
Wilo-Drain TMR / TMW 32
ľa keď k tomu príde:  AŠE PLUS+

WILO AŠE PLUS+
Ú .

Usadeniny z odpadových vôd v čerpacej šachte zapríčiňujú nepríjemný 
zápach. Nedochádza k tomu pri použití čerpadla Wilo-Drain TMV 32. 
Jeho patentovaná technológia zabezpečuje kontinuálne vírenie v 
priestoroch sania. Rozvírené sedimentačné ča stice sú automaticky 
nasávané do čerpadla, čo zabezpečuje dlhodobú čistotu čerpacej 
šachty. 

Pre špeciálne prípady, kedy je nutné od erpávať minimálne zvyšky vody, 
je k dispozícii prevedenie Wilo-Drain TMR. Špeciálny sací kô  
umožňuje od erpávanie vody až do zostatkovej hladiny 2 mm.

alové ponorné erpadlo je vo vertikálnej pozícii vhodné na 
erpanie írej alebo ľahko zne istenej vody z pivníc, nádrží, ácht i 

kalových jímok. 

www.wilo.sk



Technické dáta
ƒ Napájanie 1~ 230 V, 50 Hz
ƒ Typ krytia IP 68
ƒ Max. hĺbka ponoru 1 alebo 7 m, v závislosti na type 
ƒ Teplota média  3 °C - 35 °C, krátkodobo až 3 min.

max. 90 °C
ƒ Dĺžka kábla 4 alebo 10 m, v závislosti na type
ƒ Voľná priechodnosť obežným kolesom 10 mm (TMR: 2 mm) 
ƒ Hrdlo výtlaku Rp 1¼
ƒ Verzia TM je bez vírenia
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Wilo-Drain TMR / TMW 32
Spoľahlivé, keď na to príde: VAŠE PLUS+

Ľahká inštalácia, lebo 
kábel s vidlicou a 
plavákový spínač sú 
už pripojené k 
čerpadlu

Automatická prevádzka 
s plavákovým spínačom, 
ktorý zabezpečuje 
samočinné spustenie a 
vypínanie čerpadla

Patentovaný vírivý 
systém (prevedenie 
TMW), ktorý bráni 
nepríjemnému zápachu 
média

Jednoduchá manipulácia - 
vďaka malej hmotnosti a 
ergonomickej rukoväti

Prevádzkovo spoľahlivé 
- vďaka prietokovému
chladiacemu plášťu,
mechanickej upchávke s
tesniacou komorou a
motoru zapuzdrenému v
ušľachtilej oceli

Sací kôš pre 
odčerpávanie vody až do 
zostatkovej hladiny 2 
mm (prevedenie TMR)

Funkcia Twister víri vodu v priestore sania a zabezpečuje tak 

spoľahlivé odčerpávanie, pretože sedimentačné látky sú 

automaticky nasávané do čerpadla.

Wilo CS s.r.o., organizačná zložka 
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
+421 233 014 511
info.sk@wilo.com




