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Wilo-RAIN1 a
Využití dešťové vody s různými možnostmi připojení.
Wilo-RAIN1 je zařízení na využívání dešťové vody k záso-
bování vodou např. toaletních zásobníků nebo zahradního 
zavlažování. Kompaktní a standardizovaná konstrukce v 
kombinaci s různými volitelnými možnostmi hydraulických 
přípojek zjednodušuje a zrychluje každou novou instalaci 
resp. každou výměnu. Intuitivní rozhraní s řadou inteli-
gentních funkcí jako samoochranné rutiny také přispívá ke 
komfortu obsluhy a vysoké spolehlivosti.

Konstrukce
Zařízení na využívání dešťové vody se samostatným čerpa-
dlem se zástrčkou

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

Typový klíč
Příklad: Wilo-RAIN1-25 EM
Wilo Ochranná známka
RAIN Zařízení na využívání dešťové vody
1 Hladina produktu
2 Jmenovitý čerpací výkon Q v m³/h
5 Počet oběžných kol
EM Jednofázový

Obsah dodávky
ƒ Zařízení na využívání dešťové vody připravené k oka-

mžitému zapojení s upevňovacím materiálem
ƒ Návod k montáži a obsluze
ƒ Plovákový spínač
ƒ Nálepka „Chraňte před mrazem“
ƒ Nálepka „Voda není pitná“

Volitelné možnosti
ƒ Cisternové čerpadlo

ƒ Pro překonání tlakových ztrát kvůli příliš vyso-
ké vzdálenosti nasávání (podle instalace) lze v 
zásobnících na dešťovou vodu použít ponorné 
čerpadlo.

ƒ Externí alarm

Vaše výhody
ƒ Snadná instalace díky zařízení se zástrčkou a 

kompaktní konstrukci s možnostmi rozdílných 
hydraulických přípojek

ƒ Komfortní ovládání a funkce snadného nastavení 
díky intuitivnímu rozhraní a inteligentním funkcím

ƒ Vysoká spolehlivost díky integrovaným ochran-
ným funkcím

ƒ Hygienická bezpečnost díky zpětné klapce a 
přednádrži vyhovující normám DIN 1989 a EN 
1717

ƒ Možnost aktualizace řízení přes Wifi  pro Wilo-
-Service
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Cenová skupina : PG5
Informace k objednávce
Typy Jmenovitý výkon motoru Síťová přípojka Č. výr..

P2

kW ] EUR
RAIN1-24 EM 0,4 1~230 V, 50 Hz 2551468 C 890,-

RAIN1-25 EM 0,5 1~230 V, 50 Hz 2551469 L 950,-

RAIN1-45 EM 0,8 1~230 V, 50 Hz 2551470 C 990,-

Rozměrový výkres (proměnná)
Wilo-RAIN1
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https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2551468
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2551469
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2551470



