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Wilo-Sub TWI 10
Konstrukce

Vícestupňové 10“ ponorné motorové čerpadlo v provedení
s ocelovým ukotvením pro instalaci svisle nebo vodorovně

Použití
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ

Pro zásobování vodou a pitnou vodou z vrtů a cisteren
Rozvod hasicí vody
Pro komunální rozvod vody, zkrápění a zavlažování
Zvyšování tlaku
Snížení hladiny vody
Pro čerpání vody v průmyslovém použití
Pro čerpání vody bez dlouhovláknitých a abrazivních
součástí

2
18

Typový klíč
Příklad:
Hydraulika:
TWI
0
10
125
02
C
Motor:
NU
611

T

Wilo-Sub TWI 010.125-02-C + NU 611T2/18
TWI 010.125-02-C
Hydraulika
Konfigurovatelná konstrukční řada
Průměr hydrauliky v palcích [„]
Jmenovitý průtok [m3/h]
Počet stupňů hydrauliky
Průměr oběžného kola (bez = standard, S =
osoustružené)
Generace konstrukční řady
NU 611T-2/18
Ponorný motor
Konstrukční velikost (5…, 6... = 6“; 7…, 8… =
8“; 9... = 10“)

Naplnění motoru (bez = Standard, T = pitná
voda)
Počet pólů
Délka balíčku

Obsah dodávky

ƒƒ Hydraulika + motor smontováno
ƒƒ Připojovací kabel s atestem pro použití s pitnou vodou,
průřez a délka kabelu standardní nebo na míru
ƒƒ Návod k montáži a obsluze

Volitelné možnosti

ƒƒ Hydraulika z nerezové oceli 1.4401
ƒƒ Motor z nerezové oceli 1.4401, 1.4571 nebo
G-CuSn10
ƒƒ 60 Hz-provedení
ƒƒ Rozběh hvězda-trojúhelník
ƒƒ Převinutelný motor
ƒƒ Převinutelný motor s plněním na pitnou vodu jako
speciální provedení

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

Sub TWI 10

Zásobování vodou

Vaše výhody

ƒƒ Úsporná z hlediska spotřeby energie, optimalizovaná hydraulika s účinností až 80 %
ƒƒ Dlouhá životnost díky ušlechtilé oceli, odolné vůči
korozi, volitelně v kvalitě V4A
ƒƒ Certifikováno ACS pro použití s pitnou vodou
ƒƒ Velký rozsah výkonu od 1 do 250 m³/h
ƒƒ Velká flexibilita díky provedením v rozmezí 4, 6, 8
a 10 palců

