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Compli 1100 E 
Kompaktowa przepompownia ścieków z dwoma pompami

Sprawne silniki pomp prądu zmien-
nego z obudową ze stali nierdzewnej 
spoczywają na żeliwnych pierście-
niach, które nadają systemowi szcze-
gólną stabilność i zapewniają cichą 
pracę. Obie pompy pracują naprze-
miennie lub równocześnie, aby dosto-
sować się do obciążenia szczytowego 
lub trybu pracy rezerwowej.

System jest zgodny z normą europej-
ską (EN 12056 część 4), która przewi-
duje stosowanie systemów dwupom-
powych w budynkach mieszkalnych i 
obiektach komercyjnych, w których 
musi być zagwarantowana nieprze-
rwana praca przepompowni ścieków.
  

Niezależnie od tego, czy mamy do 
czynienia z budynkami mieszkalnymi, 
biurowymi, restauracjami, kempinga-
mi lub parkami rozrywki:: stacje pod-
noszenia Compli firmy Pentair Jung 
Pumpen zawsze i wszędzie działają 
bez zarzutu. Dlatego od dziesięcioleci 
są one niezawodnym wyborem, jeśli 
chodzi o bezpieczne odprowadzanie 
ścieków zawierających fekalia 

Nowe Compli 1100 E jest kompakto-
wym urządzeniem z dwoma pompami. 
Dzięki niewielkim wymiarom zbiornika 
jest on szczególnie łatwy i wygodny w 
instalacji.

Liczne opcje podłączenia umożli-
wiają łatwy i elastyczny 
montaż. Wysokość 
wlotu można płynnie 
regulować w zakresie 
od 180 do 250 mm.

Zalety:
  Najmniejszy system dwupompowy

  Prosta instalacja

   Dodatkowe wloty pionowe/ 

poziome

  Wlot o regulowanej wysokości

   Możliwość podłączenia w dowolnym 

miejscu dzięki silnikowi na prąd zmienny

   Wydajne pompy z wirnikami VORTEX

   Kompletny system ze sterowaniem

   Możliwość podłączenia do inteligentne-

go domu

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


