
Evacuarea apelor uzate -  
„Made in Germany“ 

Tehnica apelor uzate



Noi suntem JUNG … aşa sună filozofia firmei noastre şi astfel pri-
vim cu mândrie la o tradiţie lungă. De când Heinrich Christian 
Jung a dezvoltat şi a produs în 1924 pompa Jauche în Steinhagen 
în jurul aşa numitului „turn al bisericii“ au avut loc o serie de eve-
nimente. În prezent, firma Jung Pumpen aparţine concernului 
Pentair şi astfel este una dintre cele mai mari 10 firme din dome-
niul aprovizionării cu apă şi al evacuării acesteia.

Firma Jung Pumpen este în Germania lider de piaţă în mul-
te domenii din tehnica menajeră şi comunală a evacuării apelor. 
Pe toate continentele sunt distribuite produse ale firmei Jung 
Pumpen, iar pentru a deveni zilnic mai multe, o reţea proprie de 
societăţi proprii de distribuţie şi parteneri din întreaga lume se 
ocupă de acest lucru. 

Prin contactul nostru foarte strâns cu clienţii, tindem mereu spre 
îndeplinirea cerinţelor pieţei pe termen scurt şi potrivit practicilor. 
Promisiunea tradiţională –  produsele firmei Jung Pumpen sunt 
egale cu „Evacuarea de încredere a apelor reziduale“ – şi respecta-
rea acestora sunt şi în deceniile următoare ţelul nostru suprem.

Noi suntem JUNG 
(tineri)
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Canalizare sub presiune

Soluţia economică şi eficientă

În zonele rezidenţiale slab populate cu teren neted sau deluros, 
cu un nivel ridicat al apei freatice sau cu condiţii de sol nefavora-
bil, s-a impus de ani de zile o procedură deosebită: sistemul de 
canalizare sub presiune. 
Apele uzate care trebuie evacuate vor fi mai întâi acumulate într-
o staţie compactă de pompare – de exemplu un cămin de plas-
tic – iar apoi sunt pompate cu o pompă de ape uzate la un canal 
public de aducţiune cu nivel liber sau la o altă staţie de pompa-
re. Pentru acest profil de cerere s-au impus drept o soluţie foarte 
fiabilă pompele pentru ape uzate cu sistemul de tăiere MultiCut: 
substanţele solide care se află în apa uzată sunt mărunţite în 
aşa mod, încât să fie suficiente conductele sub presiune de mici 
dimensiuni începând de la DN 32. Astfel ia naştere un avantaj 
enorm al costurilor de investiţii – comparativ cu celelalte instala-
ţii cu cădere liberă începând de la DN 150. În plus, aceste pompe 
realizează o presiune crescută de angrenare, iar astfel pot fi par-
curse distanţe foarte lungi. Astfel, eficienţa la evacuarea apei uza-
te este mult mai crescută.
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Staţii comunale de pompare

Regiune slab populată/ regiune de la ţară.  

Aici este rândul utilizării sistemelor de canalizare sub presiune  

şi a staţiilor de pompare.

Pompe şi mecanisme  
de comandă pentru rezultate optime

Peste tot în locurile unde apa nu se poate scurge prin cădere libe-
ră, aceasta trebuie „ridicată” cu ajutorul pompelor. Aceste staţii 
de pompare acumulează apa ce vine din zonele rezidenţiale, din 
instalaţiile industriale sau comunale şi o angrenează spre urmă-
toarea staţie de colectare, rspctv. la staţia de epurare. 
Astfel, staţiile de pompare sunt instalate cu cădere liberă, pentru 
a echivala diferenţele de înălţime. Societatea Jung Pumpen vă va 
asista în mod gratuit pe durata întregii faze de proiectare.  

