
ESEP heeft ruim 30 jaar ervaring in huis en 
levert doordachte oplossingen voor de zui-
vering van afvalwater en de beheersing van 
waterstromen. Sinds decennia zijn wij leidend 
op het gebied van afscheidertechniek met 
onze KOMO & CE gecertificeerde olie-, vet- 
en slib afscheiders voorzien van inwendige 
HDPE lining. 

ESEP stelt zich ten doel een flexibele en 
betrouwbare partner te zijn voor haar klan-
ten waarbij onze diensten verder gaan dan 
 enkel de levering van een product. Wij 
onder scheiden ons door probleemoplossend 
 ver  mogen en flexibiliteit. Door onze jaren-
lange ervaring, eigen ontwerp en productie 
zijn wij als geen ander in staat om tot maat-
werkoplossingen te komen. 

ESEP produceert en ontwerpt o.a. verschil-
lende typen afscheiders, zeefbochten, filters, 
emulsiesplitsers, recycling systemen, con-
trole en meetputten, afvoeren- en draingoten, 
putranden en afdekkingen, pomp-, meet- en 
controleputten, waterbeheersingssystemen,
wervelventielen.
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Pompinstallaties
ESEP pompinstallaties worden toegepast 
waar (vervuild) water niet onder vrij verval weg 
kan stromen en naar hoger gelegen afvoerstel-
sels verpompt moet worden, of wanneer de 
rio lering te ver verwijderd ligt. ESEP levert een 
compleet programma pomp oplossingen zo-
wel in HDPE als in beton volledig bedrijfsklaar 
ingeregeld op locatie.

Pompen
• Leverbaar tot een capaciteit van 800 m3/h
• Opvoerhoogte tot 40 meter 
• Leverbaar met versnijd inrichting of  

vrije doorlaat tot 200 mm
• Geavanceerde besturingskasten met 

nauwkeurige niveaumeting
• Mogelijkheid voor GSM modem en 

telemetrie
• Efficiënt montagesysteem voor het 

eenvoudig ophalen van de pomp(en)

HDPE pompinstallatie 
Type PEV1000

Automatische pompinstallatie
Type BG1000

Betonnen pompinstallatie
Type P1000

Principe opstelling PEV1000 serie HDPE Principe opstelling P1000 serie beton

Pompputten 
• ESEP pompputten worden geproduceerd 

van duurzaam gewapend beton volgens 
NEN-EN 203-1 of van hoogwaardig HDPE 

• Leverbaar in diverse diameters, elke ge-
wenste hoogte, op maat geproduceerd 

• In enkelpomps of meerpomps installaties 
beschikbaar voor extra zekerheid 

• Leverbaar voor aardinbouw uitvoering als 
ook voor bovengrondse vrije opstelling

• In HDPE zijn bovendien compacte auto-
matische opvoerstations leverbaar in 
verschillende uitvoeringen en afmetingen 

• Maatwerkoplossingen in beton of HDPE 
voor elke denkbare situatie

• Putafdekkingen in diverse belastings-
klasse leverbaar 

Onderhoud en service
Voor het optimaal functioneren van uw vuil-
waterinstallatie biedt ESEP de mogelijkheid 
de installatie volledig door een monteur in 
bedrijf te laten stellen en hierna een onder-
houdscontract af te sluiten voor 24/7 service. 
Dit voorkomt dure en onverwachte reparaties 
en vergroot de bedrijfszekerheid.


