TP 75 , TPI 1200, TPR 350

TM 32, TMW 32,
TMR 32, TSW 32/8

Ponorné kalové čerpadlá
so zvýšenou úžitkovou hodnotou

Ponorné kalové čerpadlá

Ponorné kalové čerpadlá pre využitie v domácnosti.
Konštrukcia z nehrdzavejúcich materiálov, vrátane
zabudovanej ochrany motora, plavákového
spínača a 3m kábla so zásuvkou. Mimo typ TM 32/7
sú vybavené aj spätnou klapkou.
Plus: Prevedenie TM(S)W disponuje odpojiteľným
vírením zlepšujúcim vyčerpávanie sedimentov
zo šachty. Verzia TMR dokáže odsať hladinu na
minimálnu výšku 2 mm. Pri variante TSW je
vonkajší plášť z nehrdzavejúcej ocele odolný voči
mechanickému a chemickému zaťaženiu.
TYP

H

Q

AC [€]

....................................................................................................
7m
106,8 m3/h
TM 32/7
Obj. č. 4048412
8 m 10 m3/h
113,TMW 32/8
Obj. č. 4048413
3
8 m 10 m /h
178,TSW 32/8
Obj.č. 6045167
7m
6 m3/h
117,TMR 32/8
Obj.č. 4145325

Prečerpávače kondenzátu, splaškov a fekálií

Špeciálne vírivé koleso umožňuje čerpanie
znečistenej vody a príležitostné čerpanie fekálií
do maximálnej veľkosti nečistôt 30 a 35 mm. Typ
TPR 350 je určený pre vyčerpávanie znečistenej
vody s maximálnou veľkosťou nečistôt 2 mm.
Čerpadlá majú plavákové spínače, zabudovanú
ochranu proti preťaženiu a napájací kábel vrátane
zásuvky.
Plus: Robustné materiály a konštrukcia
upchávok pri typoch TP (liatinové) a TPI
(nerezové obežné koleso) zabezpečujú výbornú
mechanickú a chemickú odolnosť a tým aj dlhú
životnosť výrobkov. Verzia TPR umožňuje
vyčerpávanie šácht a podláh s malou hĺbkou
zostatkovej vody – 2 mm.
TYP
H
Q
AC [€]
....................................................................................................
TP 75 EM
Obj. č. 2865142
TPI 1200 EM
Obj. č. 2865141
TPR 350 S
Obj.č. 2865541

MTC 150

15 m3/h

261,-

9,5 m 18,2 m /h

284,-

9 m3/h

132,-

9,5 m

3

7m

WS 825 Set

Ponorné kalové čerpadlo na fekálie
s rezacím zariadením

HiSewlift 3, KH,
HiDrainlift 3, TMP, CON

Prečerpávacia šachta na domové splašky

Pioneering for You

AKCIA 2015

Domestic

Inovovaná rada jednoduchých prečerpávacích
zariadení na fekálie a na splaškové vody.
Jednoduché zariadenie za stojacu toaletnú misu
typu HiSewlift3 nahrádza starý typ KH 32
a je určené k čerpaniu domácich splaškov a fekálií
až do výšky 7 m alebo do vzdialenosti 50 m
s možnosťou pripojenia umývadla a sprchového
kúta. Rada HiDrainlift3 nahrádza radu TMP 32 a nie
je určená k zapojeniu za toaletu, ale je možné
pripojenie k práčke alebo umývačke riadu. Oba
nové výrobky postupne nahradia vyradzované
typy v priebehu jari 2015. DrainLift CON je
špeciálne určený pre čerpanie kondenzátu.
Plus: HiDrainlift 3 umožňuje krátkodobé
čerpanie splaškov do teploty až 75°C. Kompaktná konštrukcia s integrovaným pachovým
filtrom obohateným o aktívne uhlie. Nehlučná
prevádzka a vysoký užívateľský komfort.
Spoľahlivý výkon a nižšia spotreba elektrickej
energie pre účinné odvádzanie splaškovej vody.
Ľahká inštalácia s flexibilnými možnosťami
pripojenia. Zariadenie pripravené k okamžitému
zapojeniu.
HiSewlift:
Zariadenie je vybavené rezacím nožom
pomáhajúcim čerpanie fekálií. Kompaktná
konštrukcia so vstupmi do toalety, umývadla a
sprchy. Nehlučná prevádzka a integrovaný
filter s aktívnym uhlím pre vysoký užívateľský
komfort. Ľahká inštalácia s flexibilnými
možnosťami pripojenia. Pripravené k okamžitému
zapojeniu.
DrainLift CON:
Materiály špeciálne prispôsobené pre čerpanie
kondenzátu. Havarijná signalizácia preplavenia.

