Pompy do zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania
ścieków do domu i ogrodu
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Spis produktów
Pompa Wilo-

Nr art.

RAIN1-24 EM

2551468

Str.
3

RAIN1-25 EM

2551469

3

RAIN1-45 EM

2551470

3

RAIN3-24 EM

2551471

4

RAIN3-25 EM

2551472

4

Isar BOOST5-E-3

4243583

5

Isar BOOST5-E-5

4243584

5

Jet-HWJ 20L 202 EM

2549379

6

Jet-HWJ 20L 203 EM

2549380

6

Jet-HWJ 50L 203 EM

2549383

6

Jet-HWJ 20L 204 EM

2549381

6

Jet-HWJ 50L 204 EM

2549384

6

Sub TWU 4-0409-C EM

2950656

7

Sub TWU 4-0414-C EM

2950657

7

Sub TWU 4-0414-C DM

2951121

7

Sub TWU 4-0418-C EM

2950692

7

Zestaw głębinowy stabilne ciśnienie do 90 metrów

2864208

8

Zestaw głębinowy stabilne ciśnienie do 150 metrów

2864209

8

Drain TM 32/7

4048412

9

Drain TMW 32/8

4048413

9

Drain TMR 32/8

4145325

9

Initial Drain 10-7

4168021

10

Initial Drain 13-9

4186548

10

Initial Waste 14-9

4168022

11

Initial Waste 16-11

4186549

11

HiDrainift 3-24

4191678

12

HiDrainlift 3-35

4191679

12

HiDrainlift 3-37

4191680

12

HiSewlift 3-15

4191675

13

HiSewlift 3-l35

4191674

13

HiSewlift 3-35

4191677

13

Plavis 011-C-2G

2548593

14

Plavis 013-C-2G

2548552

14

Plavis 015-C-2G*

2548553

14

DrainLift SANI-S.11M/1

2549900

15

DrainLift SANI-S.11T/1

2549901

15

DrainLift SANI-S.11M/3C

2549917

15

DrainLift SANI-S.11T/3C

2549918

15

Zaopatrzenie w wodę
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Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ Łatwa instalacja dzięki gotowemu do podłączenia systemowi
i kompaktowej konstrukcji oraz różnym opcjom przyłączy
hydraulicznych
ƒ Wygodna obsługa i proste ustawienia dzięki intuicyjnemu
interfejsowi oraz wielu funkcjom
ƒ Wysoka niezawodność dzięki zintegrowanym programom
samoczynnego zabezpieczenia
ƒ Zapewnienie higieny dzięki zabezpieczeniu przed przepływem
zwrotnym i zbiornikowi wg. norm DIN 1989 i EN 1717
ƒ Prosta konserwacja dzięki bezpośredniemu dostępowi do
elementów systemu
Wykorzystanie wody deszczowej z różnymi możliwościami
podłączenia
Zastosowanie
System wykorzystania wody deszczowej jest zaprojektowany do
zastosowań, niewymagających zaopatrzenia w wodę użytkową,
takich jak:
ƒ Spłuczki toaletowe
ƒ Pralki
ƒ Nawadnianie ogrodu
Dane techniczne
ƒ Przyłącze sieciowe: 1~230 V, 50 Hz.
ƒ Przewód zasilający: długość 1,5 m
ƒ Stopień ochrony: IPX4
ƒ Silnik z zabezpieczeniem termicznym za pomocą zintegrowanej
sondy
ƒ Max. ciśnienie robocze: 8 bar
ƒ Ciśnienie załączenia: 1,5 bar
ƒ Max. wysokość zasysania: 8 m
ƒ Maks. temperatura medium: +5°C do +30°C
ƒ Temperatura otoczenia: +5°C do +40˚C
ƒ Zbiornik o pojemności 11 litrów
ƒ Średnice nominalne przyłączy:
– Przyłącze upustowe Rp 1” nakrętka złączkowa z gwintem
– Przyłącze ssące Rp 1” nakrętka złączkowa z gwintem
– Przyłącze do miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę przy
zaworze pływakowym R ¾” (gwint zewnętrzny)
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Zaopatrzenie w wodę
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Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ Łatwa instalacja dzięki gotowemu do podłączenia systemowi
