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U3 | U3 spezial 
POMPA ODWADNIAJĄCA 



Haus- und Grundstücksentwässerung   |  U3 | U3 spezial

Sukces tej pompy skłonił nas do jej 
dalszego rozwoju i dostosowania do 
życzeń naszych klientów i wymagań 
rynku.

• Zwiększona wydajność
• Oszczędność miejsca na wyso-

kości dzięki wprowadzeniu kabli 
do osłony kablowej

• Ergonomiczny uchwyt
• Zamykany otwór spłukujący
• Temperatura nośnika 35 °C,  

60 °C przez krótki czas (10 minut)
 
Dzięki temu U3 K | U3 KS są nadal 
wyposażone do wielu obszarów zasto-
sowań: 
 
|| Odprowadzanie ścieków z urządzeń 
sanitarnych, takich jak umywalki, prys-
znice lub pralki  
| | Utrzymywanie wałów w stanie 
suchym  
| | Odprowadzanie wód pow-
ierzchniowych 
| | Pompowanie zalanych piwnic, ba-
senów lub stawów 

Już dobre 50 lat temu U3 KS podbił rynek kanalizacyjny i stał się synonimem 
synonim pompy do odwadniania piwnic. Jest to niezastąpiony pomocnik w 
domu i ogrodzie, który może być wykorzystywany na więcej sposobów niż 
prawie każda inna pompa.

| | Dla ochrony przed cofaniem się wody 
 
U3 K | U3 KS spezial może być używa-
ny dla mediów specjalnych: 
 
| | roztwory wodne do 15% zawartości 
soli 
|| kondensat z systemów gazowych 
kotłów kondensacyjnych 
|| słonej wody z zakładów zmiękczania 

 

ORYGINAŁ - TERAZ JESZCZE LEPSZY

| | sok kiszonkowy, serwatka, nawóz 
płynny  

U3 



SPECYFIKA  

Szersza rączka - gwarantuje pewny chwyt 
podczas transportu i montażu 

Podłużne wodoszczelne 
odlewane przepusty kablowe - 
zapobiegają przedostawaniu się 
wilgoci do jednostki silnikowej

Dolny wylot kabla - zapobiega zaginaniu się 
kabla

Te same wymiary - pompy nadal 
pasują nadal pasują do naszych 
pojemników Hebefix i Baufix 

Zamykany wylot zmiennego 
ciśnienia - do odpowietrzania 
korpusu pompy

Sprawdzona technologia 
pływaków - z automaty-
czną zmianą  
biegów i bez niej

Ssanie płaskie - przez 
wyjmowaną stopę sita do 
5 mm

Urządzenie płuczące - poprzez 
zdjęcie stopy sita i proste wyciąg-
nięcie korków zamykających można 
utrzymać podłogę w szybie w znacz-
nym stopniu wolną od osadów.

5 lat gwarancji - 
z rejestracją dla  
rzemieślnika SHK

Quality „Made in Germany“



Właściwe akcesoria, profesjonalnie zamontowane, oferują wiele bezpieczeńst-
wa i komfortu w dłuższej perspektywie. To także oszczędność pieniędzy.

System rur przesuwnych GR 32  
|| Do szybkiej i wygodnej konserwacji bez konieczności odkręcania połączeń  
  śrubowych.  
| | Odłączyć pompę i wyciągnąć ją z wału w celu kontroli wzrokowej. 

Klapa zwrotna R32 
|| Najwyższe bezpieczeństwo zgodnie z przepisami EN.  
| | Zapobiega samoczynnemu opróżnianiu się przewodu ciśnieniowego podczas  
  normalnej pracy. Podczas prac naprawczych i konserwacyjnych woda nie może  
  spływać z powrotem z przewodu ciśnieniowego do komory.  

Specjalne pływaki dla małych wysokości przełączania 
|| Nadają się szczególnie do odpływów znajdujących się blisko podłogi, np. pod  
  prysznicem, lub do odpływów o małej ilości wody resztkowej. ON 105 mm, OFF  
  45 mm 

Specjalny pływak do wąskich wałków 
| | W przypadku niewielkiej ilości wolnego miejsca (min. 30 x 30 cm), ten mały  
  pływak umiejętnie wykorzystuje jego zalety. WŁ 240 mm, WYŁ 170 mm  

Zestaw przyłączeniowy DN 32  
| | Do podłączenia pomp odwadniających piwnicę do istniejącego przewodu ciśni 
  eniowego.  
| | Teleskopowy przewód ciśnieniowy można przedłużyć do 90 cm i zapewnia on  
  bezstopniowe przejście między pompą a istniejącym przewodem ciśnie 
  niowym. Istniejące przewody ciśnieniowe można szybko i łatwo wymienić.  

Nadajnik alarmu  
| | Wcześnie wykrywają niedopuszczalnie wysoki poziom wody i uruchamiają  
  alarm za pomocą kulowego wyłącznika zanurzeniowego.  
|| Nadajnik alarmowy z funkcją zatrzymania pralki automatycznie wyłącza np.  
  pralkę. 

Nowość: zestawy montażowe Easyfix 32 single i Easyfix 32 duo. 
|| Przy niewielkim nakładzie pracy pompy do odwadniania piwnic lub pompy od 
  wadniające mogą być instalowane jako pojedyncze lub podwójne urządzenia w  
  szybie za pomocą tych zestawów. 
| | Zestawy są gotowe do podłączenia, a wszystkie niezbędne elementy są już  
  wstępnie zmontowane na płycie bazowej! Easyfix należy jedynie umieścić w  
  wale i podłączyć do przewodu ciśnieniowego.  Pompy nie wchodzą w zakres dostawy

Osiągnij więcej
DZIĘKI ODPOWIEDNIM AKCESORIOM
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