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Uniwersalny zestaw pompowy

Flow Management Solutions 	Niezawodne odwadnianie piwnic – prosta i łatwa obsługa

Pakiet „wszystko w jednym” do
przepompowywania wody
Wszędzie tam, gdzie występuje
konieczność przepompowania wody
z punktu A do punktu B , firma JUNG
PUMPEN dostarcza niezawodne
rozwiązanie.
Odwadnianie piwnic
Tu ważny jest czas. W wyniku gwałtownej
ulewy może zostać podtopiona piwnica. Grozi to poważnymi zniszczeniami
powierzchni użytkowych.

Należy szybko zdjąć PUMPBOX ze ściany
lub wyjąć z regału, podłączyć dostarczony wąż w komplecie i w tym momencie pompa może pracować, chroniąc
Państwa mienie.
Czyszczenie basenów
Znowu przyszła jesień i należy
wypompować wodę z basenu. PUMPBOX
JUNG PUMPEN wykona to zadanie
w kilka minut, a niezawodność tej pompy
pozwala na opróżnienie kilku kolejnych
basenów.

Wypompowanie wody z oczek wodnych
i stawów
Oczka wodne i stawy powinny być regularnie czyszczone. Przy zastosowaniu
PUMPBOX JUNG PUMPEN nie stanowi to
żadnego problemu.
Oczko wodne może zostać opróżnione
w ciągu kilku minut, a następnie, po
oczyszczeniu, ponownie zalane wodą
z sąsiedniego stawu, jeziora lub rzeki.
Inne zastosowania
Z pewnością coś wpadnie Państwu do
głowy!
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Wysokie parametry pracy ( H max –
8 m, Q max – 11,5 m³/h)
Wolny przelot 20 mm zapewnia
wysokie bezpieczeństwo hydrauliczne pracy pompy,
Ochrona termiczna silnika i zabudowany termostat
Niezawodna długa praca również
w zanurzeniu
Przewód zasilający 10 metrów
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KOMPLETNY WĄŻ

•
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Długość 12,5 metrów,
Przystosowany do pracy w ciężkich
warunkach, wykonany z materiału
o długiej żywotności,
Mała objętość w stanie zwiniętym.

KOSZ NOŚNY

•
•

Zabudowany uchwyt do mocowania
pompy ( z bezpieczną zabudową
pompy)
Ochrona pompy przed szlamem.
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NATYCHMIASTOWA GOTOWOŚĆ DO
PODJĘCIA PRACY PRZY DZIECINNIE
ŁATWEJ OBSŁUDZE:

ZALETY:

BEZ KOSZA NOŚNEGO

WYPOMPOWANIE Z POSADZKI

Pompa PB5 może być oczywiście zastosowana bez kosza nośnego. W tym
celu należy poluzować mocowanie przy
uchwycie pompy i ją wyciągnąć.

Kosz dolny pompy można zdjąć. Poprzez
to jest możliwe wypompowanie wody do
bardzo niskiego poziomu.

p u m p b ox

3

PUMPBOX

wiemy, o co chodzi.
JUNG PUMPEN od 85 lat jest godnym zaufania partnerem w technice pompowania
wody brudnej i ścieków. W zakładach produkuje się wysokiej klasy pompy i pompownie ścieków do odwadniania budynków, drenażu, jak również dla dużych projektów
przemysłowych i gospodarki komunalnej.
JUNG PUMPEN jest wiodącym na rynku dostawcą systemów techniki domowej, pomp
do ścieków i gospodarki komunalnej.

Pentair Water Polska Sp.z.o.o.
ul. Plonów 21
41-200 Sosnowiec

Faks +48 32 295 1201
eMail infopl.jungpumpen@pentair.com

P 133-1.0 PL-1212

Telefon +48 32 295 1200

