
Pompo-rozdrabniacz Wilo HiDrainlift 3

Pompo-rozdrabniacz Wilo HiDrainlift 3 - do ścieków
szarych (bez fekaliów)
Pompa Wilo HiDrainlift 3 to niewielkie i całkowicie automatyczne urządzenie ( gotowe do podłączenia) które
projektuje się do gromadzenia i odprowadzania wody zanieczyszczonej (nie stosuje się jej do odprowadzenia
ścieków z toalet!) z :

 kabin prysznicowych●

umywalek,●

pralek●

zmywarek.●

Zaopatrzony jest w od 1 do 3 dopływów w zależności od typu. Każdy z modeli posiada swoją wysokość podnoszenia.
Dzięki kompaktowej budowie montaż można zrealizować zarówno nad podłogą jak i pod zabudowę w szafce pod
umywalką.
 

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

 

ZASTOSOWANIE
Łazienki, kuchnie, pralnie umiejscowione poniżej poziomu kanalizacji. ●

Tłoczenie ścieków bez fekaliów : ●

Z umywalek❍

Z pryszniców❍

Zmywarek❍

Pralek❍

 



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

Kabel zasilajacy: 1,5 m z wtyczką z uziemieniem●

Temperatura przetłaczanego medium max. 35°C (do 60/ 75°C w trybie pracy krótkotrwałej do 5 minut, w zależności●

od modelu).
Przyłącze tłoczne DN 32●

Przyłącze dopływu DN 40●

Stopień ochrony IP 44.●

Objętość brutto zbiornika 3,9 l / 16 l / 15,5 l●

Pojemność załączania 1,7 l / 2 l / 2 l●

 

CECHY I ZALETY:
Kompaktowa konstrukcja●

Cicha praca i zamontowany filtr z węglem aktywnym zapewniający wysoki komfort użytkowania●

Niezawodna wydajność i niskie zużycie energii elektrycznej●

Prosta instalacja z dużą ilością możliwości montażowych●

Gotowe do podłączenia instalacje ( HiDrainlift 3-35 i 3-37 )●

 

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:
Gotowe do podłączenia urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej z filtrem z węglem aktywnym●

i zamontowanymi zabezpieczeniami przed przepływem zwrotnym.
Instrukcja montażu i obsługi●

Zestaw przyłączeniowy do przewodów dopływowych i ciśnieniowych●

Dane techniczne: Producent   : Wilo
Przeznaczenie: Ścieki szare
Liczba przyłączonych urządzeń   : nie
Maksymalna wysokość podnoszenia [m]   : nie
Gwarancja producenta: 2 lata

Charakterystyki
Charakterystyka Wilo HiDrainLift 3
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