i kompaktowej konstrukcji oraz różnym typom przyłączy
hydraulicznych
ƒ Wysoki komfort obsługi i łatwość ustawienia dzięki
niepowtarzalnej kombinacji intuicyjnej obsługi za pomocą
panelu LCD i różnym, przydatnym funkcjom
ƒ Wysoka niezawodność dzięki zintegrowanym programom
samoczynnego zabezpieczenia
ƒ Zapewnienie higieny dzięki zabezpieczeniu przed przepływem
zwrotnym i zbiornikowi wg norm DIN 1989 i EN 1717
ƒ Prosta konserwacja dzięki bezpośredniemu dostępowi do
elementów systemu
ƒ Cicha praca w pomieszczeniach mieszkalnych z możliwością
integracji z systemem Smarthome
Wykorzystanie wody deszczowej sterowane ekranem dotykowym
Zastosowanie
System wykorzystania wody deszczowej został zaprojektowany
do zastosowań niewymagających zaopatrzenia w wodę użytkową,
takich jak:
ƒ Spłuczki toaletowe
ƒ Pralki
ƒ Nawadnianie ogrodu
Dane techniczne
ƒ Przyłącze sieciowe: 1~230 V, 50 Hz.
ƒ Przewód zasilający: długość 1,5 m
ƒ Stopień ochrony: IPX4
ƒ Silnik z zabezpieczeniem termicznym za pomocą zintegrowanej
sondy
ƒ Max. ciśnienie robocze: 8 bar
ƒ Ciśnienie załączenia: 1,5 bar
ƒ Max. wysokość zasysania: 8 m
ƒ Maks. temperatura medium: +5°C do +30°C
ƒ Temperatura otoczenia: +5°C do +40˚C
ƒ Zbiornik o pojemności 11 litrów
ƒ Średnice nominalne przyłączy:
– Przyłącze upustowe Rp 1” nakrętka złączkowa z gwintem
– Przyłącze ssące Rp 1” nakrętka złączkowa z gwintem
– Przyłącze do miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę przy
zaworze pływakowym R 3/4” (gwint zewnętrzny)

Zaopatrzenie w wodę
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Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ Intuicyjny panel sterowania dla prostej nastawy wartości
ciśnienia.
ƒ Utrzymuje stałe ciśnienie wody gwarantując wysoki komfort
eksploatacji dzięki zintegrowanej przetwornicy częstotliwości
dostosowującej prędkość pracy do zapotrzebowania.
ƒ Ergonomiczna konstrukcja zajmująca tylko 0,1 m2 powierzchni
zabudowy.
ƒ Cicha praca dzięki osłonom dźwiękochłonnym pozwalająca na
umieszczenie urządzenia w dowolnym miejscu w domu.
ƒ Niskie zużycie energii oraz funkcje ochrony dzięki
zintegrowanej elektronice.
Kompletny system pompowy składa się z: wielostopniowej pompy
samozasysającej, naczynia przeponowego oraz automatycznego
panelu sterującego kontrolującego pracę urządzenia
Zastosowanie
ƒ Zaopatrzenie w wodę
ƒ Nawadnianie
ƒ Wykorzystanie wody deszczowej
ƒ Pobór wody
Wyposażenie/funkcja
ƒ Silnik zamocowany bezpośrednio na kołnierzu
ƒ Termiczny wyłącznik zabezpieczenia silnika
ƒ Zabudowana zmienna prędkość obrotowa
ƒ Zintegrowane funkcje ochronne (praca na sucho, rozpoznanie
nadciśnienia i nadmiernej temperatury, prądu przeciążeniowego,
zbyt wysokiego i zbyt niskiego napięcia)
Dane techniczne
ƒ Przyłącze sieciowe: 1~230 V, 50/60 Hz
ƒ Dop. temperatura przetłaczanej cieczy: 0°C do +40°C
ƒ Dop. temperatura otoczenia: 0°C do +40°C
ƒ Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze: 10 bar
ƒ Maks. głębokość zasysania: 8 m
ƒ Stopień ochrony: IPX4
ƒ przyłącze po stronie ssania: G 1”
ƒ Przyłącze po stronie tłocznej: G 1”
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Zaopatrzenie w wodę

