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Opvoerinstallaties

compli – voor elk
gebruik de juiste
hefinstallatie

Enkele installaties - compact en snel geïnstalleerd

compli 300 E – de kleinste en
de lichtste

compli 400 – de eerste keuze voor
de eensgezinswoning

compli 500 –
voor iedereen die meer wil

Deze hefinstallatie is de kleinste
fecaliëninstallatie van de compli
bouwreeks. Zij werd speciaal voor
de afvalwaterverwerking uit wooneenheden zoals bv. souterrainwoningen ontwikkeld. Dankzij haar zeer
compacte reservoirafmetingen en
haar talrijke aansluitingsmogelijkheden kan zij op vele plaatsen
gebruikt worden.

Eenvoudige bediening, ruimtebesparende opstelling, simpele installatie – niet enkel daarom is de
compli 400 een vast bestanddeel
van de afvalwaterverwerking in
steeds meer eensgezinswonigen.
Zelfs in overstromingsgevaarlijke
ruimten zorgt de overstroombare
installatie 24 uur per dag voor een
zekere verwerking van het huishoudelijke afvalwater.

Bij grotere afvalwaterhoeveelheden
zorgt de compli 500 met een groter
stuwvolume (115 l) voor een zekere
afvalwaterverwerking. Zoals bij alle
compli installaties zorgt ook hier
een bedieningsvriendelijke sturing
voor de betrouwbare werking. Al
naargelang de vermogensbehoefte
staan verschillende motorvermogens ter beschikkking.

Dubbele installaties - Betrouwbaarheid x 2

compli 1000 – voor meer zekerheid

compli 1200 – voor meer volume

compli 1500/compli 2500
– voor de hoogste vereisten

Bij meerdere wooneenheden of
industriële gebouwen zoals hotels
of restaurants is naast meer vermogen ook meer zekerheid vereist.
Daarom is de compli 1000 een dubbele insta wee pompen op één
reservoir. Deze schakelen ofwel
afwisselend of werken bij piekbelasting samen.

De compli 1200 met een inzamelvolume van 350 l vormt de ideale
oplossing voor meerdere wooneenheden, industriële bedrijven of ziekenhuizen. Zij is gemakkelijk te installeren en eenvoudig te onderhouden. De toevoer aan de achterzijde kan zowel in de hoogte variabel (560 – 700 mm) alsook zwenkbaar (180°) gemonteerd worden.

Voor grote industriële en gemeentelijke afvalwaterhoeveelheden of
bij aansluiting van hele straten of
inkoopcentra wordt een bijzonder
groot reservoirvolume gevraagd.
Met een totaal volume van 1000 l en
overeenkomstig krachtige MultiStream pompen is de compli 2500
de grootste hefinstallatie. De installaties worden al naargelang de
vraag met twee (compli 2500) of een
enkele reservoir (compli 1500 met
500 l) geleverd.

jung pumpen  compli
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Opvoerinstallaties voor
bijzondere gevallen

compli 100, 500 EN
1000 MultiCut

compli 1200, 1400 und 1600
– in roestvrijstaal

Deze opvoerinstallaties met het
snijsysteem MultiCut werden speciaal voor de verwerking van speciale
objecten zoals mobiele sanitaire
inrichtingen, toiletten in productiehallen, weekendverblijven of woonboten ontwikkeld. Het snijsysteem
MultiCut verkleint de gebruikelijke
bijmengsels in het huishoudelijke
afvalwater en maakt aldus het
gebruik mogelijk van persleidingen
met kleinere diameter.

De opvoerinstallaties zijn speciaal
bestemd voor gebruik bij grote
afvalwaterhoeveelheden in het
industriële en gemeentelijke bereik,
waar bijzondere veiligheidsvoorschriften dienen nageleefd te worden, bv. in metro‘s, op luchthavens
of in parkeergarages.

compli Opvoerinstallaties
Kwaliteit, die overtuigt

Zo bent u beschermd tegen terugstroming.

De technische gegevens
compli

Grootte
H x B x D [mm]

Reservoirvolumes [l]

H max
[m]

Qmax
[m³/h]

Vrije doorgang [mm]

Toevoerhoogten
[mm]

Enkele installaties
300 E

445 x 525 x 525

50

10,5

29

50

180

400

445 x 650 x 595

64

7

48

70

180/250

500

600 x 835 x 665

115

20

76

70

variabel

100 MultiCut

450 x 500 x 636

38

24

18

7

180/250

500 MultiCut

600 x 835 x 665

115

24

18

7

variabel

1000

600 x 835 x 665

115

20

76

70

variabel

1200

800 x 910 x 1010

350

20

76

70

560-700

1500

820 x 900 x 1530

500

22

100

70/100

700

2500

820 x 1955 x 1530

2 x 500

22

100

70/100

700

1000 MultiCut

600 x 835 x 665

115

24

18

1200 roestvrijstaal

880 x 770 x 1142

270

16

122

80 / 100

700

1400 roestvrijstaal

985 x 970 x 1375

540

16

122

80 / 100

800

1600 roestvrijstaal

985 x 970 x 1882

900

16

122

80 / 100

800

Dubbele installaties

7

variabel

Roestvrijstalen installaties

Klemflens in de hoogte verstelbaar
bij de compli 400

compli opvoerinstallaties
Kwaliteit, die overtuigt
▶▶ Plug-and-play gemonteerd
– Geen elektrovakman nodig
– Optioneel ook met terugslagklep
▶▶ Variabele toevoerhoogten
– Snelle aanpassing aan de rioleringssituatie
▶▶ Eenvoudige montage
– Door flexibele aansluitingsmogelijk
heden
▶▶ Bescherming tegen indringend vocht
– Door lengtewaterdicht vergoten
leidingsinvoeren
▶▶ Optimale contructie van het reservoirbodem
– Lagere onderhoudskosten

▶▶ Grote reinigingsopening
– Onderhoudsvriendelijk
▶▶ Goede werking en geluidsarm
– Door draagconstructie uit gietijzer
▶▶ Gestuurde vlotterschakelaar
– Voor zekere, duidelijk gedefinieerde
schakelpunten
▶▶ Hoog bedieningscomfort van de sturing
– Overzichtelijke plaatsing van de
aanduidings- en bedieningselementen
▶▶ LGA Bauart (LGA bouwwijze) getest
▶▶ Alle componenten
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PVC toevoerafsluiter
DN 100 of DN 150 met gelijmde
buissteunen voor tijds- en plaatsbesparende directe aansluiting aan de toevoerklemflens.

