JUNG PUMPEN

US ČERPADLA
TECHNOLOGIE PRO OBYTNÉ OBJEKTY

PONORNÁ DRENÁŽNÍ ČERPADLA

TAM KDE JE POŽADOVÁN VÝKON
Tato ponorná drenážní čerpadla jsou
určena pro aplikace, které vyžadují
čerpání odpadní vody bez fekálií v
různých oblastech nasazení.
Výkonné motory, hydraulika šitá na
míru pro čerpaná média a také
vysoce kvalitní materiály jsou
charakteristickými znaky řady
čerpadel v US.
US 62-251 jsou ponorná drenážní
čerpadla pro čerpání vody s pevnými
příměsemi do 10 mm. Jsou proto
velmi vhodné pro čerpání slabě
znečištěné odpadní vody, například v
kanalizaci.

10 mm
Provozní limit Q min.
Tlakové potrubí DN 40
Tlakové potrubí DN 50

US 62-251

US 73-253 ponorná drenážní čerpadla
pro čerpání vody s pevnými příměsemi
30 až 40 mm. Jsou vhodná pro čerpání
vláknité odpadní vody, jaké se vyskytují
v průmyslových prádelnách nebo
automatických pračkách.
US 75-155, pro čerpání vody s pevnými
příměsemi 50 mm, tedy pro odpadní
vodu se zvláště hrubými nečistotami.
▶ Olejová komora
▶ SiC mechanická ucpávka nezávislá na
směru otáčení
▶ Vyměnitelný přívodní kabel s těsněnim
proti vlhkosti

30/40 mm

US 62 na systému vodicí lišty GR 40 pro stacionární použití.
Pro každý typ čerpadla je k dispozici vhodný systém vodicí lišty.

50 mm

Provozní limit Q min.
Tlakové potrubí DN 40
Tlakové potrubí DN 50

Provozní limit Q min.
Tlakové potrubí DN 50

US 73-253

US 75-155

HRAJME NA JISTOTU
PRO VÝBUŠNÉ A
NEBEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ
US 73-103 Ex Ponorná drenážní

čerpadla typu s ochranou proti
výbuchu. Čerpají odpadní vodu o
zrnitosti až 30 mm, například ze
sběrných komor v garážích, mycích
linkách nebo čerpacích stanicích.

▶ Typ ochrany
(Ex) II 2 G Ex d IIB T4

PRO HORKÉ KAPALINY
US 73-103 H to pravé čerpadlo pro pro
horké kapaliny do 90°C s pevnými
příměsemi do 30 mm.
Vhodné pro průmyslové prádelny,
topné systémy a pro přečerpávací
stanice v kombinaci s nádrží Hebefix
(do 80°C).

▶ ▶ Jeho kompaktní
provadení usnadňuje
manipulaci

30 mm
Pracovní limit Q min.
Tlakové potrubí DN 40

US -Ex
US HE

Ponorná drenážní čerpadla řady
UB 62-251 jsou ideální pro mobilní
použití ve stavebnictví a v
kanalizačních systémech.
▶ Ponorný spínač s kuličkovým
kontaktem pro různé úrovně spínání

▶ Olejová komora

▶ Pro stacionární použití
s GR 40 nebo pro
přenosné použití

POKUD JE MOBILITA
ROZHODUJÍCÍ

▶ SiC mechanická ucpávka
nezávislá na směru otáčení
▶ SOchrana proti chodu na sucho
▶ Horká voda do 194°F (90°C)

▶ Integrovaný termostat chrání před
přehřátím
▶ Všechna čerpadla jsou volitelně k
dispozici pro třífázový proud
▶ Třífázová čerpadla obsahují praktickou
zástrčku pro fázovou změnu
▶ Standardně dodávaná pevná spojka
(Storz C) je vhodná pro profesionální
použití

QUALITY
„MADE IN
GERMANY“
Již 90 let je JUNG PUMPEN vaším spolehlivým partnerem v oblasti odvádění
odpadních vod a je součástí globálně aktivní skupiny Pentair Water Group. Vysoce
kvalitní čerpadla a čerpací stanice se vyrábějí výhradně v Německu. Jsou
předurčena pro použití v domovních a pozemních kanalizacích i pro velké
průmyslové a komunální projekty.

JUNG PUMPEN US-ČERPADLA

PRO SPECIALNÍ APLIKACE
PKS-A 800 SE používá v kombinaci s US
čerpadly pro aplikace na odvodňování
nemovitostí. Tato vysoce kvalitní jímka z
polyethylenu (PE) může být instalována
na pevnou neporušenou půdu bez
nutnosti dalších betonářských prací.

Hebefix 100 H podlahová nádrž je
navržena speciálně pro teploty odpadní
vody od 40 ° do 80 ° C.
▶ Ochrana proti přetečení
▶ Volitelný směr tlakového potrubí

▶ Patentovaný
spojovací
systém
▶ Ttřída zatížení
A 15,
upgradovatelná
na třídu B 125
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▶ Kryt se sponami
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▶ Ventily lze
ovládat shora

