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Povodňová sada první pomoci –
rychlejší než hasiči

Odčerpávání vody ze sklepa bez jakéhokoliv 
stresu při snadné a bezpečné obsluze



To pro majitele domu znamená: zachraň, co můžeš!

Doporučte Vašim zákazníkům „odčerpávání vody ze sklepa 
bez jakéhokoliv stresu“ pomocí povodňové sady první pomoci 
FLUTBOX od firmy JUNG PUMPEN.
Silný výkon, dlouhá životnost a optimální řešení – s povodňovou 
sadou FLUTBOX mají oběti povodní stav hladiny ve vlastním 
sklepě po provedení několika úkonů pod kontrolou. Jednoduše 
postavíte čerpadlo i s přenášecím košem ve sklepě na podlahu 
a vodu rychle a bezpečně vyčerpáte požární hadicí. 

Povodňová sada je také spolehlivým pomocníkem i v době sucha. 

Základem povodňové sady je výkonné a univerzální ponorné 
čerpadlo U 5 KS. Nezávisle na přenášecím koši jej lze používat 
jak jako stabilní, tak i jako přenosné čerpadlo pro různé situace 
odčerpávání vod, např. z jímek, rybníčků a pod.

Součásti

První pomoc 
v případě záplav vody

Po průtrži mračen  
hrozí záplavy ‑ hladiny vod 
rychle stoupají! 

U 5 KS

  Velký čerpací výkon
(Hmax 8 m, Qmax 11,5 m³/hod)

  Volný průchod 20 mm zrnitosti 
v hydraulice čerpadla zajišťuje maximální provozní bezpečnost

  Chlazení motoru vodním pláštěm a tepelná ochrana zajišťují 
dlouhodobý bezporuchový provoz i v případě, že není 
čerpadlo ponořeno

  Aretace plováku k dosažení minimálních hladin zbytkové vody
  Délka elektrického vedení 10 m

Požární hadice (12,5 m)

  Rychlé a snadné připojení pomocí 
spojky C

  Trvanlivý materiál s dlouhou 
životností

  Úsporné uskladnění ve svinutém 
stavu

  Možnost prodlužování pomocí standardní spojky C

Přenášecí koš 

  Integrované uchycení čerpadla 
(pro bezpečné postavení čerpadla)

  Ochrana čerpadla před zanesením 
kalem

  Závěs na stěnu k uložení povodňové 
sady



Tři plus:  

Bez přenášecího koše
Čerpadlo U 5 KS lze samozřejmě používat i bez přenášecího 
koše. K tomu uvolněte úchytku na rukojeti čerpadla a čerpadlo 
jednoduše vyjměte. 

Odčerpání i nízkých hladin
Odejměte patku síta čerpadla. Tím je možné odčerpávat až na 
nejnižší množství zbytkové vody. 

Čerpání hrubých nečistot
Pokud potřebujete využít maximální volný průchod čerpadla  
U 5 KS, který je 20 mm, sejměte patku síta a nasaďte  
přiložený nástavec.

Myslete na řešení 
před pohromou
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Povodňová sada první pomoci 
FLUTBOX
Vědět, na čem záleží

Společnost JUNG PUMPEN je již více než 85 let spolehlivým 
partnerem při likvidaci splaškových a odpadních vod.  
Vyrábí vysoce kvalitní čerpadla a čerpací zařízení k odčerpávání 
vod z obytných domů i pozemků a také pro velké projekty 
v průmyslových odvětvích a obcích. Společnost JUNG PUMPEN  
je jednou z vůdčích firem na světovém trhu jako dodavatel 
kompletních systémů v oblasti technického vybavení budov, 
odpadních vod a tlakové kanalizace.

Tři kroky k tomu, aby byl sklep suchý:

P 
88

-1
.4

-0
91

0

JUNG PUMPEN CZ s.r.o.
Šumavská 26 
CZ  370 01 České Budějovice 
Tel: +420 386 322 664 
Fax: +420 386 322 665 
Mob: +420 724 755 644

info@jung-pumpen.cz
www.jung-pumpen.cz
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