
Wilo-Jet FWJ
Komplet zmontované: VAŠE PLUS+
Chceli by ste mať dostatočný tlak pri zavlažovaní záhrady?
A to bez neustáleho únavného spúšťania a vypínania čerpadla?
S automatickou ochranou proti chodu nasucho? A naviac s obsluhou 
na diaľku? Toto riešenie Vám ponúka osvedčený systém Wilo-Jet 
FWJ s novým príslušenstvom.
Wilo-Jet FWJ je veľmi akostné a robustné čerpadlo, ktoré sa 
perfektne hodí na zúžitkovanie dažďovej vody a na zavlažovanie 
záhrady. Integrovaná riadiaca jednotka Wilo-HiControl 1 umožňuje 
automatické spúšťanie a vypínanie čerpadla, ktoré naviac chráni proti 
chodu nasucho. K dispozícii je tiež vo variante Smart Home. 
Pomocou mobilnej aplikácie dosiahnete na diaľku skutočne 
komfortnú údržbu záhrady, pretože je zabezpečené jej nepretržité 
zavlažovanie. Vidlicu je možné naviac vybaviť teplotným čidlom, 
takže pri vyšších vonkajších teplotách dôjde k automatickému 
spusteniu systému.

www.wilo.sk

WILO JE VAŠE PLUS+
DO BUDÚCNOSTI.
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Wilo-Jet FWJ
Komplet zmontované: VAŠE PLUS+

Wilo-Jet FWJ
ƒ Na čerpanie vody a dažďovej vody zo

studní a nádrží (cisterien)
ƒ S riadiacou jednotkou čerpadla
ƒ V ponuke tiež vo variante Smart Home

Wilo-Jet HWJ
ƒ K dispozícii tiež vo variante s membrá-

až 60 l), novou tlakovou nádobou (20 
ktorá znižuje počet spínaní

Technické data
ƒ Napájanie 1~230 V, 50 Hz
ƒ Spúšťací tlak 1,5 barov
ƒ Vypínací objemový prúd 95 l/hod 
ƒ Príp. teplota čerp. média +5 až +35 °C
ƒ Prevádzkový tlak max. 6 barov
ƒ Typ krytia IP 44
ƒ Prípojka sania G1
ƒ Prípojka výtlaku R1
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Wilo-HiControl 1 - automaticky 
pracujúci systém a ochrana proti 
chodu nasucho

Ideálne pre použitie vo 
vonkajšom prostredí (hobby, 
záhrada) - vďaka 
koróziiodolným materiálom

Komplet zmontované so 
Schuko-vidlicou a 1,5 m 
káblom pre jednoduchú 
a rýchlu inštaláciu

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

Samonasávacie 
Jet-čerpadlo

Komfortný prístup k 
fixácii čerpadla k 
podlahe

Wilo CS s.r.o., organizačná zložka 
Tuhovská 29
831 06 Bratislava
+421 233 014 511

info.sk@wilo.com




