenfor 
branchen har betydet, at vores virksomhed, trods kun 
få år på bagen, hurtigt er blevet en markant spiller på 
området. Vi er kendt som en seriøs virksomhed med 
et højt og fagligt kompetenceniveau. 

Vi vil udnytte vores gunstige placering i markedet og 
visionen er klar, nemlig at udbrede og markedsføre 
den danskproducerede pumpe DanPumps.  
Pumpen skal blive en del af kundernes naturlige valg 
– når der skal renoveres, bygges nye pumpestationer
eller blot skiftes en pumpe.


