
23l i p i e c  2 0 1 4  ( 0 7 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y d o  s p i s u  t r e ś c i

dzienek, piwnic, garaży, zarówno w sytuacji 
napływu wód deszczowych podczas nawal-
nych opadów, jak i usuwania zanieczyszczo-
nej wody w przypadku pojawienia się nie-
szczelności i przecieków instalacji sanitarnych.
Rodzina pomp TM swoją popularność za-
wdzięcza przede wszystkim bardzo dobrej 
proporcji ceny do jakości zastosowanych ma-
teriałów, technologii oraz żywotności pro-
duktu. Poza podstawową wersją pompy – 
Wilo-Drain TM, wyposażonej w wyłącznik 
pływakowy z regulowaną długością kabla, 
typoszereg ten został wzbogacony o dwie 
dodatkowe wersje. Pierwsza z sygnaturą W – 
wersja Wilo-Drain TMW, a druga z sygnaturą 
R – wersja Wilo-Drain TMR. 
Korpus pomp Wilo-Drain 
TM(W/R) wykonany jest  
z bardzo odpornego two-
rzywa PP-GF30. Wersje roz-
szerzone rekomendowane 
są w zależności od specy-
ficznych wymagań instala-
cyjnych: 
•	pompy	Drain	TMW	mają 
opatentowane, zintegro-

wane urządzenie zawirowują-
ce „Twister”, pozwalające na 
stałe utrzymywanie czystości 
zbiornika, co przekłada się na 
zwiększenie żywotności urzą-
dzenia. Osady, które zbiera-
ją się w studzienkach odwad-
niających oraz miejscach, do 
których odprowadzana jest 
woda z mydlinami z umywa-
lek i pralek, mogą powodo-
wać skrócenie okresu żywot-
ności standardowych pomp 
zatapialnych, a także zwięk-
szać potrzebę wykonywania 

przeglądów studzienek i samej pompy. Usu-
wanie nagromadzonego osadu pozwala za-
chować studzienkę w odpowiedniej czysto-
ści i zapobiec wydobywaniu się przykrych 
zapachów, co ma ogromne znaczenie dla 
komfortu użytkowania; 
•	pompy	Drain	TMR zapewniają bardzo do-
kładne usuwanie wody ze studzienki bądź 
obniżenia, w którym zabrała się lekko zanie-
czyszczona woda, z dokładnością do mini-
malnego poziomu resztkowego, wynoszące-
go 2 mm nad podłożem.

Pompy	serii	Wilo-Drain	TS(W) to drugi ty-
poszereg pomp zatapialnych wybranych do 

Pompy do odwodnień  
i do podnoszenia ciśnienia wody 

Pompy Wilo  
– wersje podstawowe  
kontra premium

  Bartosz Tywonek 

		Do	odwadniania:	Wilo-Drain	
TM(W/R)	kontra	Wilo-Drain	TS(W)

Rozpocznijmy od zestawienia dwóch produk-
tów stosowanych do odwadniania bądź od-
prowadzania wody zanieczyszczonej w wersji 

podstawowej Wilo-Drain TM(W) oraz pre-
mium – Wilo-Drain TS(W). 

Rodzina	pomp	Drain	TM…
…jest bardzo popularnym rozwiązaniem, wy-
bieranym przez klientów do odwodnienia stu-

W tym artykule przybliżymy Państwu 
typoszereg oferowanych przez Wilo 
produktów do dwóch, całkowicie 
odmiennych aplikacji – zaopatrzenia 
w wodę pitną oraz do odprowadzania 
wody zanieczyszczonej. Z szerokiej 
gamy oferowanych produktów 
wybraliśmy po dwa urządzenia, 
jedno w wersji podstawowej, 
drugie w wersji premium. Poniżej 
porównanie pod względem 
funkcjonalności i zastosowań 
w instalacjach gospodarstw 
domowych i innych aplikacjach.

