
300m

DURA POMPENNMT MINI PRO WIFI
eerste huishoudelijke circulatiepomp 
met ingebouwde 

WiFi controle

DE EERSTE WiFi pomp voor 
huishoudelijk gebruik op de markt

De beste prestaties in
signaalbetrouwbaarheid

Maak direct verbinding met mobiele 
telefoon of bestaand wifi-netwerk

Sluit meerdere pompen aan op 
hetzelfde WiFi-netwerk  

gemakkelijke toegang tot elke pomp

Niet nodig om applicatie te downloaden
Directe browsertoegang

(Chrome/Firefox/Safari/IExplorer...)

De pomp kan tot 300 m verwijderd 
zijn van de mobiele telefoon of het 

wifi-netwerk

Op afstand toegang tot de pomp  voor 
o.a. diagnostische informatie in geval 

van storing

Compatible met alle
mobiele telefoons en 

besturingssysteem

Mogelijkheid om een 
weekkalender in te stellen

(In toekomstige firmware-updates - binnenkort beschikbaar)

Downloaden niet nodig



AP
MODE

STA
MODE

DURA POMPENWiFi connectiviteit

NMT MINI PRO WiFi
is de eerste pomp op de markt met wifi commu-
nicatie. Installateurs kunnen nu op de snelste 
en makkelijkste manier de pomp instellen.

De ingebouwde Access Point (AP)-modus 
maakt directe communicatie mogelijk 
tussen pomp en apparaat (telefoon, tablet, pc), 
zonder noodzakelijk wifi-netwerk in de ketel-
ruimte. De Wifi biedt een makkelijke communi-
catieoplossing voor installatie voor het aan-
sluiten op een pomp (geen aparte applicatie 
nodig!).

Gebruiksvriendelijke webpagina’s bieden de 
beste gebruikerservaring op elk apparaat. Ze 
tonen stroom, pompparameters, configuratie, 
netwerkinstellingen, foutgeschiedenis, week-
schema’s (in toekomstige versies) en soft-
ware-updates.

NMT Mini Pro WiFi geeft de installateur een 
eersteklas gebruikerservaring en maakt het 
werken gemakkelijker en sneller.

NMT MINI PRO WiFi biedt:
• Access point (AP) modus voor directe  

communicatie tussen gebruiker en pomp.
• Stationaire (STA) modus voor verbinding  

met bestaande WiFi-netwerk
• Hogere nauwkeurigheid van pompafstelling
• Droogloopdetectie voorkomt dat de pomp 

draait als er geen water is
• Numeriek display dat de bedrijfsgegevens  

van de pomp weergeeft vermogen (W),  
opvoerhoogte (h) en debiet (m3/h)

• Ultralicht ontwerp, de zwaarste pomp weegt 
slechts 1900 gram!

• Auto-modus met de beste optimalisatie  
van efficiëntie en comfort

• 3 proportionele drukcurven voor radiator- 
verwarming

• 3 constante drukcurven voor vloerverwarming
• 3 vaste snelheden voor ketelinstallatie,  

ontluchting en huishoudelijk warm water
• Nachtmodus die het stroomverbruik verlaagt 

bij temperatuurdaling
• Automatische zomermodus die blokkering 

tijdens laag seizoen voorkomt
• Robuuste opstart


