
Wilo-HiMulti 3C
Kompaktní a velmi tichý:  VAŠE PLUS+
O montáži domovní vodárny v bezprostřední blízkosti 
místnosti v rodinném domě se většinou neuvažuje. Vlastníci 
objektů se obávají nadměrné provozní hlučnosti. Majitelé jsou 
obvykle velmi nespokojeni, když musí čerpadlo pokaždé 
manuálně spustit a vypnout, nebo když musí před jeho 
prvním spuštěním připojit napájecí kabel.

U systému Wilo-HiMulti 3C je tomu jinak. Tento kompaktní systém 
pro zásobování vodou je dodáván s připojeným napájecím kabelem, 
který je nutno jen zastrčit do zásuvky. A díky neobyčejně tichému 
provozu ho lze bez problému instalovat i v bezprostřední blízkosti 
budovy. Řídicí systém Wilo-HiControl 1 navíc zapíná a vypíná 
čerpadlo zcela automaticky. Integrovaná ochrana proti chodu 
nasucho garantuje spolehlivý provoz při zásobování vodou, zkrápění, 
zavlažování či využívání dešťové vody.
www.wilo.cz

WILO JE VAŠE PLUS+
DO BUDOUCNOSTI.
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Wilo CS s.r.o.
Obchodní 125
CZ Čestlice
+420 234 098 711
info.cz@wilo.com www.wilo.cz

Wilo-HiMulti 3C
Kompaktní a velmi tichý: VAŠE PLUS+

Technická data
ƒ Napájení 1~230 V, 50 Hz
ƒ Napájecí kabel 1,5 m, 

s připojenou vidlicí
ƒ Příp. teplota čerpaného média

+5°C až +35°C
ƒ Příp. okolní teplota 

+ 5 °C až +40 °C

ƒ Max. příp. provozní tlak 8 barů
ƒ Max. příp. nátokový tlak 3 barů
ƒ Spouštěcí tlak 1,5 barů
ƒ Vypínací objemový proud 95l/hod
ƒ Typ krytí IP X4
ƒ Přípojka sání Rp1
ƒ Přípojka výtlaku G1
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Wilo-HiMulti 3C
ƒ Systém pro zásobování vodou 

Wilo-HiMulti 3H
ƒ K dispozici také ve variantě 

Ideální pro instalaci v 
bezprostřední blízkosti budov - 
díky velmi tichému provozu 
(56 až 63 dB(A))

Mimořádně efektivní - 
díky vysoce účinné 
hydraulice a nízké spotřebě 
proudu

Wilo-HiControl 1 - 
automaticky pracující systém 
a ochrana proti chodu 
nasucho

Snadný přístup k fixaci 
čerpadla k podlaze

O 360° otočné elektronické řízení 
čerpadla Wilo-HiControl 1 
zaručující jednoduchou instalaci

s membránovou 
tlakovou nádobou (50 
nebo 100 l), která 
snižuje četnost spínání

s automatickým řízením 
čerpadla