Wilo-Drain TM/TMW

twist
er

Wilo-Drain TMR

Opatentowana konstrukcja tej pompy zapewnia stałe  
zawirowywanie cieczy w obszarze zasysania pompy,  
dzięki czemu studzienka jest zawsze czysta.

twister

Wilo-Drain TS/TSW 32
Pompy zatapialne do wody brudnej

twister

Wilo-Drain TS 40, Wilo-Drain TS 50-65
Pompy zatapialne do wody brudnej
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zanie dyfuzora odpowiedzialnego za usu-
wanie powietrza z części hydraulicznej oraz 
duża pojemność hydrauliki pompy, pozwala 
to na zwiększenie wytrzymałości pompy  
w sytuacji wystąpienia tzw. suchobiegu. 
Tego typu konstrukcja pomp MC wydłuża 
okres eksploatacji pomp w systemach za-
opatrzenia w wodę. Dowodem niezawod-
ności pracy pomp MC oraz ich niskiego po-
ziomu głośności jest ich wykorzystanie  
w systemach zaopatrzenia w wodę deszczo-
wą typu Wilo-Rain System AF. 
Zestawy hydroforowe mają, w zależności od 
typu, dwie wielkości zbiorników membrano-
wych – o pojemności 20 l bądź 50 l. Dodatko-
wą zaletą jest przełącznik ciśnieniowy z możli-

wości regulacji ciśnienia w zakresie 1-5 barów. 
Mamy nadzieję, że po analizie tego artyku-
łu każdy będzie mógł dobrać urządzenie jak 
najlepiej dostosowane do potrzeb i wyma-
gań instalacji, a świadomość cech i korzyści 
poszczególnych wersji produktów pozwoli tę 
decyzję zoptymalizować.  

tego zestawienia. Pod względem zastosowa-
nia i charakterystyki wydajności Q-H rodzina 
tych pomp pokrywa się z pompami w wersji 
TM(W/R), opisanymi wcześniej. Również w tym 
przypadku poza podstawową pompą –  
Wilo-Drain TS mamy wersję z sygnaturą W, 
czyli Wilo- Drain TSW – z rozbudowaniem  
o aplikację „Twister”, czyli pompę z opaten-
towanym urządzeniem zawirowującym.
Dużą zaletą jest materiał wykorzystany do 
obudowy korpusu pompy. W tym przypadku 
jest to stal nierdzewna, zapewniająca wysoką 

odporność na uderzenia mechaniczne, szcze-
gólnie przy mobilnym zastosowaniu pomp do 
odwodnień studzienek bądź wykopów.

Do	zaopatrzania	w	wodę:	Wilo-Jet	
HWJ	vs	Wilo-MultiCargo	HMC	

Drugą część zestawienia poświęcimy dwóm 
rozwiązaniom znajdującym się w ofercie Wilo, 
przeznaczonym do instalacji zaopatrzenia  
w wodę pitną, czyli zestawy hydroforowe na 
bazie pomp samozasysających stosowanych 
w domach jedno- i wielorodzinnych, w wer-
sji podstawowej – Wilo Jet HWJ oraz wersji pre-
mium – MultiCargo HMC. Produkty, o których 
mowa, to małe zestawy hydroforowe, oferowa-
ne jako skompletowane, gotowe do podłącze-
nia urządzenia zbudowane z samozasysają-
cej pompy wirowej, naczynia membranowego 
oraz armatury kontrolno-pomiarowej w postaci 
przełącznika ciśnieniowego i manometru. 
W Wilo-Jet HWJ wszystkie części mające stycz-
ność z medium wykonane są ze stali nierdzew-
nej, mającej wysoką odporność na korozję. 
Dodatkowo, w celu optymalnego realizowa-
nia funkcji zasysania pompy wyposażone są  
w dyfuzor wykonany z Norylu. Główną zale-
tą zestawów hydroforowych z rodziny HWJ jest 
ich stosunkowo niewysoka cena. 
Dodatkową, niepodważalną z kolei zale-
tą wielostopniowych pomp MC jest rozwią-

