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Nowa przepompownia ścieków Compli 1100 E Drena-Line 
Niezawodne odprowadzanie ścieków wraz z zabezpieczeniem przed przepływem 

zwrotnym 

 

Od dziesięcioleci urządzenia do transportu ścieków firmy Pentair Jung Pumpen 
stanowią najlepszy wybór w zakresie niezawodnego i bezpiecznego usuwania 
ścieków zawierających fekalia z budynków mieszkalnych lub obiektów 
komercyjnych. Nowe Compli 1100 E jest najmniejszą dwupompową 
przepompownią ścieków, która posiada wszystkie sprawdzone cechy 
produktów z serii Compli.    
 

Redundancja dla bezpieczeństwa 
Zgodnie z normą EN 12056 część 4 stosowanie systemów podwójnych jest 

obowiązkowe w budynkach mieszkalnych i nieruchomościach wykorzystywanych 

komercyjnie, w których musi być zagwarantowana nieprzerwana praca 

przepompowni ścieków. Systemy podwójne pracują z dwoma agregatami 

pompowymi, które pracują naprzemiennie lub  równocześnie, np. w przypadku 

napływu dużych ilości ścieków. W przypadku uszkodzenia jednej pompy, druga 

zapewnia możliwość dalszego odwadniania budynku. 

 

Nowe Compli  w serii Jung Pumpen 
Zbiornik nowego Compli 1100 E Drena-Line, wykonany z wysokiej jakości polietylenu, 

charakteryzuje się niewielkimi wymiarami i dzięki temu może być stosowany nawet 

tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Liczne opcje podłączeń umożliwiają prostą i 

elastyczną instalację. Wysokość wlotu może być płynnie regulowana w zakresie od 

180 do 250 mm.  

Sprawne silniki prądu zmiennego pomp z obudową ze stali nierdzewnej spoczywają 

na żeliwnych pierścieniach, które nadają systemowi szczególną stabilność i 

zapewniają cichą pracę. Pompy wirowe z wirnikami typu VORTEX  o mocy silnika 1,2 

kW i napięciu 230 V mogą być zasilane ze zwykłego gniazdka elektrycznego. 

 

Plug & Play – prosta instalacja, łatwa konserwacja 
Konstrukcja urządzenia ułatwia dostęp do wnętrza układu, czyszczenie zbiornika jest 

bezproblemowe. Przepompownia jest dostarczana z nowoczesną podwójną klapą 

zwrotną i wstępnie zmontowanym sterowaniem.  
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System sterowania nadzoruje naprzemienną pracę obu pomp oraz funkcję obciążenia 

szczytowego w przypadku wyjątkowo dużego napływu ścieków. Bezpotencjałowe 

wyjście jednostki sterującej umożliwia również rozbudowę o opcjonalnie dostępny 

czujnik radiowy. Dzięki temu komunikaty o usterkach mogą być wysyłane 

bezpośrednio na smartfona. 

 

Przepompownia ścieków może być również wyposażona w dodatkowe akcesoria, 

które można obejrzeć na stronie internetowej www.jung-pumpen.com. 

 

  

http://www.jung-pumpen.com/
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Rys. 1: Drena-Line Compli 1100 E jest idealne do zastosowań komercyjnych, na przykład do 

odprowadzania ścieków z urządzeń sanitarnych w sektorze gastronomicznym. Ścieki są 

pompowane do kanalizacji w sposób zabezpieczony przed przepływem zwrotnym. 
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Pentair Jung Pumpen – Quality made in Germany 
 
 
Od ponad 95 lat firma Jung Pumpen projektuje i produkuje pompy do ścieków, 
agregaty podnoszące i przepompownie do transportu ścieków z  domów i posesji 
prywatnych, jak również do dużych projektów w przemyśle i gminach. Jako 
dostawca systemów w zakresie techniki kanalizacyjnej i drenażu ciśnieniowego 
firma jest jednym z liderów rynku w Niemczech. Jung Pumpen jest spółką zależną 
firmy Pentair plc zatrudniającą 11.250 pracowników w 26 krajach. 

 
Rys. 2: Przepompownia Compli 1100 E Drena-Line jest kompaktowa a zarazem 

wszechstronna. W przykładzie powyżej pompuje ścieki z urządzeń sanitarnych kempingu do 

kanalizacji publicznej, zabezpieczając ryzyko cofania się ścieku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wszystkie wskazane znaki towarowe i loga firmy Pentair są własnością firmy Pentair. 
Zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe i loga osób trzecich są własnością ich 
właścicieli. 
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