
Compli 400
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OPVOERINSTALLATIES VOOR 
(FECALIËN HOUDEND) AFVALWATER 



De stekkerklare fecaliënopvoerinstallatie voor bijvoorbeeld het afvoeren van hu-

ishoudelijk afvalwater van uw vrijstaande woning. Hij is gemakkelijk te bedienen, 

eenvoudig te monteren en plaatsbesparend te installeren. Hij kan tijdelijk onder 

water komen te staan en is voorzien van een terugslagklep, zodat hij zelfs kan 

worden gebruikt in gebieden met een overstromingsrisico. Behalve het toilet 

voert het ook andere afvoer punten in uw huis op betrouwbare wijze af. 

Dit is het: de nieuwe Compli 400

Variabele 
persaansluiting 
DN 80 of DN 100

Extra 
hoogwater alarm 
(accessoires)

Boven inlaat
DN 100/DN 50

Zij-inlaat
DN 100/DN 50

Nood afvoer
aansluiting 
(accessoires)

Eenvoudige 
vloermontag

Nieuw 
Niveauregeling
(DKS kompakt)

EENVOUDIGE INSTALLATIE

 In hoogte verstelbare klemflens 

 Anti opdrijf bescherming zonder 

     het systeem opnieuw te moeten       

     verplaatsen

 Variabele persaanlsuiting 

     (DN 80 of DN 100)

 Veelzijdige aansluitmogelijkheden

 Laag gewicht

 Draaibare terugslagklep

GEÏNTEGREERDE HYDRAULICA

 Betere stroming

 Lager gewicht

 Geen corrosie

 Minder verstopping

 Meer pompvolume

CONTROLE-UPDATE

 Weergave onderhoudsinterval

 Extra aansluiting voor een ander   

     hoogwateralarm

 Alarm bevestiging 

 

RUSTIG EN VEILIG

De geïntegreerde hydraulica in 

combinatie met de twee gietijzeren 

ringen geven de nieuwe Compli 400 

nog steeds een grote stabiliteit en een 

soepele werking. Toch is hij lichter dan 

zijn voorgangers en dus gemakkelijker 

te monteren op de plaats van instal-

latie.

De extra aansluitmogelijkheid voor 

seperaat hoogwateralarm (optioneel) 

biedt u nog meer veiligheid.

De verstoppingsbestendige vri-

jstroomhydraulica met grote vrije 

doorlaat zorgen voor debieten tot 

48 m³/h en garanderen een betrou-

wbare afwatering van bijvoorbeeld 

eengezinswoningen.

NIEUWE ACCESSOIRES

 Aansluiting voor noodafvoer met   

     schuifafsluiter en slangaansluiting 

     (1"  -  1 ¼"  -  1 ½" )

Uw voordelen in een oogopslag:

FLEXIBELE TOEPASSINGSMOGELIJK-

HEDEN

Op de extra inlaten kunt u nog meer 

afvoer punten aansluiten zoals bijvoor-

beeld wastafels, douches of fonteinen. 

De aansluitmogelijkheden zijn zowel 

van bovenaf als van opzij; u kunt kiezen 

tussen DN 50 en DN 100. 

Dankzij de  instelbare klemflens kunt u 

ook een achteraf ingebouwd vloerto-

ilet volgens de Euronorm aansluiten, 

zonder dat u een put hoeft te graven. 

Met de bij de levering inbegrepen 

adapterring kunt u de drukleiding 

ook in DN 80 of, zoals gebruikelijk, in 

DN 100 met de elastische verbinding 

vormgeven.
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Afmetingen H x B x T Tankinhoud H max Q max Vrije doorlaat Inlaathoogten

445 x 650 x 575 mm 64 l 7 m 48 m³/h ca. 70 mm 180 tot 250 mm

Compli 400 in cijfers:

Mogelijke afvoer objecten:

* Er moet worden gezorgd voor vermenging met huishoudelijk afvalwater

Staand
WC

Wand-
Toilet Urinoir Bidet

Was-
tafel Douche Bad

Spoel-
bak

Vaat-
wasser

Was-
machine

Con-
densaat

Water-
onthar-

der
H max

 (m)
Q max 
 (l/min)

Druk 
uitgang

👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍

*
👍

*
7 m 800 l DN 80

of
DN 100

H max
l/min

Compli 400 tot nu toe Compli 400

Niveaudetectie Potentiometer met analoge evaluator Roterend contact (magneet) 

Inlaat opties 1 4

Alarm bevestiging Trek de stekker eruit Met een druk op de knop

Weergave onderhoudsinterval - LED indicatie, naar keuze 1x, 2x, 4x, uit

Extra hoogwateralarm - Stekkerverbinding in bedieningseenheid, 
EGR in toebehoren

Bescherming tegen opdrijven Lange schroef door tankgat Roestvrij stalen beugel aan 
de buitenkant van het reservoir

Hydraulica van de pomp In gietijzeren tank In tank gedraaid

Persaansluiting DN 100 DN 80 of DN 100 mogelijk

Gewicht 55/70 kg 49/64 kg (6 kg lichter)

In directe vergelijking:
nieuw

Vernieuwd 
en verbeterd!

👍

👍

👍

👍

👍

👍

👍

👍

👍
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