Componentele unei staţii de pompare: 
   Cămin
   Pompă(e) 

– MultiCut: Pompe cu tocător
– MultiFree: Pompe cu rotor cu curent liber 
– MultiStream: Pompe impeller

   Mecanism de comandă 
– BasicLogo: Comandă cu electroplatine
– EasyLogo: Comandă cu microprocesor
–  HighLogo: Comandă cu microprocesor şi componente supli-

mentare de sisteme telemecanice, rspctv. de tehnică a teleco-
municaţiilor

   Tub de presiune (opţional)
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Retenţia apelor de ploaie

Curăţare adaptată pentru scăderea costurilor

Prin bazinele de retenţie a apelor de ploaie şi canale de acumu-
lare, se protejează mediul, reţeaua de canale şi staţiile de epu-
rare de efectele ploilor abundente. Cantităţile mari de ape de 
suprafaţă care cad pe termen scurt vor fi  filtrate, iar mizeria adu-
să va fi reţinută. Însă nu întotdeauna se poate realiza o curăţa-
re fără resturi. Depunerile vor fi îndepărtate prin curăţare intensi-
vă, manuală. 
Sistemele antidepunere cu jet de aer ale firmei JUNG PUMPEN 
preiau această muncă neplăcută şi costisitoare economisind astfel 
timp şi bani. Principiul: O pompă performantă cu diuză de injec-
tor conectată în aval creează turbulenţe în bazin şi împiedică ast-
fel formarea de depuneri.
Pentru fiecare geometrie de bazine se oferă soluţia potrivită:

Sisteme fixe de curăţare
Pentru bazinele de ploaie pătrate, lunguieţe, soluţia ideală sunt 
dispozitivele de curăţare cu jet simple, bine montate. Mecanismul 
de comandă condiţionat de nivel asigură modul ideal de operare.

Instalaţii rabatabile de spălare
La bazinele rotunde şi la bazinele cu elemente înglobate nu este 
suficientă o simplă recirculare a apei. Aici se găsesc adesea zone 
moarte, în care au loc depunerile. La instalaţiile rabatabile de spă-
lare, şi aceste zone problemă se pot curăţa sigur şi exact.

Curăţarea canalului de acumulare
La acest sistem de curăţare se pompează apa din canalizarea în 
sistem unitar din construcţia de evacuare prin intermediul unei 
conducte de presiune până la diuza din construcţia de admisie, 
unde aceasta curăţă canalul de acumulare pe direcţia de curge-
re. Jetul de ieşire în injector asigură astfel o flotaţie şi amesteca-
re suficientă.

Bazine de ploaie curate pe termen lung, cu consum redus de energie: firma 
JUNG PUMPEN oferă consultanţă la alegerea sistemului în faza de proiectare. 
Utilizând metode de calcul fluidodinamice (CFD) se stimulează hidraulica şi se 
stabileşte sistemul ideal de curăţare.
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Aerul curat poate fi planificat

Componentele organice se descompun în apele uzate după o vre-
me prin procesele naturale de putrefacţie. Astfel se formează 
hidrogen sulfurat (H2S). Distanţele lungi de parcurs şi timpii de 
retenţie contribuie la începerea proceselor de putrefacţie deja din 
conductă. Se formează mirosuri, probleme de coroziune şi adesea 
chiar şi probleme de epurare. În plus faţă de măsurile preventive 
la planificarea sistemului de evacuare a apei se poate reduce în 
mod considerabil procesul de putrezire, prin utilizarea diverselor 
tehnologii.

Evitarea mirosurilor 
neplăcute

Mirosuri neplăcute mai puţine datorită:
   depunerilor mai puţine în cămine
   perioadei scurte de stocare a apei în conductele sub presiune
   viteze suficiente de curgere în conductele sub presiune
   aprovizionarea suficientă cu oxigen a apelor uzate
   predare fără turbulenţe la capătul conductei sub presiune

Posibilităţi tehnice de evitare a mirosurilor neplăcute

Tub de limpezire: Un tub de inox montat la pompă produce în 
timpul pompării un jet puternic de apă, care întâlneşte în by-pass 
suprafaţa apei şi care împiedică astfel formarea unui capac pluti-
tor.

Compresoare: Prin utilizarea compresoarelor,
apa uzată este alimentată cu oxigen. O viteză suficientă de curge-
re împiedică formarea de depuneri, iar apa uzată ajunge mai repe-
de la staţia de epurare.

