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T E S T S I E G E R

 

 • URTEIL

JUNG PUMPEN – U 5 KS

SEHR GUT
92,7 %

13 Schmutzwasserpumpen im Test
Heft 03/2009

DE KLASSIEKERS

EN UW BIJZONDERHEDEN

Miljoenen maal getest rekenen de 
dompelmotorpompen U3K(S) en  
U5K(S) probleemloos met huishoude-
lijk vuilwater af. Stationair in een kel-
derschacht of in een verzamelreser-
voir ingebouwd dienen zij voor vuilwa-
terverwerking en de terugstuwbeveili-
ging. Doch ook mobiel gebruikt, bv. in 
de tuin of bij overstromingen spelen zij 
hun voordelen volledig uit.

De drainagepomp U6K(S) is wegens 
de siliciumcarbide glijringdichting 
naast het transport van vuil water ook 
geschikt voor drainage- en percolaat-
water in schachten en kuilvoersap en 
vloeibaar mest.

ZUIVERE POMPENSCHACHT 
Spoelboringen in de hydrauliek zorgen 
voor een zuivere arbeidsplaats van de 
pomp.

ZEKERE ONTLUCHTING 
De ontluchtingsboring verhindert in stati-
onair bedrijf de vorming van luchtkussens.

VRIJE DOORGANG TOT 20 MM
Deze zorgt voor een betrouwbaar trans-
port bij sterk verontreinigd vuil water  
(U5 en U6).

HORIZONTALE AFZUIGING
De ingebouwde horizontale afzuiging 
maakt (door het afnemen van de zeefkorf) 
het afpompen van het water mogelijk op 
slechts een paar mm.

JUNG PUMPEN U3KS | U5KS | U6KS
ONZE WINNAARS IN DE GELE TRUI 

LEVERINGSOMVANG:
– Mobiele terugslagklep
–  Standpoten voor vrije doorgang  

(20 mm) bij U5 en U6
– Uitaatbocht 90°

Gebruiksgrens Q min.
Drukleiding DN 32

U6KU3K U5K
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Speciale vlotters voor lage schakelh-
oogten in het bijzonder voor aflopen 
vlakbij de vloer zoals bv. bij een douche 
of voor kleine hoeveelheden resterend 
water. In- en uitschakelhoogten:

U3KS EIN 105 mm UIT 45 mm 
U5KS EIN  90 mm UIT 40 mm 
U6KS EIN 130 mm UIT 80 mm

Speciale vlotters voor enge schach-
ten. Is er weinig ruimte voorhanden 
(min. 30 x 30 cm), speelt deze  
kleine vlotter zijn voordelen handig  
uit. 

U3KS EIN 240 mm UIT 170 mm 
U5KS EIN 265 mm UIT 195 mm 
U6KS EIN 300 mm UIT 230 mm

De vlotterfixering voor de arretering 
van de vlotterschakeling voor continue 
bedrijf.

ER IS NOG MEER:

Een omvangrijke selectie aan acces-
soires ondersteunt het gebruik van 
kelderriolerings- en drainagepompen 
accumuleert deze in de grootste mate:

IN STATIONAIRE INBOUW:  

1   Het geleidestangsysteem GR 32. 
Maakt een snel en gemakkelijk 
onderhoud mogelijk zonder 
schroefverbindingen te moeten  
losmaken. Eenvoudigweg de 
pomp loskoppelen en voor visuele 
controle uit de schacht trekken.

2   De terugslagklep. Overeenkoms-
tig de DIN-voorschriften zorgt 
deze voor de hoogste mate aan 
veiligheid. Zij verhindert in regu-
lair bedrijf een zelfstandig leeglo-
pen van de drukbuisleiding. Bij 
reparatie- en onderhoudswerk-
zaamheden kan geen water uit de 
drukleiding in de schacht 
terugstromen.

 3   De alarmschakeling met kogel-
dompelschakelaar zorgt voor bij-
komende veiligheid. Zij herkent 
vroegtijdig een ontoelaatbaar 
hoge waterstand en geeft een 
alarm vrij. Bij de alarmschakeling 
met stoppen van de wasmachine 
wordt bv. automatisch de wasma-
chine uitgeschakeld.  

HET JUISTE ACCESSOIRE

JUNG PUMPEN U3KS | U5KS | U6KS
SAMEN MEER BEREIKEN

Met Smartphone en 
QRCode-app scan-
nen en video van  
GR 32 bekijken



JUNG PUMPEN GmbH
Industriestraße 4–6 · 33803 Steinhagen · Germany · Tel. +49 5204 170 · Fax +49 5204 80 368 · info@jung-pumpen.de · www.jung-pumpen.de

DE NIEUWKOMER 
Verdere producten hebben zich de 
laatste jaren in het bereik van vuilwa-
terverwerking als werkelijke profs 
laten kennen:

De vloedbox.  
Deze geeft eerste hulp bij hoogwater. 
De pomp met draagkorf op de kelderv-
loer plaatsen en het water snel en 
betrouwbaar via de brandweerslang 
(12,5 m) uitpompen. 

Sedert meer dan 90 jaar is JUNG PUMPEN uw betrouwbare partner in de vuil- 
en afvalwaterverwerking en hoort bij de wereldwijd agerende Pentair Water 
Group. Uitsluitend in Duitsland worden hoogwaardige pompen en pompstations 
voor de huis- en terreinriolering alsook voor grote projecten in industrie en 
gemeentelijke overheid geproduceerd. 

JUNG PUMPEN  U3KS | U5KS | U6KS
KWALITEIT „MADE IN GERMANY“
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De drainageset.  
Een omvangrijke set waarmee u uw 
woning beschermt tegen vocht. De 
slanke uitvoering maakt inbouw moge-
lijk in alle in de handel verkrijgbare 
drainageschachten vanaf 280 mm bin-
nendiameter.Enkel nog een drukbuis 
aansluiten. Klaar!

DE SPECIALIST
De U3K(S) speciaal.  
Dankij verbeterde materialen is zij 
geschikt voor het transport van wate-
rige oplossingen met tot 10% zoutge-
halte en kan bv. afvalwater uit onthar-
dings- of condensaatinstallaties op 
zekere wijze wegpompen.  Bij trans-
portabel gebruik toont zij ook haar 
sterke kanten als lenspomp op boten.