Wilo-Jet HWJ
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Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ Stal nierdzewna eliminuje korozję nawet przy dłuższych
postojach
ƒ Praca bezszumowa dzięki optymalnemu zaprojektowaniu
hydrauliki pompy
ƒ Silnik nadający się do pracy ciągłej
ƒ Silnik zabezpieczony termicznie (tylko jednofazowy)
ƒ Żywotność gwarantowana marką
ƒ Zbiornik ciśnieniowy wyposażony jest w nowoczesną,
wytrzymałą membranę z materiału „Butyl+” o wysokiej jakości.
Nie wymaga konserwacji ani uzupełniania w okresie gwarancji.
Samozasysające urządzenie zaopatrujące w wodę
Zastosowanie
ƒ Zaopatrzenie w wodę
ƒ Zraszanie
ƒ Nawadnianie i podlewanie
ƒ Tłoczenie wody ze studni i głęboko
położonych zbiorników.
Dane techniczne
ƒ Przetłaczane ciecze: woda czysta i deszczowa
ƒ Max. przepływ 5 m3/h
ƒ Max. wysokość podnoszenia 48 m
ƒ Max. temperatura cieczy +35°C
ƒ Max. ciśnienie robocze 6 bar
ƒ Głębokość zasysania max. 8 m
ƒ Podłączenie do sieci 1
 ~230 V, 50Hz
ƒ Zbiornik przeponowy – stal emaliowana – 20l/50l

Nr BK/W/0708/01/2018
Ważny do: 18.09.2021

Zaopatrzenie w wodę
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Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ Wersja EM ze skrzynką sterowniczą, kondensatorem
i termicznym zabezpieczeniem silnika
ƒ Możliwy montaż pionowy lub poziomy
ƒ Elementy stykające się z przetłaczaną cieczą odporne na
korozję
ƒ Wbudowane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
Wielostopniowa pompa głębinowa 4” w wersji
z płaszczem, do montażu pionowego lub poziomego
Zastosowanie
Zaopatrywanie w wodę ze studni głębinowych
i cystern, zraszanie, nawadnianie, podwyższanie
ciśnienia, obniżanie poziomu wody. Również do
wykorzystania wody deszczowej.

Nr BK/W/0659/01/2019
Ważny do: 31.07.2021

Dane techniczne
ƒ Max. przepływ 23 m3/h
ƒ Max. wysokość podnoszenia 320 m
ƒ Dopuszczalny zakres temperatury od +3°C do +40°C
ƒ Podłączenie do sieci 1
 ~230 V 50 Hz, 3~400 V 50 Hz
ƒ Max. zanurzenie pompy 200 m
ƒ Długość kabla od 1,5 do 4 m
ƒ Średnica pompy Ø=98 mm
ƒ Średnica przyłącza Rp 1¼
H/Q

<2,5 m3/h

110 m

TWU
4-0418-C

2,5 do 3 m3/h 3 do 3,5 m3/h 3,5 do 4 m3/h 4 do 4,5 m3/h 4,5 do 5 m3/h 5 do 5,5 m3/h