Robustné liatinové čerpadlo na fekálie s napájaním 1
x 230 V (verzia EM) alebo 3 x 400 (verzia DM), vhodné
pre čerpanie z domácich septikov. Priebeh čerpacej
charakteristiky umožňuje prečerpávanie na malé
výtlačné výšky bez obvyklého preťažovania
elektromotora. Čerpadlo je vybavené 10 metrovým
napájacím káblom.
Plus: Čerpadlo má dvojitú mechanickú
upchávku, motor s vysokou účinnosťou
a tepelnou poistkou preťaženia. Špeciálne
konštruované rezacie zariadenie odstraňuje
problémy s čerpaním vláknitých nečistôt
a hygienických potrieb. Jeho konštrukcia
dovoľuje nepretržitú prevádzku s médiom do
40°C. Verzia EM s plavákovým spínačom.
TYP

H

Q

AC [€]

....................................................................................................
708,MTC 150 - S - EM
20 m
9 m3/h
Obj. č. 2865529
3
690,MTC 150 - DM
20 m
9 m /h
Obj. č. 2865534

Kompletne vybavená plastová prečerpávacia
šachta vysoká 1800 mm, vybavená nerezovým
potrubím, spúšťacím zariadením, spätnou klapkou
a uzatváracou armatúrou. Čerpanie zabezpečuje
čerpadlo MTC 150 s rezacím zariadením na 230 V
alebo 3 x 400 V, ktoré je riadené špeciálnym
snímačom a spínacou skrinkou. Šachta je zakrytá
pochôdznym poklopom.
Plus: Kompletná dodávka s veľmi kvalitným
čerpadlom rady MTC s ľahkou a rýchlou
montážou
bez
nutnosti
dodatočného
zabetónovania. Šachta vylisovaná z jedného
kusu má guľové dno sťažujúce usádzanie
sedimentov a vonkajším tvarom zabraňuje
vytlačeniu pôsobením spodnej vody. Je
kompaktná s vysokou tesnosťou. Veľmi vhodná
k napojeniu na gravitačnú kanalizáciu.
TYP

H

Q

TYP
H
Q
AC [€]
....................................................................................................
KH 32-04
318,5,7 m
4 m3/h
Obj. č.2011011
285,TMP 32-05
6,5 m 4,5 m3/h
Obj. č. 2017795
312,TMP 40/11 HD
10 m 11 m3/h
Obj. č. 2525932
84,DrainLift CON
6 m 370L/h
Obj.č. 2528555
322,5 m3/h
HiSewlift 3 3-35
8m
Obj.č. 4191677
290,HiDrainlift 3 3-35
7 m 5,5 m3/h
Obj.č. 4191679

NOVINKA

AC [€]

....................................................................................................
2.342,WS 825 Set EM
20 m 9 m3/h
Obj. č.2865588
3
2.221,WS 825 Set DM
20 m 9 m /h
Obj. č.2865646

Platnosť akcie od 2. 3. do 27. 11. 2015

Multipress HMP

Domáca posilňovacia vodáreň

WILO CS s.r.o., organizačná zložka
Rybničná 34/E
831 06 Bratislava

T: +421 233 014 510-11

e-mail: wilo@wilo.sk
www.wilo.sk

Informace obsažené v tomto letáku nejsou závazné. WILO si vyhrazuje právo provést změnu u specifikací výrobků bez předchozího upozornění.