Główną	i	zasadniczą	cechą	różniącą	te	dwie	
rodziny	pomp	zatapialnych	jest	konstrukcja	
urządzenia,	zapewniająca	większą	wytrzyma-
łość	oraz	dłuższy	czas	pracy	pomp	w	przypad-
ku	pomp	premium	–	Wilo-Drain	TS(W).		
W	pompach	tych	zastosowany	został	silnik		
w	hermetycznej	obudowie	ze	stali	nierdzew-
nej,	z	olejowym	płaszczem	chłodzącym,	po-
zwalający	wydłużyć	czas	pracy	pomp	do	
4000	roboczogodzin	w	ciągu	roku.	Wysoki	sto-
pień	niezawodności	rodziny	pomp	Drain	TS(W)	
związany	jest	z	zastosowaniem	zabezpiecze-
nia	przed	przeciążeniem	oraz	automatycznym	
ponownym	włączeniem	w	przypadku	wzro-
stu	temperatury	silnika	w	trakcie	jego	nieodpo-
wiedniej	pracy,	związanej	np.	z	dużą	zawarto-
ścią	frakcji	stałej	w	przetłaczanym	medium.

	 TM	(W/R) TS	(W)
Głębokość	zanurzenia maks. 3 m maks. 10 m
Płytkie	odsysanie 14 mm (TMR 2 mm) 8 mm (TSW 18 mm)
Temperatura	przetłaczanego	
medium

od 3 do 35°C  
(do 3 min do 90°C)

od 3 do 35°C  
(do 3 min do 90°C)

Rodzaj	pracy	S1	=	praca	ciągła 200 roboczogodzin na rok 4000 roboczogodzin na rok
Rodzaj	pracy	S3	=	praca	przerywana 25% (2,5 min praca, 7,5 min przerwa) 30% (3 min praca, 7 min przerwa)
H	max 11 m 12 m
Q	max 16 m3/h 16 m3/h

Głównym	elementem	różniącym	te	urządze-
nia	jest	typ	zastosowanych	w	nich	pomp	sa-
mozasysających.	W	przypadku	urządzenia	
Wilo-Jet	HWJ	zastosowana	została	pomp	z	se-
rii	WJ,	będąca	jednostopniową	pompą	wiro-
wą.	Jest	to	idealne	rozwiązania	do	małych	
instalacji	wodociągowych,	przy	pracy	z	za-
sysaniem	wody	ze	studni	bądź	zasysaniem	
wody	ze	zbiorników,	np.	wody	deszczowej,		
w	celu	nawadniania	zieleni	bądź	spłukiwania	
toalet.	Zestawy	hydroforowe	Wilo-MultiCargo	
HMC	wyposażone	są	wielostopniowe	pompy	
wirowe	z	serii	MC.	Dzięki	zastosowanej	kon-
strukcji,	w	zależności	od	typu	pompy,	mamy	
do	dyspozycji	4	bądź	5	stopni	wirników	wyko-
nanych	z	Norylu,	zapewniających	niezwykle	
cichą	prace	w	porównaniu	ze	standardowymi	
rozwiązaniami	pomp	jednostopniowych.	

	 Jet	HWJ MultiCargo	
HMC

Głębokość	
zasysania maks. 8 m maks. 8 m

Ciśnienie	na	
dopływie maks. 1 bar maks. 4 bar

Temperatura	
przetłaczanego	
medium

od 5 do 35°C od 5 do 35°C

Ciśnienie	robocze maks. 6 bar maks. 8 bar
Pojemność	
naczynia	
wzbiorczego

20 l lub 50 l 50 l

Wilo-Jet HWJ
Samozasysające zestawy hydroforowe 

Wilo-MultiCargo HMC
Samozasysające zestawy hydroforowe
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