100 m

TWU
4-0418-C

TWU
4-0418-C

90 m

TWU
4-0418-C

TWU
4-0418-C

TWU
4-0418-C

80 m

TWU
4-0414-C

TWU
4-0418-C

TWU
4-0418-C

TWU
4-0418-C

70 m

TWU
4-0414-C

TWU
4-0414-C

TWU
4-0414-C

TWU
4-0418-C

TWU
4-0418-C

60 m

TWU
4-0414-C

TWU
4-0414-C

TWU
4-0414-C

TWU
4-0414-C

TWU
4-0418-C

50 m

TWU
4-0409-C

TWU
4-0414-C

TWU
4-0414-C

TWU
4-0414-C

TWU
4-0414-C

TWU
4-0418-C

TWU
4-0418-C

40 m

TWU
4-0409-C

TWU
4-0409-C

TWU
4-0409-C

TWU
4-0409-C

TWU
4-0414-C

TWU
4-0414-C

TWU
4-0418-C

30 m

TWU
4-0409-C

TWU
4-0409-C

TWU
4-0409-C

TWU
4-0409-C

TWU
4-0409-C

TWU
4-0414-C

TWU
4-0414-C

20 m

TWU
4-0409-C

TWU
4-0409-C

TWU
4-0409-C

TWU
4-0409-C

TWU
4-0409-C

TWU
4-0409-C
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Zaopatrzenie w wodę

Zestaw głębinowy – stabilne ciśnienie
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Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ Zabezpieczenie przed suchobiegiem z automatycznym
restartem
ƒ Funkcja stałego ciśnienia: regulacja pracy pompy bez wahań
ciśnienia w instalacji
ƒ Prosta instalacja, bez dodatkowych czujników regulacji
ciśnienia oraz naczyń membranowych
ƒ Szeroki zakres funkcji monitoringu i ochrony dla zapewnienia
niezawodnego działania
ƒ Zintegrowane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
ƒ Termiczne zabezpieczenie silnika zintegrowane z przetwornicą
ƒ Ustawienia, stany robocze i komunikaty o awarii są
sygnalizowane za pomocą diod lub na wyświetlaczu
Zestaw głębinowy do zaopatrzenia w wodę
– stabilne ciśnienie Wilo-Sub TWU 3 HS-ECP-B
Gotowy do podłączenia zestaw głębinowy stabilne ciśnienie
do 90 metrów:
ƒ Przetwornica częstotliwości dla stabilizacji ciśnienia ,
zabezpieczenie przed pracą na sucho oraz elektrycznego
zabezpieczenia pompy
ƒ Przewód wodny zasilania elektrycznego o długości 40 mb
ƒ Naczynie przeponowe o pojemności 8 litrów oraz manometr
ƒ Pompa Wilo-Sub TWU3.03-05-HS-ECP-B
ƒ Taśmy ściągające 20 szt.
ƒ Opakowanie zbiorcze
Gotowy do podłączenia zestaw głębinowy stabilne ciśnienie
do 150 metrów:
ƒ Przetwornica częstotliwości dla stabilizacji ciśnienia ,
zabezpieczenie przed pracą na sucho oraz elektrycznego
zabezpieczenia pompy
ƒ Przewód wodny zasilania elektrycznego o długości 40 mb
ƒ Naczynie przeponowe o pojemności 8 litrów oraz manometr
ƒ Pompa Wilo-Sub TWU3.03-08-HS-ECP-B
ƒ Taśmy ściągające 20 szt.
ƒ Opakowanie zbiorcze

Odprowadzanie wody brudnej i ścieków
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Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Wilo-Drain TM/TMR/TMW