   Aerisirea başei pompei
   Staţii cu aer comprimat pentru spălare şi aerisire (DRS)

Cămin final al conductei sub presiune: Acest cămin serveşte la 
predarea apei reziduale de la conducta sub presiune la instalaţia 
cu cădere liberă. 
Apa reziduală care vine este dirijată fără turbulenţe sub oglinda 
apei în cămin, fapt prin care se împiedică să se elibereze acid uric.

Recunoaşterea cauzelor pentru mirosurile neplăcute şi îndepărtarea lor ţintită.  

Fiecare om are dreptul la aer curat.

7



Calitate „Made in Germany“

Firma JUNG PUMPEN este din anul 1924 un partener de încredere 
în evacuarea apelor uzate şi a murdăriei. Se produc pompe şi staţii 
de pompare de înaltă calitate pentru evacuarea apelor din casă şi 
de pe teren, precum şi pentru proiecte mari din domeniul indus-
trial şi comunal. 

Această calitate depinde de mulţi factori-cheie:

   Adâncime mare de realizare
Pompele pentru ape uzate se compun dintr-o serie de compo-
nente, care doar împreună formează un produs de calitate. 
Adâncimea mare de realizare face posibilă asigurarea unui nivel ri-
dicat de calitate pe întreg procesul de producţie pentru fiecare 
produs al firmei Jung Pumpen.
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   Controlul calităţii şi protecţia mediului înconjurător
Înainte să fie înlocuit un element de construcţie, va avea loc un 
control cuprinzător al funcţiilor. Astfel sunt observate imediat de-
fecţiunile şi pot fi reparate. Succesul acestui mecanism de control 
costisitor se poate vedea: firma JUNG PUMPEN este certificată 
conform DIN ISO 9001.
Durabilitatea şi protecţia mediului sunt documentate prin mana-
gementul ecologic conform DIN EN ISO 14001.

   Oamenii
Cel mai important factor la realizarea produselor de calitate sunt 
desigur oamenii care construiesc aceste produse. Firma JUNG 
PUMPEN este o societate germană de tradiţie, care implică anga-
jaţi de câteva decenii, care se identifică cu munca lor şi sunt mân-
dri să aibă o contribuţie importantă la calitatea produselor lor.
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Sisteme de cămine

adaptabil, sigur, economic şi ecologic

Cămine prefabricate pentru orice tip de utilizare, orice pre-
tenţie şi orice sarcină

   Adaptabilitate
Căminele de plastic PKS oferă un spectru larg de diametre, adân-
cimi de montaj şi clase de solicitare. Diametre de 800 mm, 1000 
mm, 1200 mm şi 1500 mm sunt standard şi pot fi montate la 
adâncimi de 1,60 m până la 5,00 m. 

PKS-A 800

   MultiFree

   MultiStream

Fie că sunt staţii compacte de pompare sub presiune sau staţii 
comunale de pompare, fie că este vorba de ape uzate, de drenaj 
sau de suprafaţă – firma Jung Pumpen oferă soluţii complete pen-
tru o scurgere economică şi ecologică a apelor uzate. 
În plus faţă de simpla ofertă de produs, noi sprijinim clientul de 
la început din faza de proiectare. Astfel se pot evita greşelile şi se 
pot da răspunsuri profesionale la întrebări importante referitoa-
re la mărimea căminelor, la volumul de rezervă sau referitor la cir-
culabilitate.
În final avem o soluţie care corespunde celor mai ridicate cerin-
ţe. În centrul atenţiei se află căminele prefabricate din polietilenă. 
Datorită greutăţii reduse şi a gradului mărit de rezistenţă chimică 
a materialului, căminele oferă… 

… un grad crescut de adaptabilitate 
… siguranţă absolută 
… şi grad mărit de rentabilitate.

Cu cât rămân mai puţine ape uzate în cămin, cu atât mai puţin miros se poate forma.  

