
Wilo-HiSewlift 3
Postavit, zapojit a je hotovo:  VAŠE PLUS+
Dodatečnou instalaci přečerpávacích systémů, 
především v rámci rekonstrukcí, většinou ztěžují stávající 
místní podmínky. Dalším problémem je, že přečerpávací 
systémy musí být často používány na viditelných 
místech. Řešením jsou tiché designové přečerpávací 
systémy, které lze bez problémů integrovat do 
stávajících sanitárních zařízení.

Wilo-HiSewlift 3 je malý systém na přečerpávání 
splaškové vody s mělnícím zařízením - připravený k 
okamžitému zapojení do zásuvky. Je vhodný pro 
odčerpávání domovní odpadní a splaškové vody v 
rodinných domcích a dvojdomcích. Vyznačuje se 
neobyčejně flexibilní a jednoduchou instalací: postavit, 
zapojit a je hotovo!

www.wilo.cz

WILO JE VAŠE PLUS+
DO BUDOUCNOSTI.
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Technická data
ƒ Napájení 1~230 V, 50 Hz
ƒ Napájecí kabel 1,5 m, s Schuko-vidlicí 
ƒ Provozní teplota média max. 35 °C
ƒ Přípojka výtlaku DN 32
ƒ Přípojka nátoku DN 40
ƒ Typ krytí IP 44
ƒ Objem nádržky max. 17,4 l

Wilo-HiSewlift 3-15
ƒ Přímé připojení za stojací záchodovou mísu
ƒ K odčerpávání splaškové vody z jedné 

toalety a jednoho dalšího odpadu 
(umyvadlo či bidet)

Wilo-HiSewlift 3-35
ƒ Přímé připojení za stojací záchodovou mísu
ƒ K odčerpávání splaškové vody z jedné

toalety a až tří dalších odpadů (umyvadlo, 
sprcha či bidet)

Wilo-HiSewlift 3-I35
ƒ Pro instalaci za předsunutou stěnu (přímé 

připojení na závěsnou záchodovou mísu)
ƒ K odčerpávání splaškové vody z jedné

toalety a až tří dalších odpadů (umyvadlo, 
sprcha či bidet) 
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Wilo-HiSewlift 3

3-15, 3-35, 3-I 35

Různé varianty připojení pro 
větší flexibilitu během 
instalace

Zabudovaný filtr s 
aktivním uhlím brání 
unikání zápachu

Malá hmotnost 
usnadňující manipulaci

Tichý provoz pro větší 
spokojenost zákazníků

Moderní konstrukce 
a nadčasový design 
pro perfektní 
integraci do 
stávajícího prostředí

Wilo CS s.r.o.
Obchodní 125
CZ Čestlice
+420 234 098 711

info.cz@wilo.com
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