twister
Wilo-Drain TM/TMW

Wilo-Drain TMR

Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ Twister – opatentowany system wzburzania szlamu, dzięki
czemu studzienka jest stale czysta (dotyczy wersji TMW)
ƒ Kompaktowa budowa umożliwia wiele zastosowań
ƒ Z wyłącznikiem pływakowym (nie dotyczy tm 32/8)
ƒ Łatwy montaż, prosta obsługa
ƒ Zintegrowany zawór zwrotny
Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej
Zastosowanie
Przetłaczanie wody czystej i zanieczyszczonej ze zbiorników, komór
i sadzawek (do pionowego ustawienia) oraz zalanych pomieszczeń.
Dane techniczne
ƒ Przetłaczane ciecze: woda czysta i zanieczyszczona
ƒ Max. przepływ 16 m3/h
ƒ Max. wysokość podnoszenia 11 m
ƒ Dopuszczalny zakres temperatury od +3°C do +35°C
krótkotrwale (3 min) do +90°C
ƒ Korpus pompy z tworzywa sztucznego
ƒ Silnik chłodzony cieczą
ƒ Swobodny przelot kuli 10 mm
ƒ Max. głębokość zanurzenia 3 m
ƒ Podłączenie do sieci 1~230 V 50 Hz
ƒ Długość kabla zasilającego do 10m
ƒ Termiczny wyłącznik przeciążeniowy
ƒ W - z urządzeniem zawirowującym
R - minimalny poziom pozostałej wody 2 mm

twister

Opatentowana konstrukcja tej pompy zapewnia stałe zawirowywanie cieczy
w obszarze zasysania pompy, dzięki czemu studzienka jest zawsze czysta.
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Odprowadzanie wody brudnej i ścieków
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Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ Prosta instalacja iw ciasnych studzienkach dzięki kompaktowej
konstrukcji i niewielkiej masie
ƒ Automatyczne zabezpieczenie silnika czujnikiem temperatury
ƒ Tryb automatyczny z wykorzystaniem wyłącznika
pływakowego
ƒ Doskonała niezawodność dzięki dużej wytrzymałości materiału
i podwójnemu uszczelnieniu
Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej
Zastosowanie
ƒ Toczenie ścieków bez fekaliów i składników długowłóknistych
ƒ Tłoczenie wody zanieczyszczonej
Dane techniczne
ƒ Przyłącze sieciowe 1~ 230 V, 50 Hz
ƒ Stopień ochrony: IP68
ƒ Maks. głębokość zanurzenia: 5 m
ƒ Temperatura przetłaczanej cieczy od +3 do +35°C
ƒ Długość przewodu: 10 m
ƒ Przyłącze ciśnieniowe: G 1½

Odprowadzanie wody brudnej i ścieków
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Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ Prosta instalacja iw ciasnych studzienkach dzięki kompaktowej
konstrukcji i niewielkiej masie
ƒ Automatyczne zabezpieczenie silnika czujnikiem temperatury
ƒ Tryb automatyczny z wykorzystaniem wyłącznika
pływakowego
ƒ Doskonała niezawodność dzięki dużej wytrzymałości materiału
i podwójnemu uszczelnieniu
Pompa zatapialna do ścieków, przeznaczona do pracy
przerywanej, do stacjonarnego i przenośnego ustawienia
mokrego
Zastosowanie
ƒ Toczenie ścieków bez fekaliów
ƒ Tłoczenie wody zanieczyszczonej
Dane techniczne
ƒ Przyłącze sieciowe 1~ 230 V, 50 Hz
ƒ Stopień ochrony: IP68
ƒ Maks. głębokość zanurzenia: 5 m
ƒ Temperatura przetłaczanej cieczy od +3 do +35°C
ƒ Długość przewodu: 10 m
ƒ Przyłącze ciśnieniowe: G 1½
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Odprowadzanie wody brudnej i ścieków

Wilo-HiDrainlift 3
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Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ Bardzo kompaktowa budowa do montażu w toalecie lub pod
kabiną prysznicową (HiDrainlift 3-24)
ƒ Cicha praca (<54 dB) oraz wbudowany filtr z węglem aktywnym
zapewniają wysoki komfort użytkowania
ƒ Niezawodna wydajność i niskie zużycie energii elektrycznej
pozwalają na efektywne odprowadzanie zanieczyszczonej
wody
ƒ Gotowe do podłączenia w instalacji (HiDrainlift 3-35
oraz HiDrainlift 3-37)
ƒ Dopuszczalny zakres temperatury medium +5 ... +35°C
ƒ Zintegrowane zabezpieczenie przez przepływem zwrotnym
ƒ Pobór mocy P1 = 0,4 kW
ƒ Max częstotliwość załączania agregatu = 100 razy/h
Małe urządzenie do przetłaczania wody
zanieczyszczonej (instalacja nadpodłogowa)