Automatické vodárne a stanice

COR-1 TWU 5 – 407 EM
Automatická ponorná domáca vodáreň

NOVÉ
NOVĚ

Domáca vodáreň s 50 litrovou tlakovou nádobou
a tlakovým spínačom, určená k zvýšeniu tlaku
v domácom vodovodnom rozvode napojenom na
mestský vodovod. Jednofázové motory sú
vybavené ochranou proti preťaženiu a majú 3
metre napájacieho kábla zakončeného zásuvkou.
Pretekajúca voda je v styku iba s nehrdzavejúcimi
materiálmi.
Použitie: Zabezpečenie dostatočného tlaku
vody vo vodovodoch domov postavených na
okrajoch alebo vyššie položených častí obcí.
Veľmi vhodné pre nadstavby domov a bytov.
TYP

Pečiatka Vášho obchodu

COR – 1 WJ/ MHIE

H

Q

AC [€]

....................................................................................................
398,HMP 304 EM
45 m
5 m3/h
Obj. č. 2510594
475,HMP 605 EM
56 m
8 m3/h
Obj. č. 2510598

Automatická samonasávacia domáca vodáreň
s frekvenčným meničom typu COR-1 WJ 401
EM kombinuje vysoký komfort obsluhy
s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Typy
COR-1 MHIE sú určené k zvýšeniu tlaku na
stavbách od bytov až po komerčné budovy.
Plus: Kompletné zariadenie a jednoduché
zapojenie. Plynulá regulácia otáčok na
konštantný tlak so všetkými výhodami
vrátane
úspory
energie,
predĺženia
životnosti, tichého chodu, integrovaného
istenia a ochrany proti chodu na sucho.
Doporučené príslušenstvo pre COR-1 WJ
401 je tlaková nádoba TN 8 l.
TYP
H
Q
AC [€]

....................................................................................................
673,COR-1 WJ 401 EM
50 m
5 m3/h
Obj. č. 2865572
COR-1 MHIE 205-2G
6 m3/h 1.577,65 m
Obj. č. 2865172
COR-1 MHIE 406-2G
80 m 10 m3/h 1.981,Obj. č. 2865132

Automatická domáca vodáreň s ponorným
čerpadlom a frekvenčným meničom, vhodná do
kopaných studní, retenčných nádrží a k
zavlažovaniu. Napájacie napätie je 1 x 230 V.
Motor čerpadla je konštrukcie 3 x 230 V.
Plus: Ľahká montáž a jednoduché elektrické
zapojenie. Plynulá regulácia otáčok na konštantný
tlak so všetkými výhodami vrátane úspory
energie, predĺženia životnosti, tichého chodu,
integrovaného istenia a ochrany proti chodu na
sucho. Doporučené príslušenstvo: tlaková nádoba
TN 8 l.
TYP

H

Q

AC [€]

....................................................................................................

COR-1 TWU 5-407 EM 80 m 6,4 m3/h
+ 30 m kábla a nosného lanka
Obj. č. 2865573

949,-

Jet HWJ

Jet BWJ

Automatická domáca vodáreň

TWU 3“ (HS)

Jet WJ

Prenosné domáce čerpadlo

Samonasávacie čerpadlo

Samonasávacie čerpadlo Wilo Jet WJ so sacou
schopnosťou až z 8 metrov + automatické spínacie
zariadenie reagujúce na prietok vody. Čiastočná
možnosť nastavenia spínacieho tlaku. Zariadenie je
doplnené držiakom uľahčujúcim manipuláciu a 1,5 m
napájacieho kábla s vidlicou. Vhodné pre zavlažovanie
alebo k občasnému zásobovaniu vodou.
Plus: Ľahká, bezobslužná manipulácia
(ovládanie
vodovodným
kohútikom).
Integrovaná inteligentná ochrana proti chodu
na sucho.

