
Pompa zatapialna Wilo TM / TMW / TMR
32

Pompa zatapialna Wilo TM / TMW / TMR 32 - do
odwadniania piwnic
Pompy z rodziny Wilo TM, TMW, TMR to zatapialne pompy do wody lekko zanieczyszczonej (np. wody deszczowej ze
studzienki, odpompowanie wody z piwnicy) oraz ścieków wstępnie oczyszczonych, bez fekaliów i składników
długowłóknistych.
 

URZĄDZENIE POSIADA DWIE ROZSZERZONE WERSJE:
Drain TMW - z funkcją Twister- nadaje wodzie na ssaniu pompy stałe zawirowanie co zapobiega opadaniu●

i osadzeniu się osadów. Pomaga to utrzymaniu czystości studzienki odwadniającej oraz unika powstawania przykrych
zapachów
Drain TMR - z odsysaniem płytkim - specjalny kosz ssawny umożliwia wypompowanie prze4tłaczaneg medium do●

poziomu 2 mm

 

Uwaga! Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność produktu
w danej chwili. 

 

ZASTOSOWANIE:
Tłoczenie ścieków bez fekaliów i składników długowłóknistych●

Tłoczenie wody zanieczyszczonej●

 

ZAKRES PRACY:
Zasilanie: 1-230V, 50 Hz●



Stopień ochrony: IP68●

Maks. głębokość zanurzenia:●

Temperatura mediów: 3 ... 35 °C, przy pracy krótkotrwałej do 3 min maks. 90 °C●

Przyłącze ciśnieniowe:●

Drain TM: Przyłącze węża 35 mm
Drain TMW/TMR: Rp 1¼

 

CECHY I ZALETY:
Ergonomiczny uchwyt, niewielka masa i gotowa do podłączenia pompa ●

Silnik w hermetycznej obudowie ze stali nierdzewnej●

Minimalny poziom pozostałej wody do zassania - 2 mm.●

 

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:
Pompa z kablem zasilającym i wtyczką●

Zabudowany wyłącznik pływakowy (poza TM 32/8-10)●

Przyłącze gwintowane z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym (Drain TMW/TMR)●

Przyłącze węża, dołączone (Drain TM)●

Instrukcja montażu i obsługi●

Dane techniczne: Producent   : Wilo
Rodzaj wyłącznika pływakowego: Tradycyjna wyłącznik pływakowy
Gwarancja producenta: 2 lata
Zakres wydatku [ m3/h ]   : nie
Zakres ciśnienia [ m ]   : nie
Długość kabla zasilającego [ m ]   : nie
Wypompowanie wody z zalanych powierzchni (2 - 3 mm )   : Nie
Wykonanie obudowy pompy   : Tworzywo sztuczne

Charakterystyki
Charakterystyka Wilo TM / TMW / TMR



Oznaczenia Wilo TM / TMR / TMW

Wideo
Jak zabezpieczyć garaż i piwnicę przed zalaniem? Pompa Wilo-Drain TM.