Cu un volum restant de numai 30 l PKSB este unic în clasa sa. 
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   Siguranţă
Gradul de solicitare al căminelor impresionează – fie că e vorba de 
pietoni, trafic greu sau la utilizarea unui cămin în regiuni cu nivel 
crescut de apă freatică. 
Siguranţa ascensională nu lasă nicio dorinţă neîmplinită – chiar şi 
la un nivel al apei freatice până la cantul superior al terenului. Şi la 
intervenţiile complicate – de exemplu într-o regiune de protecţie 
a apei – căminele noastre monolitice oferă cea mai mare siguran-
ţă. Etanşeitatea căminelor este verificată de institute independen-
te de testare şi sunt certificate de agremente tehnice generale.

   Randament 
Gradul mărit de randament al căminelor noastre de plastic este 
dovedit prin trei factori decisivi:

   Greutatea redusă
Polietilena este cu 90% mai uşoară decât betonul. Astfel, 
la transport şi la montaj iau naştere avantaje profitabile de 
costuri, care fac diferenţa în special la locurile de montaj cu 
acces dificil. 

   Durata de viaţă
Staţiile de pompare verticale destinate acumulării şi angre-
nării apelor uzate cu conţinut de fecale sunt expuse unor 
solicitări chimice deosebite. Polietilena previne rezultate-
le ce decurg de aici. Materialul garantează un grad mărit de 
durabilitate şi rezistenţă la coroziune. 

   Costurile minime de întreţinere
Suprafeţele netede de abia oferă suprafeţe de atac pentru 
depuneri. Fundurile căminelor sunt realizate lipsite de  
depuneri. Două aspecte ce prelungesc intervalele de întreţi-
nere şi ce reduc implicaţii intensive de cost.

PKS-B 800

   MultiCut

PKS-D 1000

   MultiCut

   MultiFree

   MultiStream

PKS-A 1200

   MultiCut

   MultiFree

   MultiStream

PKS-D 1500

   MultiFree

   MultiStream

În funcţie de locul de montare un cămin trebuie să reziste mai mult sau mai puţin la solicitări puter-

nice. În acest caz este montat un PKS-B 800, care poate fi solicitat cu greutăţi de până la 12,5 t.
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 DN 32

Capacitate (P1) 1,37 – 7,7 kW

Turaţie 2850 1/min

înălţime max. 55 m

cantitate max. 18 m3/h

Trecere liberă 7 mm

Caracteristici de capacitate

Sigure, performante şi economice

Atunci când este vorba despre sisteme de canalizare sub presiu-
ne de încredere în regiunile slab populate sau pentru case indivi-
duale, pompele pentru ape uzate din seria MultiCut realizează ser-
vicii valoroase.
Pompe de înaltă calitate, care garantează mereu o soluţie simplă:

   Siguranţă mărită de operare: nevulnerabil la înfundare, deoa-
rece dispozitivul de tăiat se află înaintea sistemului hidraulic al 
pompei

   Capacitate maximă: comportament excelent de tăiere de  
circa 67.200 tăieri pe minut 

   Costuri reduse de întreţinere: Sistemul de tăiere şi rotorul sunt 
reglabile fără utilizarea unor piese de schimb

Pompe cu tocător  
MultiCut

   Costuri mai mici de materiale şi de montaj: este posibilă utiliza-
rea conductelor sub presiune de mici dimensiuni începând de 
la DN 32 

   Medii de transport:
– ape uzate cu conţinut de fibre, de substanţe solide 
– ape uzate cu conţinut de fecale
– ape uzate menajere fără fecale
– ape uzate curăţate mecanic

Motive bune pentru a alege la sistemul de canalizare sub presiune 
utilizarea unei pompe MultiCut. 

Pompele sunt livrate în varianta UAK (fără protecţie la explozii)  
sau în varianta UFK (cu protecţie la explozii)
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Mereu în siguranţă

Aceste pompe realizează transportul diverselor tipuri de ape uza-
te în staţii de pompare comunale şi industriale precum şi în bazi-
ne cu preaplin pentru ape de ploaie.

Pentru o viaţă îndelungată şi fără defecţiuni a pompei:
   Durată lungă de viaţă; o suprafaţă mică a rotorului cu contact la 

mediu pentru transportul fără uzură al apelor uzate abrazive
   Siguranţă mărită de operare:mediul este transportat de rotor, 

astfel au loc derulări sigure şi la amestecuri cu fibre lungi.
   Costuri reduse ale ciclului de viaţă: cu ajutorul componentelor 

uşor de înlocuit cum e de ex.racordul de cablu turnat lon-
gitudinal în mod etanş la apă. 