Samonasávacie čerpadlo. Použité sú materiály
s vyššou tepelnou odolnosťou a snímač
teploty v hydraulickej časti. Súčasťou
dodávky je napájací kábel 1,5 m s vidlicou.
Napojenie G1“. Vhodné pre postrekovanie,
zavlažovanie a zásobovanie vodou v záhrade,
domácnosti aj priemysle.
Plus: Čerpá vodu až z hĺbky 8 metrov. V motore
je zabudovaná ochrana proti preťaženiu a preto
nie je potrebný motorový istič. Integrovaná
ochrana proti chodu na sucho. Jednoduché,
skladné.

Ponorné čerpadlo s káblom a spínacou skrinkou

TWI 4“

TWIS 5“

Ponorné čerpadlo do vrtov

Ponorné nerezové čerpadlo

Ponorné čerpadlo s priemerom 98 mm vrtov od
priemeru 120mm, studní a nádrží. Je kompletne
vybavené elektronickou skriňou, spätnou klapkou
a spúšťacím lankom. Pri type 0213 s 20 m a type
0218 s 30 m káblom a spúšťacieho lanka. Výtlak
čerpadla G 5/4“. Možnosť vertikálnej a horizontálnej
inštalácie.

Ponorné čerpadlo na čistú vodu určené do
studní a nádrží, predovšetkým pre domáce
vodárne. Hydraulická časť je kompletne
vyrobená z nerezovej ocele. Spätná klapka nie
je súčasťou dodávky. Dodávku dopĺňa napájací
kábel 20 m a spúšťacie lanko.
Pri jednofázových typoch ešte jednoduchá
spínacia skrinka s kondenzátorom a vypínačom.
Verzie s označením „A“ sú vybavené
plavákovým spínačom.

OCHRANA PROTI
CHODU NA SUCHO
Domáca vodáreň so samonasávacím čerpadlom Jet
WJ, membránovou tlakovou nádobou vo veľkosti
20 až 60 l a nastaviteľným tlakovým spínačom.
Súčasťou je tiež napájací kábel v dĺžke 1,5 m.
Napájanie 1 x 230 V. Verzia HWJI je dodávaná
s celonerezovou tlakovou nádobou 24 litrov.
Plus: Čerpadlo je vybavené špeciálnymi
materiálmi a snímacím zariadením chrániacim
pred chodom na sucho. Celonerezová príruba
tlakovej nádoby a vhodne vedená nerezová
prepojovacia hadica zaisťujú dlhodobú životnosť.
Najlepšie na trhu.
TYP
H
Q
AC [€]
....................................................................................................
Jet HWJ 201 EM 24 l
Obj. č. 2003757
Jet HWJ 301 EM 24 l
Obj. č. 2003758
Jet HWJ 301 EM 60 l
Obj.č. 2014077
Jet HWJ 401 EM 60 l
Obj.č. 2003759
Jet HWJI 301 EM 24 l
Obj.č. 2865608

40 m

2,6 m3/h

259,-

45 m

4,5 m3/h

274,-

45 m

4,5 m3/h

380,-

50 m

4,8 m3/h

400,-

45 m

4,5m3/h

315,-

Fluidcontrol,
Brio 2000, TOP, Tank
Prietokové spínače

Zariadenie automaticky spína a zastavuje
čerpadlo pri otvorení alebo uzavretí kohútika.
Chráni pred nedostatkom vody a vodovodné
rozvody pred nízkym tlakom. Spínače sú
určené pre jednofázové čerpadlá. Sú vybavené
zásuvkou, manometrom a napájacím káblom
s vidlicou. Napojenie R 1“.
Plus: Typ Brio má automatický reštart pri
aktivácii ochrany proti chodu na sucho. Je
možné ho inštalovať i v horizontálnej polohe a
má možnosť čiastočného doladenia spínacieho
tlaku. Brio TOP je možné prepnúť do režimu
tlakového spínača. Brio Tank s tlakovou
nádobou 0,4 l obmedzuje cyklovanie čerpala
a zvyšuje tým životnosť systému.
TYP

P

Q

AC [€]

