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WILO JE VAŠE PLUS
DO BUDÚCNOSTI.
Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump
Už komplet zapojené: VAŠE PLUS+
Ak je ponorné čerpadlo inštalované na dne zásobníka alebo nádrže s
vodou, nasáva vodu vrátane častíc a usadenín, ktoré sa môžu na dne
zhromaždiť. To zvyšuje opotrebenie všetkých súčastí systému, ktorý
nadväzuje na čerpadlo, a následne vedie k nespokojnosti majiteľa.
Riešenie tohto problému ponúka Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump.
Vďaka zboku nasadenému saciemu hrdlu a k nemu pripojenému
plávajúcemu filtru nasáva čerpadlo vodu z väčšej výšky. Tento systém
zásobovania vodou pripravený k okamžitému zapojeniu sa dodáva s
čerpadlom, 20 m káblom, sacou hadicou ukončenou plávajúcim filtrom
a riadiacou jednotkou, takže jeho inštalácia je mimoriadne jednoduchá
a rýchla. Riadiaci systém Wilo-HiControl 1 naviac zapína a vypína
čerpadlo úplne automaticky. Integrovaná ochrana proti chodu
nasucho garantuje spoľahlivú prevádzku pri zásobovaní vodou,
kropenie, zavlažovanie či využívanie dažďovej vody.
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Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump
Už komplet zapojené: VAŠE PLUS+
Prevádzka s dlhou
životnosťou - čerpadlo
(teleso, stupne,
obežné kolesá) je
komplet z ušľachtilej
ocele 1.4301 (AISI 304)

Variabilné použitie samochladiaci motor
umožňuje tiež inštaláciu
mimo samotné čerpané
médium

Flexibilná inštalácia v
mokrom či suchom prostredí
- vďaka na boku
vyvedenému saniu

Ľahká inštalácia a
uvedenie do prevádzky
- vďaka zapojeniu
kompletného
príslušenstva, ktoré
je súčasťou dodávky

Wilo-HiControl 1 automaticky pracujúci
systém a ochrana proti
chodu nasucho
Závesné lano pre
ľahké vytiahnutie
čerpadla

Technické dáta
ƒ Napájanie: striedavé napätie , 1~230 V, 50 Hz,
jednosmerné napätie, 3~400 V, 50 Hz
ƒ Teplota média +5 °C až +35 °C
ƒ Prevádzkový tlak max. 10 barov
ƒ Typ krytia motora IP 68
ƒ Typ krytia spínacieho prístroja IP 54
ƒ Prípojka sania a výtlaku Rp 1
ƒ Nátokový tlak 0,1 až 4 barov
ƒ Hĺbka ponoru max. 20 m
ƒ Veľkosť pevných látok max. 2 mm
ƒ Obsah piesku max. 50 g/m³
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Wilo CS s.r.o., organizačná zložka
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
+421 233 014 511
info.sk@wilo.com

www.wilo.sk

3

4

5 Q/m³/h

2202044/5T/1807/DE/WG

Rozsah dodávky: Ponorné
motorové čerpadlo WiloSub TWI 5-SE komplet
zmontované a zapojené s:
20 m napájacím káblom,
spínacou skrinkou a riadiacou
jednotkou Wilo-HiControl 1,
1,5 m sacou hadicou s
plávajúcim filtrom, dva
šrobové spoje,
20 m závesné lano

