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Využití dešťové vody
Zařízení s oddělením systémů
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Wilo-RAIN3
Využití dešťové vody přes dotykovou obrazovku.

Wilo-RAIN3 je zařízení na využití dešťové vody podle
norem EN 1717 a DIN 1989. Jeho kompaktnost a rozmanité hydraulické přípojky umožňují jednoduchou a snadnou
první instalaci nebo výměnu.
Intuitivní uživatelský povrch dotykového LCD ve spojení s
četnými inteligentními funkcemi jako samoochranná rutina
je kromě toho velmi pohodlný a nabízí vysokou spolehlivost.

Vaše výhody

ƒƒ Snadná instalace díky zařízení se zástrčkou a
kompaktní konstrukci s možnostmi rozdílných
hydraulických přípojek
ƒƒ Vysoký komfort ovládání a možnosti snadného
nastavení díky jedinečné kombinaci intuitivního
ovládání přes dotykovou LCD plochu a díky velkému množství funkcí
ƒƒ Vysoká spolehlivost díky integrovaným ochranným funkcím
ƒƒ Hygienická bezpečnost díky zpětné klapce a
přednádrži vyhovující normám DIN 1989 a EN
1717
ƒƒ Snadná údržba díky přímému přístupu k systémovým komponentům
ƒƒ Tichý provoz v obytných prostorách s možností
integrace Smart Home

Konstrukce

Zařízení na využívání dešťové vody se samostatným čerpadlem se zástrčkou

Použití

Zařízení pro využití dešťové vody je koncipováno pro použití, která nevyžadují zásobování pitnou vodou, jako např.:
ƒƒ Splachovací nádrže toalet
ƒƒ Pračky
ƒƒ Zavlažování zahrad
(Ověřte prosím, zda použití odpovídá místním předpisům)

Typový klíč
Příklad:
WILO
RAIN
3
2
5
EM

WILO-RAIN 3-25 EM
Ochranná známka
Zařízení na využívání dešťové vody
Úroveň výrobku
Jmenovitý čerpací výkon Q v m³/h
Počet oběžných kol
Jednofázový

ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ

Návod k montáži a obsluze
4..20 mA Senzor stavu naplnění
Nálepka „Chraňte před mrazem“
Nálepka „Voda není pitná“

Volitelné možnosti

Ponořené čerpadlo lze instalovat v cisterně pro překonání
tlakových ztrát v důsledku vysokých sacích vzdáleností (v
závislosti na instalaci)
Externí alarm
Senzor k identifikaci přepadu a zpětného vzdutí

Obsah dodávky

ƒƒ Zařízení na využívání dešťové vody připravené k okamžitému zapojení s upevňovacím materiálem

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 - https://wilo.com/cz/cs/legal.html
] = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, Í = ceny na vyžádání

RAIN3

Využití dešťové vody
Zařízení s oddělením systémů
Cenová skupina : PG5

Informace k objednávce
Typy

351

Jmenovitý výkon motoru

RAIN3-24 EM

0,40

RAIN3-25 EM
RAIN3-45 EM

P2
kW

Síťová přípojka

Č. výr..

]

EUR

1~230 V, 50 Hz

2551471

Z

0,50

1~230 V, 50 Hz

2551472

S

1.290,1.350,-

0,80

1~230 V, 50 Hz

2551473

Z

1.390,-

Zásobování vodou
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