
Wilo-Jet FWJ
Kompletně smontováno: VAŠE PLUS+
Chtěli byste mít dostatečný tlak při zavlažování zahrady?
A to bez neustálého únavného spouštění a vypínání čerpadla?
S automatickou ochranou proti chodu nasucho? A navíc s obsluhou 
na dálku? Toto řešení Vám nabízí osvědčený systém Wilo-Jet FWJ
s novým příslušenstvím.
Wilo-Jet FWJ je velice jakostní a robustní čerpadlo, které se 
perfektně hodí k zužitkování dešťové vody a k zavlažování zahrady. 
Integrovaná řídící jednotka Wilo-HiControl 1 umožňuje automatické 
spouštění a vypínání čerpadla, které navíc chrání proti chodu 
nasucho. K dispozici je také ve variantě Smart Home. Pomocí mobilní 
aplikace dosáhnete na dálku skutečně komfortní údržby zahrady, 
neboť je zajištěno její nepřetržité zavlažování. Vidlici lze navíc 
vybavit teplotním čidlem, takže při vyšších venkovních teplotách 
dojde k automatickému spuštění systému. Je to skutečně komfortní 
údržba zahrady, neboť je zajištěno její nepřetržité zavlažování!

www.wilo.cz

WILO JE VAŠE PLUS+
DO BUDOUCNOSTI.
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Wilo-Jet FWJ
Kompletně smontováno: TVÉ PLUS+

Wilo-Jet FWJ
ƒ K čerpání vody a dešťové vody ze

studní a nádrží (cisteren)
ƒ S řídící jednotkou čerpadla
ƒ K dostání také ve variantě Smart Home

Wilo-Jet HWJ
ƒ K dispozici také ve variantě s membrá-

novou tlakovou nádobou (20 až 60 l), 
která snižuje četnost spínání

Technická data
ƒ Napájení 1~230 V, 50 Hz
ƒ Spouštěcí tlak 1,5 barů
ƒ Vypínací objemový proud 95 l/hod
ƒ Příp. teplota čerp. média +5 až +35 °C
ƒ Provozní tlak max. 6 barů
ƒ Typ krytí IP 44
ƒ Přípojka sání G1
ƒ Přípojka výtlaku R1
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Wilo-HiControl 1 - automaticky 
pracující systém a ochrana proti 
chodu nasucho

Ideální pro použití ve venkovním 
prostředí (hobby, zahrada) - 
díky korozivzdorným 
materiálům

Kompletně smontováno s 
Schuko-vidlicí a 1,5 m kabelem 
pro jednoduchou 
a rychlou instalaci

Komfortní přístup k 
fixaci čerpadla k 
podlaze

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

Samonasávací 
Jet-čerpadlo

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

info.cz@wilo.com