2-lata

OPIEKI SERWISU WILO

W DOMU KLIENTA
Zastosowanie
GRATIS
ƒ HiDrainlift 3-35 i HiDrainlift 3-37:
Do automatycznego odprowadzania wody
zanieczyszczonej z maksymalnie trzech przyłączy
(prysznic, umywalka, bidet, pralka/zmywarka).
2-lata
ƒ HiDrainlift 3-24: Do automatycznego
GWARANCJI
odprowadzania wody zanieczyszczonej
z prysznica i jednego dodatkowego przyłącza
(umywalki lub bidetu).
ƒ Do tłoczenia wody zanieczyszczonej niezawierającej
fekaliów, włókien, tłuszczu ani oleju

Wsparcie Serwisowe
Serwis Wilo przyjeżdża na miejsce instalacji urządzenia
w przypadku awarii.

Odprowadzanie wody brudnej i ścieków
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Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ Wysoka wydajność i niskie zużycie energii elektrycznej
pozwalają na efektywne odprowadzanie ścieków sanitarnych
ƒ Cicha praca (<57 dB) i zintegrowany filtr z węglem aktywnym
zapewniają wysoki komfort użytkowania
ƒ Maksymalna wysokość podnoszenia do 8 m
ƒ Dopuszczalny zakres temperatury medium +5 ... +35°C
ƒ Wersja 3-15 oraz 3-35 do bezpośredniego podłączenia
za toaletą
ƒ Wersja 3-15 o wyjątkowo małej szerokości (<149 mm) do montażu
za stelażem podtynkowym
ƒ Pobór mocy P1 = 0,4 kW
ƒ Max częstotliwość załączania agregatu = 100 razy/h
Małe urządzenie do przetłaczania ścieków
z urządzeniem tnącym

2-lata

OPIEKI SERWISU WILO

W DOMU KLIENTA
GRATIS

Zastosowanie
ƒ HiSewlift 3-15 i HiSewlift 3-35 do
bezpośredniego podłączenia za toaletą
stojącą, HiSewlift 3-I35 do montażu na
ścianie (bezpośrednie podłączenie do toalety
2-lata
podwieszanej).
GWARANCJI
ƒ Do automatycznego odprowadzania ścieków
z pojedynczej toalety i dodatkowego przyłącza
(umywalki lub bidetu) z HiSewlift 3-15 lub
z maksymalnie trzech przyłączy (umywalka,
prysznic lub bidet) z HiSewlift 3-35 i HiSewlift 3-I35.

Wsparcie Serwisowe
Serwis Wilo przyjeżdża na miejsce instalacji urządzenia
w przypadku awarii.
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Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ Łatwy montaż dzięki systemom Plug&Pump z wlotem
z możliwością dopasowania oraz obracaną pokrywą
ƒ Szybka i łatwa konserwacja dzięki zdejmowanej pokrywie
serwisowej i zamontowanemu zaworowi zwrotnemu
ƒ Większa niezawodność działania dzięki zamontowanemu
alarmowi wizualnemu
(wersja 013 oraz 015)
ƒ Niskie zużycie energii
ƒ Idealnie dostosowuje się do warunków Klienta dzięki
kompaktowej, nowoczesnej konstrukcji i cichej pracy
(< 40 dBA)
Kompaktowy system w wewnętrznej budowie o wyjątkowo cichej
pracy i szczególnie niskiemu zużyciu energii. W celu niezawodnego
pomiaru poziomu medium w zbiorniku magazynującym
wykorzystany został system elektrodowych czujników poziomu
Zastosowanie
Tłoczenie kondensatu w następujących przypadkach:
ƒ Kondensacyjna technika grzewcza (w kotłach olejowych
urządzenie do przetłaczania należy zamontować za urządzeniem
neutralizacyjnym)
ƒ Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze (np. lodówki i parowniki)
Typoszereg
ƒ Wilo-Plavis 011-C-2G:
urządzenie do przetłaczania kondensatu za pomocą czujnika
poziomu, wyposażone w zbiornik, pokrywę, kabel elektryczny
o dł. 1,5 m, zbiornik o pojemności 0,7 litra.
ƒ Wilo-Plavis 013-C-2G: jak wersja Plavis 011-C-2G
+ zintegrowany alarm LED oraz przewód alarmowy (1,5m),
wąż ciśnieniowy (5 m, Ø 8), zbiornik o pojemności 1,1 litra.
ƒ Wilo-Plavis 015-C-2G: jak wersja Plavis 013-C-2G
+ alarm dźwiękowy, oddzielna komora ze ścianką działową
z możliwością wprowadzenia granulatu do neutralizacji, zbiornik
o pojemności 1,6 litra.

