
Wilo-Drain TMR / TMW 32
kd a d d :  AŠE PLUS+

Usazeniny z odpadních vod v čerpací šachtě zapříčiňují nepříjemný 
zápach. Nedochází k tomu v ak p i použití erpadla ilo-Drain T  
3 . eho patentovaná technolo ie zaji uje kontinuální ví ení v 
prostoru sání. ví ené sedimenta ní ástice jsou automaticky nasávány 
do erpadla, což zaru uje dlouhodobou čistotu čerpací šachty.

ro speciální p ípady, kdy je nutno od erpávat minimální zbytky 
vody, je k dispozici provedení ilo-Drain T . peciální sací ko  
umož uje od erpávání vody až do zbytkové hladiny  mm.

alové ponorné erpadlo je ve vertikální pozici vhodné k erpání iré 
nebo lehce zne i těné vody ze sklepů, nádrží, achet i kalových jímek. 

www.wilo.

WILO AŠE PLUS+
.



Technická data
ƒ Napájení 1~ 230 V, 50 Hz
ƒ Typ krytí IP 68
ƒ Max. hloubka ponoru 1 nebo 7 m, v závislosti na typu
ƒ Teplota média  3 °C - 35 °C, krátkodobě až 3 min.

max. 90 °C
ƒ Délka kabelu 4 nebo 10 m, v závislosti na typu 

ƒ Volná průchodnost oběžným kolem 10 mm (TMR: 2 mm) 
ƒ Hrdlo výtlaku Rp 1¼
ƒ Verze TM je bez víření
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Wilo-Drain TMR / TMW 32
Spolehlivé, když na to dojde: VAŠE PLUS+

Sací koš pro odčerpávání 
vody až do zbytkové 
hladiny 2 mm (provedení 
TMR)

Provozně spolehlivé - díky 
průtokovému chladícímu 
plášti, mechanické ucpávce 
s těsnící komorou a motoru 
zapouzdřenému v ušlechtilé 
oceli

Automatický provoz s 
plovákovým spínačem, 
který zajišťuje samočinné 
spouštění a vypínání 
čerpadla

Patentovaný vířivý systém 
(provedení TMW), který 
brání nepříjemnému 
zápachu média

Snadná instalace, neboť 
kabel s vidlicí a 
plovákový spínač jsou již 
připojeny k čerpadlu

Jednoduchá manipulace 
- díky malé hmotnosti a 
ergonomické rukojeti

Funkce Twister víří vodu v prostoru sání a zajišťuje tak spolehlivé 

odčerpávání, neboť sedimentační látky jsou automaticky  

nasávány do čerpadla.
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