
Wilo-HiMulti 3C
Kompaktné a veľmi tiché:  VAŠE PLUS+
O montáži domácej vodárne v bezprostrednej blízkosti miestnosti v 
rodinnom dome sa väčšinou neuvažuje. Vlastníci objektov sa obávajú 
nadmernej prevádzkovej hlučnosti. Majitelia sú obvykle veľmi 
nespokojní, keď musia čerpadlo vždy manuálne spustiť a vypnúť, 
alebo keď musia pred jeho prvým spustením pripojiť napájací kábel.

Pri systéme Wilo-HiMulti 3C je to iné. Tento kompaktný systém pre 
zásobovanie vodou je dodávaný s pripojeným napájacím káblom, 
ktorý je nutné len zastrčiť do zásuvky. A vďaka neobyčajne tichej 
prevádzke ho môžeme bez problémov inštalovať aj v bezprostrednej 
blízkosti budovy. 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.
www.wilo.sk

WILO JE VAŠE PLUS+
DO BUDÚCNOSTI.
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Wilo CS s.r.o. , organizačná zložka 
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
+420 233 014 511
info.sk@wilo.com www.wilo.sk

Wilo-HiMulti 3C
Kompaktné a veľmi tiché: VAŠE PLUS+

ƒ Max. príp. prevádzkový tlak 8 barov 
ƒ Max. príp. nátokový tlak 3 bary 
ƒ Spúšťací tlak 1,5 baru 

ƒ Vypínací objemový prúd 95l/hod 
ƒ Typ krytia IP X4
ƒ Prípojka sania Rp1
ƒ Prípojka výtlaku G1
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Technická data
ƒ Napájanie 1~230 V, 50 Hz
ƒ Napájací kábel 1,5 m, 
   s pripojenou vidlicou
ƒ Príp. teplota čerpaného 
    média+5°C až +35°C 
ƒ Príp. okolitá teplota 

+ 5 °C až + 40 °C

H/m Wilo-HiMulti 3C (P)
50 Hz

HM3-45(P)
HM3-43

HM3-25(P)HM3-24(P)

HM3-23

HM3-44(P) V ponuke konštrukčné rady 

v prevedení s normálnym 

saním (HiMulti 3...) alebo v 

samonasávacom prevedení 

(HiMulti 3... P).

Wilo-HiMulti 3C
ƒ Systém pre zásobovanie
    vodou s automatickým
    riadením čerpadla

Wilo-HiMulti 3H
ƒ K dispozícii tiež vo
    variante s membránovou 
    tlakovou nádobou (50 
    alebo 100 l), ktorá znižuje 
    počet spínaní

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

Ideálne pre inštaláciu v 
bezprostrednej blízkosti budov 
- vďaka veľmi tichej prevádzke 
(56 až 63 dB(A))

Mimoriadne efektívne - 
vďaka vysoko účinnej 
hydraulike a nízkej 
spotrebe prúdu

Ľahký prístup k fixácii 
čerpadla k podlahe

O 360° otočné elektronické 
riadenie čerpadla Wilo-
HiControl 1 zaručujúce 
jednoduchú inštaláciu

 