Odprowadzanie wody brudnej i ścieków
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Wilo-DrainLift SANI-S
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Cechy szczególne/zalety produktu
ƒ Szczególnie łatwy montaż i transport dzięki kompaktowej
konstrukcji, oszczędzającej miejsce i bardzo małej masie
ƒ Niezawodne działanie dzięki dużej pojemności załączania,
termicznemu zabezpieczeniu silnika i alarmowi niezależnemu
od zasilania
ƒ Urządzenie zapewnia wysoką niezawodność, ponieważ nie
ulega korozji z uwagi na zastosowanie technicznych tworzyw
sztucznych i stali nierdzewnej
ƒ Swobodny wybór przyłączy dla maksymalnej elastyczności
montażu
ƒ Prosta konserwacja i czyszczenie dzięki przejrzystej pokrywie
zbiornika i obecności otworu do czyszczenia w zabezpieczeniu
przed przepływem zwrotnym
ƒ Opcjonalne łącze Wilo-SmartHome do niezwłocznego
powiadamiania bezpośrednio na telefon komórkowy
Najmniejsze i najlżejsze urządzenie do przetłaczania z pompą
pojedynczą do domów jedno- i dwurodzinnych.
Zastosowanie
Tłoczenie ścieków zawierających fekalia:
ƒ Jeżeli ścieki nie mogą być odprowadzone do kanalizacji przy
wykorzystaniu naturalnego spadku.
ƒ Do osuszania z zabezpieczeniem przed podpiętrzeniem, gdy punkt
odpływu w budynku znajduje się poniżej poziomu spiętrzenia.
Dane techniczne
ƒ Przyłącze sieciowe: 1~230 V, 50 Hz lub 3~400 V, 50 Hz
ƒ Tryb pracy: S3 10 %
ƒ Temperatura przetłaczanego medium: od 3°C do 40°C, maks. 65°C
na 5 min
ƒ Temperatura otoczenia, maks.: 40°C
ƒ Pojemność zbiornika: 47 l
ƒ Pojemność użytkowa w odniesieniu do wysokości dopływu*: 25 l
(180 mm*)/32 l (250 mm*)
ƒ Przyłącze tłoczne: DN 80
ƒ Przyłącze dopływu: DN 100/150
ƒ Przyłącze odpowietrzające: 50 mm
ƒ Stopień ochrony urządzenia sterującego: IP54
ƒ Stopień ochrony urządzenia do przetłaczania: IP68 (2 mWs/7 d)

Dział Techniki Budowlanej
Segment Dystrybucji

Bartlomiej.Jaworski@wilo.com
696 991 455

Jaroslaw.Panasiewicz@wilo.com
572 771 840

Piotr.Naskret@wilo.com
512 782 214

Mariusz.Milewski@wilo.com
606 379 279

Przemyslaw.Bloch@wilo.com
797 690 227

Kierownik Segmentu Dystrybucji
Adam.Kopacz@wilo.com
665 400 143
Kamil.Skalecki@wilo.com
512 782 220

Marek.Stachurski@wilo.com
604 219 988
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