   Sortiment cuprinzător de accesorii: dotare optimă a pompelor 

 DN 65 DN 80 DN 100

Capacitate (P1) 2,9 – 4,05 kW 2,2 – 4,2 kW 1,8 – 7,2 kW

Turaţie 2850 1/min 1450 1/min 1450 1/min

înălţime max. 23 m 12,5 m  15 m

cantitate max. 85 m3/h 110 m3/h 170 m3/h

Trecere liberă 65 mm 80 mm 100 mm

Caracteristici de capacitate

Pompe cu rotor 
cu curent liber  
MultiFree

pentru fiecare domeniu de utilizare
   Medii de transport:

– ape uzate abrazive, cu conţinut de fibre şi substanţe solide
– ape uzate cu incluziuni de aer şi gaz
– ape uzate brute
– nămol brut ploaia, apele de suprafaţă şi apa din canalizare în
   sistem unitar

Standardul tehnic ridicat al pompelor MultiFree depăşeşte limite-
le şi vă permite obţinerea de rezultate perfecte la transportul ape-
lor uzate.

Pompele sunt livrate în varianta UAK (fără protecţie la explozii)  
sau în varianta UFK (cu protecţie la explozii).
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 DN 65 DN 80 DN 100

Capacitate (P1) 1,3 – 3,7 kW 0,95 – 10,5 kW 2,4 – 25,5 kW

Turaţie 2850 1/min 1450/2850 1/min 1450/2850 1/min

înălţime max. 27 m 40 m  64 m

cantitate max. 70 m3/h 190 m3/h 420 m3/h

Trecere liberă 40 mm 80 mm 70/100 mm

 DN 150  DN 200

Capacitate (P1) 5,5 – 22 kW 19,3 – 25,5 kW

Turaţie 1450 1/min 1400 1/min

înălţime max. 36 m 35 m

cantitate max. 520 m3/h 540 m3/h

Trecere liberă 100 mm 100 mm

Caracteristici de capacitate

Pompe impeller  
MultiStream

Scăderea costurilor, creşterea eficienţei

Pompele noastre MultiStream îşi arată forţa la transportul diver-
selor tipuri de ape uzate în staţii comunale şi industriale de pom-
pare, precum şi în bazine cu preaplin pentru ape de ploaie sau în 
zone de protecţie anticatastrofe. Acestea sunt neîntrecute în spe-
cial la cantităţile mai mari de ape uzate şi la înălţimile de transpor-
tare mai mari la aspectele eficienţă, durată de viaţă şi siguranţă:

   Transport energetic eficient: gradul ridicat de eficienţă face 
acest lucru posibil.

   Durată lungă de viaţă; opţional strat protector anti-uzură al 
rotorului – ideal şi la transportul apelor uzate abrazive

   Siguranţă maximă de funcţionare: hidraulică optimizată anti-
încâlcire 

   Costuri reduse de întreţinere: gradul de eficienţă al pompei 
poate fi menţinut prin spaţiu axial reglabil chiar şi la apariţia 
uzurii

   Costuri reduse ale ciclului de viaţă: datorită componentelor 
uşor schimbabile cum este de exemplu placa de uzură

   Sortiment cuprinzător de accesorii: utilizarea optimă a pompe-
lor în domeniile respective de utilizare

   Medii de transport: 
– Ape uzate cu conţinut de fibre şi de substanţe solide 
– ape uzate brute 
– nămol brut
– Apă de ploaie şi apă în din canalizarea în sistem unitar
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Mai mult decât doar aer curat

Dacă apele uzate staţionează mai mult de două ore fără aprovizi-
onare suplimentară de oxigen în conductele sub presiune începe 
procesul de putrezire, unde pot apărea mirosuri neplăcute datori-
tă hidrogenului sulfurat. Se va ţine cont de acest fapt la proiecta-
rea sistemului de evacuare a apelor reziduale!
Cu ajutorul staţiilor de spălare cu aer comprimat pot fi reduse 
procesele de putrezire şi conductele de ape uzate pot fi spăla-
te înainte de a se forma mirosuri urâte.

