
JUNG PUMPEN 

POMPA DRENAŻOWA
FLOW MANAGEMENT SOLUTIONS  ZESTAW DO DRENAŻU 



Moc gwarantuje spokój
Mocna pompa U6 drain 
ES ma zabudowane 
wysokiej jakości uszc-
zelnienie krzemowo-
węglowe. Wydajność 
pompy jest na tyle 
duża, że gwarantuje 
bezpieczeństwo w przy-
padku obfitych opadów 
deszczu. 

Pasuje do każdej 
studzienki
Specjalny pływak 
umożliwia instalację 
układu w każdej, 
znajdującej się w 
handlu studzience do 
drenażu o średnicy nie 
mniejszej niż 280 mm.

Praktyczne detale
Zintegrowany z pompą 
stojak zapewnia jej bez-
pieczne posadowienie. 
Adapter przyłączeniowy 
dla węża o średnicy 
wewnętrznej 40 mm, 
20 metrowy kabel 
zasilający pompę, 
zamontowany zawór 
zwrotny oraz ster-
owanie ręczne lub 
automatyczne należą 
do zestawu.
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Zestaw do drenażu firmy JUNG PUMPEN jest dostarczany jako gotowe do 
podłączenia urządzenie z pompą U6 drain ES. Zespół ten posiada wszystkie 
potrzebne komponenty pozwalające go podłączyć w łatwy sposób.

Pompa o dużej mocy pozwala na pompowanie medium z dużą 
zawartością piasku. 

Kompaktowe wykonanie umożliwia instalację układu w każdej, znajdującej się 
w handlu studzience do drenażu o średnicy nie mniejszej niż 280 mm.

ZESTAW DRENAŻOWY 
DO WODY BRUDNEJ  
ORAZ GRUNTOWEJ

DODATKOWA OCHRONA BUDYNKU PRZED WILGOCIĄ

Gotowy do podłączenia 
Łatwa instalacja 
kompletnego zestawu.
Wstaw – podłącz – 
gotowe!

U6 Drain ES

▶▶ Pompa drenażowa U6 drain ES
Maksymalna wysokość 
podnoszenia ok. 9,5 m 
Maksymalna wydajność 16m³/h

▶▶ Pompuje agresywne medium  
Poprzez zabudowę uszczelnień 
krzemowo-węglowych

▶▶ Możliwa praca na sucho
Poprzez płaszcz chłodzący silnik

▶▶ Optymalne zabezpieczenie pompy
Poprzez komorę olejową, jako 
zabezpieczenie szczelności jak 
również ochronę termiczną silnika

▶▶ Zakres dostawy 
• Pompa drenażowa U6 drain ES
• Specjalny pływak 
• Zawór zwrotny 
• Opaski do węża 
• Stopa 
• 5 m linka do zabudowy i wyciągania       
• 20 m kabel zasilający 
• Sterowanie ręczne/automatyczne

Zestaw do drenażu U6 drain ES  (art. nr. JP 43388)

Kompletny wąż spiralny  (art. nr. JP 43550)

z PCV długości 15 m do łatwej zabudowy (Dodatkowe wyposażenie)

Type Napięcie Moc silnika 
P1 / P2

Prąd  Wolny przelot

U6 Drain ES 1/N/PE~230 V 0,75 / 0,49 kW 3,3 A  10 mm


