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Wilo-DrainLift M

Конструкция
Помпена система за отпадни води с 1 или 2 вградени помпи

Приложение
Помпена система за отпадни води за дренажно отводняване на
жилищни и търговски сгради (напр. ресторанти, търговски центрове и
др.). Необработени отпадни води, които не могат по естествен начин
да се влеят в канализацията, и отпадни води от тоалетни, които са
под нивото на обратното подприщване, следва съгл. DIN EN 12056/DIN
1986‐-100 да бъдат отвеждани до обществената канализация с
помощта на автоматична система за отводняване. Отпадни води,
които съдържат минерални масла или експлозивни вещества, трябва
да преминават през маслени или бензинови отделители, а които
съдържат пясък - през пясъкоуловители. В случаите, когато по време
на нормалната експлоатация не бива да се прекъсва притокът към
системата за повишаване на налягането, трябва да се монтира
помпена система с втори изпомпващ агрегат със същата мощност,
който при нужда да се включи самостоятелно (DIN EN 12050‐-1 A1).

Кодово означение на типовете
Пример: Wilo-DrainLift M1/8 (1~) RV

m1
M1 = Система с единична помпа
M2 = Система с две помпи

/8 Макс. напорна височина [m]

(1~)
1~: Монофазно изпълнение,
3~: Трифазно изпълнение

RV
Версия с възвратен клапан
Без означение: Версия без възвратен клапан

Особености/Предимства при използване
Улеснен монтаж благодарение на•

компактните размери•
Малко тегло•
Голяма окомплектовка на доставката•

С широко приложение благодарение на•
Избор на мястото на входовете•

Безопасна благодарение на•
вградена, независима от мрежата алармена функция•
вградена термозащита на мотора•
Допълнителен безпотенциален контакт•
Индикация на интервалите на поддръжка при M2•
Ранно разпознаване на грешките при M2•

Материали
Корпус на мотора: Неръждаема стомана 1.4301•
Корпус на хидравликата: Сив чугун EN-GJL 250•
Работно колело: Синтетичен материал PUR (полиуретан)•
Резервоар: Синтетичен материал PЕ (полиетилен)•

Технически характеристики
Ел. захранване 1~230 V, 50 Hz или 3 ~400 V, 50 Hz•
Консумирана мощност P1 = 1,3 kW•
Дължина на кабела от системата до таблото за управление 4 m /
кабел с щепсел 1,5 m

•

Режим на работа S3-15%, 80 sec•

Окомплектовка/Функция
Кабел с щепсел•
Термозащита на мотора•
Управление по ниво посредством поплавъчен прекъсвач•
Аларма, захранвана с батерии•
Безпотенциален контакт•
Откачващ се кабел на помпата•
Възвратен клапан (изпълнение RV)•
Входно уплътнение•
Инструмент за изрязване на входния отвор•
Свързващ шлаух за вентилация•
Уплътнение за присъединяване на смукателната тръба на ръчна
мембранна помпа

•

Комплект връзки за нагнетателния тръбопровод•
Крепежни елементи•
Звукоизолационен материал•
Табло за управление•

Описание/Конструкция
Готова за присъединяване, напълно потопяема помпена система за
отпадни води (дълбочина на потапяне: 2 mWS, време на потопяемост:
7 дни) с резервоар, непропускащ газ и вода, и подсигурена против
изплуване. Центробежна помпа със свободен проход на работното
колело.
DrainLift M1/8:
Система с една помпа с монофазен или трифазен мотор за
автоматичен режим на работа. Табло за управление с щепсел Шуко,
респ. щепсел CEE, безпотенциален контакт, вградена аларма
(независеща от мрежовото захранване благодарение на вградената
акумулаторна батерия*) и възможност за настройка на времето за
инерция.
В окомплектовката на доставката е включено изпълнение‐RV с
възвратен клапан.
DrainLift M2/8:
Система със сдвоена помпа и автоматичен режим на работа
(основна/резервна и основна/върхова). Има вграден двоен възвратен
клапан, необходим е само един отвор от страната на налягането.
Табло за управление с щепсел Шуко, респ. щепсел CEE,
безпотенциален контакт, индикация на интервалите на поддръжка и
ранно разпознаване на грешки, както и вградена аларма (независеща
от мрежовото захранване благодарение на вградената акумулаторна
батерия*) и възможност за настройка на времето за инерция.
Внимание: Таблото за управление не може да работи под залив и
трябва да се постави на защитено от заливане място.
* Акумулаторната батерия не е включена в комплекта на доставката и
може да бъде поръчана като окомплектовка!