   Aerisirea başei pompei: 
Un compresor asigură aportul de oxigenare al apelor uzate din 
cămin prin intermediul unui furtun de aerisire la intervale regu-
late pentru a evita dezintegrarea anaerobă în başa pompei.

   Staţie de spălare cu aer comprimat (DRS)
   DRS (Staţie de spălare cu aer comprimat) pentru aerisire:

La conductele sub presiune cu circuit mereu ascendent, 
apele uzate sunt îmbogăţite cu oxigen prin tehnica compre-
soarelor. Prin conţinutul crescut de oxigen se reduc procese-
le de putrezire.

   DRS (Staţie de spălare cu aer comprimat) pentru spălare:
La această procedură, conductele sunt spălate la intervale 
regulate cu ajutorul unui compresor cu aer comprimat.  
Adaosul de aer comprimat face ca: 
– timpii de staţionare ai apelor uzate în conductele sub pre-

siune să fie mai scurţi 
– adaos de oxigen în apele uzate 
– viteze ridicate de curgere şi astfel reducerea de depuneri 

în conductele sub presiune
   Mecanism inteligent de comandă DRS AirLogo: 

Mecanismele de comandă cu microprocesoare calculează şi 
dirijează aprovizionarea optimă cu oxigen şi spălarea con-
ductelor sub presiune. 
– Adaptarea automată şi eficientă din punct de vedere ener-

getic a timpilor de spălare
– Se ţine cont de oscilaţiile din cantitatea de ape 

uzate
–Timpii de spălare sunt adaptaţi automat la cantitatea de 

ape uzate

Staţii de spălare cu aer comprimat
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Mecanisme de comandă

BasicLogo – comanda cu platine
BasicLogo îndeplineşte prin dotările sale de bază toate condiţiile 
pentru dirijarea fără probleme a pompelor dvs.

Aspectul deosebit: 
Noi configurăm mecanismul de comandă conform dorinţelor cli-
enţilor noştri: 

   Conexiune directă sau stea-triunghi
   Racordul diverişilor transductori de nivel
   Sistem de alarmă de serie
   Module cum sunt contorul orelor de operare, ampermetru, etc, 

ca şi accesorii

Sistemul optim pentru orice necesitate

Doriţi să declanşaţi procese de pompare, să transmiteţi mai 
departe afişaje de funcţionare sau să dirijaţi interacţiunea diver-
selor staţii de pompare ? Atunci tehnica noastră inteligentă de 
comandă este prima alegere în asigurarea unei funcţionări sigure 
şi fără defecţiuni.
În funcţie de cerinţe, aveţi la dispoziţie trei tipuri diferite de 
comandă. Astfel pot fi comandate una, două sau mai multe pom-
pe pentru ape uzate cu o capacitate de 0,5 kW până la 30 kW.
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HighLogo – Comanda cu microprocesor cu surplus de valoare
HighLogo se bazează pe EasyLogo şi este deosebit de indicată 
pentru construcţia unui sistem telemecanic sau de tehnică a tele-
comunicaţiilor. 

Utilizând această tehnologie modernă sunt garantate scăderea 
costurilor şi creşterea eficienţei:

   Sisteme telemecanice, rspctv. de tehnică a telecomunicaţiilor 
pentru mecanismele de comandă

   Deservire uşoară prin software-ul „HighControl“
   Transfer flexibil de date între software şi mecanismul de coman-

dă, opţional prin reţeaua de telefonie mobilă, cablul telefonic 
sau legătură directă

   Mesajele de eroare se vor trimite rapid prin SMS pe telefoane-
le mobile

   Posibilitate de conectare la sisteme de ghidaj ale procesului 
cum sunt.de ex. HST

EasyLogo – Comanda confortabilă cu microprocesor
EasyLogo captivează printr-un display clar şi deservire intuiti-
vă. Cu cele doar trei taste ale sale este un joc de copil să modifici 
setările sau să interoghezi până la 500 anunţuri de evenimente:

   Deservire simplă, intuitivă
   Dotare cuprinzătoare de serie de ex., contor ore de operare, 

indicator de nivel, ceas de comutare, şi multe altele.
   Conexiune directă sau stea-triunghi
   Este posibil racordul diverşilor transductori de nivel
   Rezistent la temperaturi de până la –20°C

BasicLogo EasyLogo HighLogo
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Madagascar este al doilea stat insular ca mărime din lume şi se 
află în Oceanul Indian în faţa Coastei de Est a Africii. Cea mai 
mare societate din Madagascar este concernul din domeniul ali-
mentar TIKO, care a fost înfiinţat de fostul conducător al statului 
Marc Ravalomanana. Deoarece în constituţia din Madagascar pro-
tecţia mediului înconjurător este definită ca şi obiectiv de stat, 
Ravalomanana a impus, pe lângă calitatea crescută a produselor, 
evacuarea ecologică a apelor uzate. Toate apele uzate sunt mai 
întâi supuse metodei de purificare biologică, înainte de a se infil-
tra în sol. Transportul apei uzate la staţia de epurare este asigurat 
de staţiile duble de pompare MultiFree.

Referinţe

Poarta Holsten din Lübeck

Madagascar

Între anii 1464 şi 1478 s-a construit poarta Holsten în Lübeck - cea 
mai cunoscută poartă medievală de oraş din lume. De-a lungul 
secolelor poarta s-a lăsat tot mai mult în terenul mlăştinos. Doar 
prin măsurile costisitoare de întreţinere efectuate în anii treizeci 
din ultimul secol au făcut ca moştenirea culturală să se păstreze în 
mod sigur.
Azi, printre altele o staţie de pompare pentru drenaj cu două 
pompe de ape uzate MultiStream UAK 25/4 B4 asigură ca şi insta-
laţie dublă protecţia porţii Holsten. Aceasta îndeplineşte în speci-
al două sarcini: Pe de o parte, reţine apele râului Trave din apropi-
ere pentru a proteja fundaţia porţii, pe de altă parte aceasta devi-
ază drenajul la niveluri ridicate ale apei.
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Resortul Shangri-La’s Barr Al Jissah

Darß

Darß este partea mijlocie a peninsulei Fischland-Darß-Zingst, care 
se află pe partea sudică a Mării Baltice în landul Mecklenburg-
Vorpommern, Germania. Cu satele sale pitoreşti şi plajele sale 
extinse, Darß este una dintre cele mai iubite locaţii de vacanţă de 
la Marea Baltică. Această popularitate impune provocări deosebite 
pentru tehnică.
Numărul locuitorilor oscilează între 4.000 şi 35.000. Pentru a putea 
face faţă acestor oscilaţii enorme ale cantităţilor de ape uzate, a 
fost construit cel mai mare şi cel mai complex sistem de canalizare 
sub presiune din Europa. Peste 1.500 staţiipompe MultiCut angre-
nează apele uzate prin circa 100 km de conducte sub presiune şi 
asigură evacuarea de încredere şi ecologică a apelor uzate.

În toamna anului 2005 a fost deschis resortul de lux de şase ste-
le Shangri-La’s Barr Al Jissah, premiat de mai multe ori într-un golf 
idilic la sud de Muscat, capitala sultanatului Oman. 

Majestatea Sa, sultanul Quaboos, a cerut pentru instalaţie o arhi-
tectură tipică pentru ţară, însă şi calitate „Made in Germany“.

Apele uzate de la hotel se colectează în staţiile de pompare PKS-A. 
Căminele de plastic servesc căminelor colectoare şi sunt dotate cu 
pompe MultiCut sau MultiStream, în funcţie de mediul de angre-
nare. Acestea transportă în siguranţă apele uzate în reţeaua loca-
lă de ape reziduale.
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Noi producem pentru întreaga 

lume în Steinhagen

Societatea JUNG PUMPEN GmbH
Industriestr. 4-6 · 33803 Steinhagen · Germany
Telefon +49 52 04 170 · Fax +49 52 04 80 368
jung-pumpen.international@pentair.com
www.jung-pumpen.de
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