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Εισαγωγή
Επαγγελματικής χρήσης πιεστικά συγκροτήματα σταθερής και μεταβλητής ταχύτητας. Είναι κατάλληλα για χρήση 
σε  κατοικίες, κτίρια, βιομηχανικούς χώρους, θερμοκήπια και οπουδήποτε υπάρχει η ανάγκη αύξησης πίεσης. 
Κατασκευάζονται σε έκδοσεις με 1 έως 6 αντλίες, παραδίδονται συναρμολογημένα, δοκιμασμένα και έτοιμα για χρήση. 
Εκτενές κατασκευαστικό πρόγραμμα καλύπτει κάθε ανάγκη από την ύδρευση μίας κατοικίας έως την παροχή νερού σε 
μία μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. 

Introduction
Proffesional booster sets of fixed or variable speed. Particularly suitable for residential applications, buildings, industrial 
usage, greenhouses and in general wherever it is required to increase pressure in potable water applications. They are  
manufactured in versions of 1 up to 6 pumps, they are delivered fully assembled, tested and ready to be used. Extensive  
range of pressure boosting systems covers variable boosting needs, from the supply of fresh water to a detached house 
up to steady pressure provision in multi storey hotel complex.     

Πλεονεκτήματα
Εδώ και 5 δεκαετίες κατασκευάζουμε πιεστικά συγκροτήματα υψηλής ποιότητας, με λειτουργική αξιοπιστία και 
πολυπλευρότητα εφαρμογών. Παρέχονται πιστοποιήσεις καταλληλότητας πόσιμου νερού, ενώ  έχουμε την ευελιξία και τα 
τεχνικά μέσα να μελετήσουμε και να κατασκευάσουμε συγκροτήματα σύμφωνα με ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές 
ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις οπιουδήποτε έργου. Παρέχονται πιστοποιήσεις ISO9001 & CE.

Advantages
For the past 5 decades we are manufacturing booster sets of high quality, functional reliability and versatility. 
Potable water certifications are available, while we have the flexibility and the technical means to study and build groups            
according to specific requirements and specs to meet the peculiarities of any project. Fully certified ISO9001 & CE.

Επεξήγηση κωδικοποίησης / Product identification

BS 1 / F50/200A / VSD

BS 2 / PLURI 6/200 / SIMPLEX 

BS = Πιεστικό Συγκρότημα / Booster Set
 1 = 1 ηλεκτρική αντλία, 2 = 2 ηλεκτρικές αντλίες
  F50/200A - PLURI 6/200 = υδραυλικό μέγεθος / hydraulic size)
   VSD = Μεταβλητής ταχύτητας (κίνηση με inverter) / Variable speed (inverter drive) 
    SIMPLEX = Σταθερής ταχύτητας / Fixed speed
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Πιεστικό Σταθερής Ταχύτητας με 1 αντλία
Περιλαμβάνεται μία αντλία οριζόντιας ή κατακόρυφης διάταξης, βάση 
έδρασης, στήλης κατάθλιψης με βάνα & αντεπίστροφη. Ηλεκτρικός 
πίνακας ελέγχου για αυτόματη / χειροκίνητη λειτορυγία.

Fixed Speed Booster Set with 1 pump
Includes one horizontal or vertical electric pump, support frame,      
discharge line with control valve and check valve. Control panel for 
automatic / manual operation. 

Πιεστικό Σταθερής Ταχύτητας με 2 ή περισσότερες αντλίες
Περιλαμβάνονται 2 ή περισσότερες αντλίες οριζόντιας ή κατακόρυφης 
διάταξης, βάση έδρασης, συλλέκτης αναρροφήσης & κατάθλιψης, με 
βάνες & αντεπίστροφες για κάθε αντλία. Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου 
για αυτόματη / χειροκίνητη λειτορυγία.

Fixed Speed Booster Set with 2 or multiple pumps
Includes 2 or multiple horizontal or vertical electric pumps, support 
frame, suction & discharge manifold, with valves & check valves for 
each pump. Control panel for automatic / manual operation. 

Πιεστικό Μεταβλητής Ταχύτητας με 1 αντλία
Περιλαμβάνεται μία αντλία οριζόντιας ή κατακόρυφης διάταξης, βάση 
έδρασης, στήλης κατάθλιψης με βάνα & αντεπίστροφη. Ηλεκτρικός 
πίνακας ελέγχου με inverter για σταθερή πίεση και χαμηλή 
κατανάλωση ρεύματος.

Variable Speed Booster Set with 1 pump
Includes one horizontal or vertical electric pump, support frame,      
discharge line with control valve and check valve. Control panel with 
frequency converter for steady pressure and low power consumption. 

Πιεστικό Μεταβλητής Ταχύτητας με 2 ή περισσότερες αντλίες
Περιλαμβάνονται 2 ή περισσότερες αντλίες οριζόντιας ή κατακόρυφης 
διάταξης, βάση έδρασης, συλλέκτης αναρροφήσης & κατάθλιψης, 
με βάνες & αντεπίστροφες για κάθε αντλία. Ηλεκτρικός πίνακας 
με 2 inverter, PLC και οθόνη LCD, για σταθερή πίεση και χαμηλή 
κατανάλωση ρεύματος.

Variable Speed Booster Set with 2 or multiple pumps
Includes 2 or multiple horizontal or vertical electric pumps, support 
frame, suction & discharge manifold, with valves & check valves for 
each pump. Control panel with 2 frequency converters, PLC and LCD 
screen, for steady pressure and low power consumption. 
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Εξειδικευμένες λύσεις
Η ομάδα μηχανικών μας μπορεί να μελετήσει και να προτείνει τη σωστή λύση για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. 
Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε ειδικά διαμορφωμένα πιεστικά συγκροτήματα, ικανά να 
ανταπεξέλθουν σε συγκεκριμένους περιορισμούς της κάθε εφαρμογής. Προσφέρουμε τη δυνατότητα χρήσης ειδικών 
υλικών και ιδιαίτερων υδραυλικών εξαρτημάτων, σχεδιάζουμε επίσης υβριδικά πιεστικά συστήματα, μπορείτε ακόμα και 
να καθορίσετε τις επιθυμητές διαστάσεις του πιεστικού σας συγκροτήματος, οι μηχανικοί μας θα ανταποκριθούν στο 
αίτημά σας.
Επιπλέον, οι μηχανικοί αυτοματισμών μας μπορούν να αναπτύξουν συγκεκριμένο λογισμικό ελέγχου αντλιών που θα 
ενσωματώνει τέλεια το πιεστικό σας συγκρότημα στο σύστημα BMS. Μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις ελέγχου του 
συγκροτήματος, όπως τηλεχειρισμό και παρακολούθηση του συστήματός σας. Τέλος, έχουμε την ευελιξία να σχεδιάσουμε 
και να εγκαταστήσουμε συστήματα αυτοματισμού που μπορούν να αναβαθμίσουν μια υπάρχουσα εγκατάσταση, με 
βάση τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του τελικού χρήστη.

Tailor made solutions
Our engineering team can study and suggest the proper solution for your specific needs. We are able to design and 
manufacture tailor made units able to meet your specific application limitations. We offer the possibility to use spe-
cial materials and particular hydraulic fittings, we also design hybrid booster sets and you can even specify desired               
dimensions of your booster set, our engineers will respond to your request.  
Furthermore our pump control technology engineers  can develop particular pump control software that will incorporate 
your booster set perfectly within your BMS system. We can deliver pump control solutions such as remote control and 
monitoring of your system. Last but not least, we have the flexibility to design and install automation systems that can 
upgrade an existing installation, based on the specific requirements the end user. 
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