
  

 

 

 

 

DRUKVERHOGERS 
VOOR ALS DE DRUK TE LAAG IS 
 

 

 

Wanneer u te weinig druk heeft lossen onze drukverhogers dit probleem op. Als 

bijvoorbeeld uit uw regendouche niet voldoende water komt, kan een 

drukverhoger uitkomst bieden.  

Voor huishoudens hebben wij twee versie’s, de Jolly en de Twin Jolly. Afhankelijk 

van de ingangsdruk en de te bereiken druk kan de keuze gemaakt worden uit één 

van deze twee pompen. 

Jolly drukverhoger 

De meest compacte drukverhoger. Met automatische 

aan/uit functie en droogloopbeveiliging. Ook verkrijgbaar 

als Twin Jolly voor dubbele capaciteit. Dit type geeft een 

maximale drukverhoging van 1,2 bar (Jolly).  

 

Twin Jolly drukverhoger 

De Twin Jolly kan uitkomst bieden wanneer er toch net wat 

meer water en waterdruk nodig is. Dit toestel kan circa 2,4 

bar drukverhoging geven. De pompen zijn gemonteerd op 

een montageplaat, deze set is dan ook zeer makkelijk te 

bevestigen aan een oppervlak. 

Jolly pompen behoren tot de stilste drukverhogers, de motor wordt gekoeld door 

het water wat hij verpompt. Zodoende zijn er niet luidruchtige koel ventilatoren 

nodig. 

De pomp detecteert automatisch wanneer er een kraan open gezet wordt en zal 

dan gaan pompen tot de kraan weer wordt gesloten. Wanneer er geen water 

aanwezig is zal er automatisch een beveiliging inschakelen om schade aan de 

pomp te voorkomen. 

 

 

 
 

 

Jolly, compacte 

drukverhoger in 2 

varianten 

 

De Jolly verhoogt 

de druk met 1,2 

bar 

 

De Twin Jolly 

verhoogt de druk 

met 2,4 bar 

 

Geeft een 

regendouche een 

boost 

 

Eenvoudig te 

monteren 

 

GARANTIE EN 

STORING 

De pompen zijn 
vervaardigd uit de best 
mogelijke materialen. 

Op onze pompen zit 1 jaar 
garantie.  

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Voordelen van NaRoSo: 

√ Uitstekende service met 
eerlijke garantie. 
 
√ Topkwaliteit, gemaakt 
met het beste materiaal. 
 
√ Wij staan voor u klaar, 
ook na de montage. 
 
√ Wij maken ook pomp 
sets op maat  

 
 

 

TECHNISCHE KENMERKEN: 
     

Specificaties   Jolly Twin Jolly 

          

Geschikt voor watermeter type Qn1,5 Qn2,5 

Maximale drukverhoging in bar* 1,2 2,4 

Maximale service flow m³/uur * 3,18 3,18 

Uitgevoerd met droogloopbeveiliging Ja Ja 

Uitgevoerd met No-Flow beveiliging Ja Ja 

Uitgevoerd met motorbeveiliging Ja  Ja  

Frequentie geregeld Nee Nee 

Regelbare druk   Nee Nee 

Afleesbare druk  Nee Nee 

Breedte in cm.   13,5 36 

Lengte in cm.  16,8 30 

Hoogte in cm.   16 17 

Aansluitmaten in "  1" 1" 

Kabellengte in cm.   110 110 

Voltage   230V 230V 

Kilowatt      0,245 0,49 

Ampere    1,5 3 

Gewicht in kg.   4,5 10 
* Indicatieve waarde, de maximale drukverhoging is afhankelijk van de ingang druk. 

 
√ Overal voldoende druk. √ Voor elke situatie een oplossing. √ Altijd vrijblijvend advies.  
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