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Compli 1100 E 
De kleinste dubbele eenheid in de reeks van de fecaliënopvoerinstallatie

De krachtige wisselstroommotoren 
van de roestvrijstalen pompen rusten 
op gietijzeren ringen, die het systeem 
een bijzondere stabiliteit geven en een 
stille werking garanderen. De twee 
pompen schakelen afwisselend of 
samen om piekbelastingen of back-up 
werking op te vangen.

Het systeem voldoet aan de Euro-
pese norm (EN 12056 deel 4), die het 
gebruik voorschrijft van dubbelpomps 
systeem in appartementsgebouwen 
en commercieel gebruikte eigendom-
men waar de toevoer van afvalwater 
niet mag worden onderbroken.

Of het nu gaat om appartements-
gebouwen, handelsondernemingen, 
restaurants of campings en recreatie-
parken: de Compli opvoerinstallaties 
van Pentair Jung Pumpen werken 
altijd en overal perfect. Daarom zijn 
zij al tientallen jaren de eerste keuze 
voor de veilige afvoer van afvalwater 
dat fecaliën bevat.

De nieuwe Compli 1100 E is een zeer 
compacte en volwaardige dubbel-
pomps installatie. Dankzij de kleine 
afmetingen van het reservoir is het 
bijzonder gemakkelijk en handig te 
installeren

Talrijke aansluitmogelijkheden maken 
een eenvoudige en flexi-
bele installatie mogelijk. 
De hoogte van de toevoer 
kan ter plaatse traploos 
worden ingesteld tussen 
180 en 250 mm.

Voordelen:
  Kleinste dubbelpomps systeem

  Eenvoudige montage

   Extra verticale/horizontale  

toevoeren

  In hoogte verstelbare toevoer

   Kan overal worden aangesloten dankzij 

wisselstroommotor

   Met krachtige vortex  

waaierpompen

   Compleet systeem incl. besturing en 

dubbele terugslagklep

833 x 594 x 619 mm  (L x H x D)