Spínací tlak
....................................................................................................
93,Fluidcontrol EK 1,5 - 2,7 bar 10 m3/h
Obj. č. 4084035
3
70,Brio 2000 MT
1 – 3,5 bar 4,8 m /h
Obj. č. 2865609
Brio TOP
1 - 5 bar 4,8 m3/h 112,Obj. č. 2865640
74,Brio Tank
1 – 3,5 bar 4,8 m3/h
Obj. č. 2865720

TYP
H
Q
AC [€]
....................................................................................................
Jet BWJ 301 X EM
Obj. č. 2865607

44 m

4,5 m3/h

238,-

SIRIO

Riadiaca jednotka čerpadla s frekvenčným meničom

TYP
H
Q
AC [€]
....................................................................................................
Jet WJ 201 X EM
40 m
2,6 m3/h 164,Obj. č. 2865601
Jet WJ 301 X EM
4,5 m3/h 182,45 m
Obj. č. 2865570
4,8 m3/h 206,Jet WJ 401 X EM
50 m
Obj. č. 2865569

Set 24 a 50 litrů, TN 8 litrov
(tlaková nádoba) Kompletný set k zostaveniu
domácej vodárne so samostatným čerpadlom
Samostatná tlaková nádoba 8 litrov slúži ako
príslušenstvo k vodárňam COR-1

Ponorné čerpadlo s priemerom 76 mm určené
do vrtov do priemeru 100 mm. Čerpadlo
z kvalitných nehrdzavejúcich materiálov. Má
zabudovanú ochranu motora proti preťaženiu
a nemusí sa istiť po elektrickej stránke.
Súčasťou dodávky je tiež spúšťacie lanko
a napájací kábel. Ovládanie a istenie je
zabudované do elektronickej spínacej skrinky,
ktorá je tiež súčasťou balenia. Výtlak G1“,
napájanie 1 x 230 V. Verzia HS má
vysokootáčkový
elektromotor
riadený
externým frekvenčným meničom umiestneným
v dosahu obsluhy.
Plus: Kompletná dodávka vrátane spätnej
klapky a nastavenia ochrán. Vhodné do
malých vŕtaných priemerov. Ochrana proti
chodu na sucho nevyžaduje žiadne prídavné
snímače, čím podstatne
zjednodušuje
montáž a údržbu. Verzia HS ponúka vyšší
výkon a plynulú reguláciu výkonu (úspora
energie, konštantný tlak).

Kompletne zmontovaná riadiaca jednotka
s pomocným displejom a dotykovou klávesnicou
pre nastavenie ovládania. Sirio 230 Entry je
určené pre čerpadlá s motorom napájaným 1 x
230 V do príkonu 1,5 kW. Sirio 3 x 230 V je určené
pre trojfázové motory (nie 3 x 400 V) do príkonu
2,2 kW. Vstupné napájanie pre oba typy je však 1
x 230 V, káble uľahčujú elektrické pripojenie.
Plus: Ľahká montáž a jednoduché elektrické
zapojenie. Plynulá regulácia otáčok na
konštantný tlak so všetkými výhodami vrátane
úspory energie, predĺženou životnosťou,
tichým chodom, integrovaného istenia
a ochrany proti chodu na sucho.
TYP

Napájacie napätie AC [€]
motora

....................................................................................................
SIRIO 230 Entry
1x 230 V
373,-*
Obj. č. 2865611
SIRIO 3x230
3x 230 V
466,-*
Obj. č. 2865574
* garantované parametre len s čerpadlami Wilo

TYP
H
Q
AC [€]
....................................................................................................
V spojení so samostatným čerpadlom umožňuje
pracovať v plne automatickom režime a udržiavať
nastavený tlak vo vodovodnom systéme. Objem
nádob je 24 a 50 litrov. Maximálny tlak 10 barov.
V sete je tiež 5cestná tvarovka, manometer
a nastaviteľný tlakový spínač v rozsahu 1 – 5 barov.
Plus: Kompletná dodávka. Univerzálne
zariadenie pre napájanie jedno alebo
trojfázovým prúdom. Kvalitné spracovanie,
vymeniteľný vnútorný vak z potravinárskej
gumy.
TYP

Objem

AC [€]

