
1. Afvoer

  

 

 

 

2 & 3. Aanvoer (2x)
De aanvoeren van deze broyeur bevinden zich op een extra laag 

punt. Dit is ideaal voor een douchebak. Ook loopt op deze manier 

het water gemakkelijk de broyeur in. De broyeur is namelijk niet 

zelfaanzuigend. Op deze aansluitingen kunt u bijvoorbeeld de 

aanvoer van een douche, bad of wasbak aansluiten. Indien u een 

van de aanvoeren niet nodig heeft kunt u deze eenvoudig afsluiten 

met de bijgeleverde afsluitdop  7

4 t/m 8. Onderdelen
Bij deze broyeur worden standaard de volgende onderdelen meegeleverd:

- Afvoerpijpje  4

- Afsluitdop; mocht de broyeur worden afgekoppeld en de machet is opengesneden, dan kunt u nummer        gebruiken om de 

manchet             of             mee af te dichten.       

- Slangklemmen; 3x 32-50 mm en 1x 20-32 mm

- Manchet voor de inlaat (2x)

- Manchet voor de uitlaat     

Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op 053-7113650 of via whatsapp op 06-42436789. 
Ook via de chat op onze webbsite of per email op info@halvewerk.nl

ProfessioneleBadkamerbroyeur
Professionele badkamer broyeur 250 Watt

Klantenservice
053-7113650
info@halvewerk.nl
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U pakt het afvoermanchet        Hierin legt u de terugslagklep. Deze plaatst u op het zwarte afvoerpijpje  
Deze kunt u dan aan de broyeur bevestigen. Als laatst snijdt u het bovenste (nog dichte) gedeelte van het 
witte manchet       af zodat u deze passend maakt voor de leidingen. Mocht u nog geen leiding hebben raden 
wij een 40 mm leiding aan. Vervolgens kunt u uw leiding werk hierop aansluiten.
Denk eraan dat u het wel goed klemt door middel van een slangklem6
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De afvoer bevindt zich aan de rechterzijde. Deze is voorzien van 
een manchet die op verschillende maten gemaakt kan worden. 
Op de afvoer plaatst u altijd onderdeel 4 Bij het aansluiten 
zorg je ervoor dat dat het afvalwater eerst verticaal weggepompt 
wordt, en daarna pas horizontaal. Deze broyeur kan tot maxi- 
maal 4 meter verticaal pompen en maximaal 40 meter hori- 
zontaal. Bij deze afvoer zit nog geen terugslagklep ingebouwd. 
Deze wordt standaard meegeleverd. De afvoermaat bij deze 
broyeur is standaard 28 mm. Er zit een rubberen manchet bij 
welke eenvoudig te veranderen is naar een grotere afvoermaat.