Комплект на доставката
Готова за включване помпена система за отпадни води вкл.:

Пускател (аларма на батерии)•
Входно уплътнение DN 100 (за тръбен диаметър Ø 110 mm)•
Инструмент за изрязване на отвори Ø 124 за вход DN 100•
Конектор за маркуч PVC Ø 50 mm със скоби за входен отвор DN 50•
Специално профилирано уплътнение за свързване на
смукателната тръба към ръчна мембранна помпа DN 50

•

Маншет за вентилационния отвор DN 70•
Крепежни елементи•
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Температура на работния флуид макс. 40 °C, кратковременно 3
min, 60 °C

•

Температура на околната среда макс. 40 °C•
Свободен сферичен проход 45 mm•
Изходен отвор DN 80•
Входен отвор DN 40 / DN 100 / DN 150•
Вентилационен отвор DN 70•
Минимална височина на входния отвор (от монтажната
повърхност до средата на входния отвор) 180 mm

•

Степен на защита (без пускателя) IP 67•
Брутен обем на резервоара в зависимост от модела - от 62 l до
115 l

•

Работен обем в зависимост от модела - от 24 l до 40 l•

Защитни изолационни пръстени за инсталиране с цел
шумоизолация

•

Фланцов щуцер DN 80/100 с плоско уплътнение, гъвкав конектор
за маркуч, скоби за закрепване на маркуч, болтове и гайки за
свързване на напорния тръбопровод DN 100

•

Възвратен клапан (изпълнение RV)•
Инструкция за монтаж и експлоатация•
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Характеристики Wilo-DrainLift M
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Конструкция
С възможност за работа под залив •
Еднопомпена система •
Система със сдвоени помпи •
Монофазен мотор да
Трифазен мотор да
Позиция на помпата: частите на мотора извън резервоара •
Позиция на помпата: извън резервоара −
Позиция на помпата: в резервоара −
Уплътнителна камера да
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 −

Окомплектовка/Функция
Възможност за избор на мястото на входа •
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 херметичността на мотора −
Аларма, независеща от електрозахранването •
Аларма с безпотенциален контакт •
Кабел с щепсел •
Свързващият кабел може да се отделя •
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 •

Монтажни материали
Комплект за свързване на напорен тръбопровод •
Устройство за изрязване на окръжност за входния отвор −
Инструмент за изрязване на входния отвор •
Входно уплътнение •
Звукоизолационен материал •

• = има, - = няма,  = опционално
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Тип на помпата Ел.
захранване

Макс.
подаване/h
при режим

на работа S3

Бруто обем Макс.
работен

обем

Изходен
отвор

Входен отвор Диагонален
размер

Кат. №

V / l V / l V / l

M 1/8 RV 1~230 V, 50 Hz max. 1080 62 24 DN 80
DN 40/DN

100/DN 150
742 2528940

M 1/8 RV 3~400 V, 50 Hz max. 1080 62 24 DN 80
DN 40/DN

100/DN 150
742 2528941

M 1/8 1~230 V, 50 Hz max. 1080 62 24 DN 80
DN 40/DN

100/DN 150
742 2528650

M 1/8 3~400 V, 50 Hz max. 1080 62 24 DN 80
DN 40/DN

100/DN 150
742 2528651

M 2/8 RV 1~230 V, 50 Hz max. 3600 115 40 DN 80
DN 40/DN

100/DN 150
970 2531400

M 2/8 RV 3~400 V, 50 Hz max. 3600 115 40 DN 80
DN 40/DN

100/DN 150
970 2531401
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Монтажен чертеж Wilo-DrainLift M
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