
Производствена гама: Wilo-DrainLift Box

Подобна фигура

Конструкция
Малка помпена станция за отпадни води за подземна инсталация

Приложение
Изпомпване на предварително пречистена отпадна вода без фекалии
(съгласно DIN EN 12050-2), която не може да се влее в
канализационната мрежа посредством естествен наклон.

Кодово означение на типовете
Пример: Wilo-DrainLift Box 32/8
Box Помпена система за отпадни води

(подземна)
32; Присъед. размер на изходния отвор

(DN 32, Ø 40)
8; Макс. напорна височина [m]

Особености/Предимства при използване
Лесна за монтаж, с вградена помпа и възвратен клапан
Големият обем на резервоара осигурява малък брой
превключвания
Не изисква специална поддръжка
Рамка от неръждаема стомана и плочки със сифон
С възможност за свързване на втори резервоар

Материали
Подземен резервоар: Синтетичен материал PЕ (полиетилен)
Мотор: Неръждаема стомана
Хидравличен корпус: Синтетичен материал PP-GF30 при Box 32…,
сив чугун EN-GJL-200 при Box 40

Технически характеристики
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Производствена гама: Wilo-DrainLift Box

Технически характеристики
Ел. захранване 1~230 V, 50 Hz
Захранващ кабел 10 m (5 m при 40/10), с щепсел Шуко
Режим на работа S3 -25%
Температура на флуида макс. 35 °C, при 32/8 и 32/11
кратковременно (3 min) 90 °C
Изходен отвор Ø 40 mm
Входен отвор 100 mm
Вентилационен отвор 100 mm
Степен на защита IP 67
Брутен обем на резервоара 85 l
Работен обем 22 l, при 40/10 30 l

Окомплектовка/Функция
Кабел с щепсел
Резервоар от изкуствен материал с готова монтирана помпа за
отпадни води, напорен тръбопровод и вграден възвратен клапан
Термозащита на мотора
Управление по ниво посредством поплавъчен прекъсвач

Описание/Конструкция
Автоматично включваща система за повишаване на налягането с
вградена потопяема помпа и възвратен клапан Готова за монтаж в
подземна инсталация. Гъвкава благодарение на две възможности за
вход по DN 100 и свързването (DN 100) с втори резервоар.

Комплект на доставката
Готова за присъединяване монтирана помпа с вграден поплавъчен
превключвател в удароустойчив резервоар от изкуствен материал за
подземна инсталация. Заводски сглобена система с отвори за свързване
към напорния тръбопровод и с възвратен клапан. Кабел на помпата (с
дължина 5 m респ. 10 m) с щепсел Шуко. Инструкция за монтаж и
експлоатация
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Общо поле от характеристики: Wilo-DrainLift Box

Общи характеристики
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Окомплектовка/функция: Wilo-DrainLift Box

Конструкция
С възможност за работа под залив •
Еднопомпена система -
Система със сдвоени помпи •
Монофазен мотор да
Трифазен мотор не
Позиция на помпата: частите на мотора извън резервоара -
Позиция на помпата: извън резервоара -
Позиция на помпата: в резервоара •
Уплътнителна камера не
Уплътняване от страната на флуида с механично уплътнение •
Уплътняване от страната на флуида с уплътнителен пръстен на вала-
Вграден възвратен клапан •
Двуконтурно охлаждане •
Едноканално работно колело -
Многоканално работно колело •
Работно колело със свободен проход -
Режещ механизъм -
Патентован турбулатор •
Окомплектовка/Функция
Свободно избираема позиция на входния отвор -
Филтър с активен въглен -
Управление на нивото: с поплавъчен прекъсвач •
Управление на нивото: с нивосонда -
Управление на нивото: с пневматичен датчик за налягане -
Контрол на температурата на мотора •
Контрол на херметичността на мотора -
Аларма, независеща от електрозахранването -
Аларма с безпотенциален контакт -
Кабел с щепсел •
Захранващият кабел може да се откача -
табло за управление -
Шлаух за свързване към ръчна мембранна помпа -
Уплътнение за присъединяване на смукателната тръба на ръчна мембранна помпа-
Връзка за маркуч за обезвъздушаване/вентилация -
Напорен маркуч -
Монтажни материали
Крепежни елементи -
Комплект за свързване на напорен тръбопровод •
Устройство за изрязване на окръжност за входния отвор -
Нож за изрязване на входния отвор -
Входно уплътнение -
Звукоизолационен материал -

• = има, - = няма, º = опционално
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