
Sērijas apraksts: Wilo-HiMulti 3 C

Līdzīgs attēlā redzamajam piemēram

Modelis
Parastas sūknēšanas (HiMulti 3 C1) modeļa vai pašuzsūcoša modeļa
(HiMulti 3 C1 P) ūdensapgādes sistēma ar automātisku vadību

Izmantošana
Ūdensapgāde (atļauja izmantošanai dzeramā ūdens nozarē atbilstoši
ACS prasībām)
Laistīšana
apūdeņošanai un apsmidzināšanai
Lietus ūdens izmantošanā

Modeļa koda atšifrējums
Piemērs: HiMulti 3 C1-24 P
HiMulti Daudzpakāpju horizontāls privātās

ūdensapgādes centrbēdzes sūknis
(Hi kā Home Intelligence)

3 Ražojuma līmenis
(1 iesācējiem un 5 - premium)

C1 Modelis ar automātisko sūkņu vadības
sistēmu Wilo-HiControl 1

2 Nominālā sūknēšanas plūsma, m³/h
4 Rotoru skaits
P P = pašuzsūcošs modelis (bez

norādes = parastas sūknēšanas
modelis)

Īpatnības/produkta priekšrocības
Vienkārši: Plug & Pump sistēma
Efektīvi: Augstas efektivitātes hidraulika, zems enerģijas patēriņš un
ļoti kompakts, pateicoties motora optimizācijai
Automātiskas darbības sistēma ar aizsardzību darbībai bez ūdens,
pateicoties Wilo-HiControl 1 vadībai
Klusa darbība: Trokšņa līmenis no 56 dB(A) līdz 64 dB(A)
Par 360° grozāma elektroniska sūkņa vadība HiControl 1 vienkāršai
instalācijai

Tehniskie dati
Elektrotīkla pieslēgums: 1~230 V, 50 Hz
Atļ. šķidruma temperatūra: 0 °C līdz +40 °C (+55 °C uz 10 min)
Atļ. apkārtējā gaisa temperatūra: no -15 °C līdz +40 °C
Atļ. glabāšanas temperatūra: no -30 °C līdz +60 °C
Maks. pieļ. darba spiediens: 8 bar
Maks. pieļ. Ieplūdes spiediens: 3 bar
Ieslēgšanas spiediens: 1,5 bar
Izslēgšanas sūknēšanas plūsma: 95l/h
Aizsardzības pakāpe: IP54
Sūkšanas puses pieslēgums: Rp1
Pieslēgums spiediena pusē: Rp1
Informāciju par automātiku skatiet Wilo-HiControl 1 dokumentācijā

Aprīkojums / funkcija
Ar atloka savienojumu tieši pievienots motors
Pieslēguma kabelis ar spraudni
Motora termoaizsardzības slēdzis
Automātiska sūkņa vadība
Nepietiekama ūdensdaudzuma slēdzis

Materiāli
Sūkņa korpuss no Grivory FH1V-4 FWA ar atļaujām izmantošanai
dzeramajam ūdenim saskaņā ar ACS, WRAS un KTW prasībām
Rotori un pakāpju apvalki no Noryl 30 % GF (glas filled) materiāla ar
atļaujām izmantošanai dzeramajam ūdenim saskaņā ar ACS, WRAS
un KTW prasībām
Sūkņa pārsegs un vārpsta no nerūsējošā tērauda
Gala blīvējums no keramikas/oglekļa
Spiediena kontrolierīces korpuss no Nylon PA6 ar atļauju
izmantošanai dzeramajam ūdenim saskaņā ar ACS prasībām

Piegādes komplektācija
Sūknis
Sūkņa vadība Wilo-HiControl 1
1 plastmasas savienotājs ar blīvējumu manuālai pievienošanai pie
ieplūdes caurules
Wilo Connector (ātrai pievienošanai elektrotīklam)
Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
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