....................................................................................................
Set 24 l
24 l
124,Obj. č. 2865187
Set 50 l
50 l
205,Obj. č. 2865134
TN 8 litrů
8l
61,Obj. č. 2865647

H - max. dopravná výška, Q - max. čerpané množstvo, AC - akčná cena vrátane DPH, EM - napájanie 1x230 V, DM - napájanie 3x400 V

TWU 3“ – 23 EM
72 m
+ kábel 20 m + el. skrinka
Obj. č. 2865104
TWU 3“ – 30 EM
95 m
+ kabel 30 m + el. skrinka
Obj. č. 2865136
TWU 3“ – 0303 HS ECP
+ kábel 40 m + Sirio
Obj. č. 2865681
TWU 3“ – 0304 HS ECP
+ kábel 40 m + Sirio
Obj. č. 2865680
TWU 3“ – 0203 HS ECP
+ kábel 40 m + Sirio
Obj. č. 2865682
TWU 3“ – 0204 HS ECP
+ kábel 40 m + Sirio
Obj. č. 2865683

2,7 m3/h

689,-

2,7 m3/h

774,-

Plus: Kompletná dodávka vrátane nastavenia
ochrán. Ochrana proti chodu na sucho
nevyžaduje prídavné elektródy.
....................................................................................................

Prevedenie MC má ochranu a kondenzátor
umiestnený vo vnútri motora. Táto
konštrukcia uľahčuje zapojenie čerpadla cez
prietokové spínače Fluidcontrol, BRIO alebo
Sirio, ktoré sú zároveň doporučeným
príslušenstvom. Nemá spínaciu skrinku.
TYP
H
Q
AC [€]
....................................................................................................
75 m 2,7 m3/h

663,-

75 m 2,7 m3/h

667,-

108 m 2,7 m3/h

746,-

108 m 2,7 m /h

754,-

74 m

5,4 m3/h

1.048,-

TWI 4“ – 0213 EM
Obj. č. 2865137
TWI 4“ – 0213 DM
Obj. č. 2865138
TWI 4“ – 0218 EM
Obj. č. 2865139
TWI 4“ – 0218 DM
Obj. č. 2865140

98 m

5,4 m3/h

1.062,-

....................................................................................................

74 m

3,6 m3/h

824,-

84 m

3,6 m3/h

852,-

3

TWI 4“ – 0213 EM MC 75 m 2,7 m3/h
Obj. č. 2865538
TWI 4“ – 0218 EM MC 108 m 2,7 m3/h
Obj. č. 2865539

461,531,-

Plus: Čerpadlo nepotrebuje chladiaci plášť
a môže určitý čas bežať čiastočne vynorené.
Variant s plavákom je istený proti chodu na
sucho. Jednofázové typy sa nemusia
elektricky istiť.

TYP

H

Q

AC [€]

....................................................................................................
372,TWI 5“ – 304 EM
44 m 4,5 m3/h
Obj. č. 4104118
3
403,TWIS 5“ – 304 EM A
44 m 4,5 m /h
Obj. č. 2865547
390,TWI 5“ – 305 EM
54 m 4,5 m3/h
Obj. č. 4144948
3
420,TWIS 5“ – 305 EM A
53 m 4,5 m /h
Obj. č. 2865548
424,TWIS 5“ – 307 EM A
76 m 4,5 m3/h
Obj. č. 2865549
3
7 m /h
443,TWI 5“ – 505 EM
54 m
Obj. č. 4144951
8 m3/h
462,TWIS 5“ – 604 EM A
43 m
Obj. č. 2865532
3
8 m /h
408,TWIS 5“ – 606 DM
66 m
Obj. č. 2865537
8 m3/h
428,TWIS 5“ – 608 DM
88 m
Obj. č. 2865612
3
460,TWIS 5“ – 903 EM
35 m 11 m /h
Obj. č. 101447830
424,TWIS 5“ – 904 DM
45 m 11 m3/h
Obj. č. 2865587

Informácie obsiahnuté v tomto letáku nie sú záväzné. WILO si vyhradzuje právo zmien pri špecifikácii výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia

