Company: Aquafam a.s.
Telephone: 799 512 789
E-mail: info@aquafam.cz

Popis konstrukční řady: Wilo-HiDrainlift 3

Podobné vyobrazení
Typ konstrukce

Vybavení/funkce

Malá přečerpávací stanice odpadní vody pro nadzemní instalace
Použití
Pumping of pre-cleaned sewage without faeces (according to
DIN EN 12050-2) that cannot be piped to the sewer system through the use
of natural falls.

Popis/konstrukce

Typový klíč
Příklad:
HiDrainlift
3
3
5

Se zástrčkou
termická ochrana motoru
Kontrola výšky hladiny pneumatickým snímačem tlaku
Integrovaná zpětná klapka
Upevňovací materiál
Filtr s aktivním uhlím

HiDrainlift 3-35
Produktová skupina:
Zařízení na přečerpávání splaškové vody
Hladina produktu
3 = standard
Počet přítokových přípojek
Jmenovitá čerpací výška v m

Zvláštnosti/přednosti výrobku
Velmi kompaktní konstrukce pro instalaci v sanitárních prostorách
nebo pod sprchovou vanou (HiDrainlift 3-24)
Nehlučný provoz a integrovaný filtr s aktivním uhlím pro vysoký
uživatelský komfort
Spolehlivý výkon a nižší spotřeba elektrické energie pro účinné
odvádění splaškové vody
Snadná instalace s flexibilními možnostmi připojení
Zařízení připravená k okamžitému zapojení (HiDrainlift 3-35 a
HiDrainlift 3-37)

Automaticky pracující přečerpávací zařízení splaškové vody připravené
k okamžitému připojení s integrovanou zpětnou klapkou a 2–3 nátokovými
hrdly (v závislosti na modelu). Zařízení je bezzápachově odvětráváno přes
integrovaný filtr s aktivním uhlím do prostoru instalace.
Obsah dodávky
Zařízení na čerpání splaškové vody připravená k okamžitému
zapojení, s filtrem s aktivním uhlím a zabudovanými zpětnými
klapkami.
Návod k montáži a obsluze
Připojovací sada pro přítoková a tlaková vedení

Materiály
Pouzdro čerpadla: PPGF30
Skříň motoru: PPGF30
Těsnění: EPDM
Materiál nádrže: PP
Technické údaje
Síťová přípojka 1~230 V, 50 Hz
Připojovací kabel 1,5 m, se zástrčkou Schuko
Teplota čerpaného média max. 35 °C (až 60/75 °C v krátkodobém
režimu na 5 minut, v závislosti na modelu)
přípojka výtlaku DN 32
přípojka nátoku DN 40
Třída krytí IP 44
Objem nádrže brutto 3,9 l / 16 l / 15,5 l
Spínací objem 1,7 l / 2 l / 2 l
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