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Nowa generacja cichobieżnych
hydroforów Wilo-HiMulti 3
NOW
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Efektywne i komfortowe zaopatrzenie w wodę

Jeden typoszereg hydroforów Wilo-HiMulti 3 jest w stanie zapewnić pokrycie zapotrzebowanie na wodę niemal
w każdym domu i ogrodzie. Wilo-HiMulti 3 oferuje wysoką wydajność i zapewnia jednocześnie szybki i bezpieczny
montaż. Hydrofory przeznaczone są do kontaktu z wodą pitną oraz lekko zanieczyszczoną, jak np. woda deszczowa.
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świetnym parametrom ssawnym, co przekłada się
na niezwykle cichą pracę urządzenia.
Konstruktorzy Wilo zastosowali także wysokosprawny silnik, pracujący w zakresie od 0,4 do 1,1 kW. Osiągnięto tym samym znacznie większą wydajność niż
w dostępnych obecnie na rynku urządzeniach tej samej kategorii. To przy jednoczesnym ograniczeniu
konsumpcji
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Łatwa instalacja, prosta obsługa
Wilo-HiMulti 3 można zamontować w kilku prostych krokach. Ulepszony dostęp do pompy sprawia, że proces napełniania i opróżniania pompy
jest niezwykle prosty i nie wymaga zastosowania
dodatkowych narzędzi. Wykorzystano także znaną w pompach obiegowych i sprawdzoną technologię podłączenia zasilania. Teraz również hydrofor
Wilo-HiMulti3 można podłączyć szybko i wygodnie
dzięki konektorowi Wilo.
Więcej na www.wilo.pl

Sprawdź, jak zapewnić płynną
i cichą pracę hydroforu?
Wilo-HiMulti 3

Wilo-HiMutli 3 C

Kompletna oferta zawiera w sobie pompy normal-

nie zasysające, idealnie nadające się do podnoszenia ciśnienia w sieciach wodociągowych o niskich wydajnościach oraz pompy samozasysające (z dopiskiem
w nazwie – P), pozwalające w niezwykle szybki sposób zapewnić zasysanie wody z głębokości nawet do 7 metrów!

Wybierz swój model
Nowe pompy dostępne są w 3 wersjach.
• Wilo-HiMulti 3 – jako pojedyncza wysokosprawna

pompa cichobieżna Wilo-HiMulti 3 w ergonomicznej
obudowie.
• Wilo-HiMutli 3 C – „C”, czyli Control.
To ta sama pompa wyposażona dodatkowo w nadrzędny – obracany o 360° – elektroniczny sterownik
Wilo-HiControl 1. Jego celem jest zabezpieczanie instalacji przed skokami ciśnienia, jak również samej
pompy przed ewentualną pracą na sucho.
• Wilo-HiMulti 3 H – „H” jak Hydrofor.
Pompa w gotowym do podłączenia zestawie, który składa się z: presostatu, kolektora oraz jednego

Wilo-HiMulti 3 H

z dwóch rodzajów zbiorników o pojemności 50 lub
100 litrów. Nowe 100-ki to przede wszystkim idealne połączenia ergonomii zabudowy oraz rzeczywistego zapotrzebowania na wodę.

Cicho i efektywnie
Projekt zakładał połączenie technologii o najwyższej sprawności i niezawodności działania. Specjalnie opracowana, wielostopniowa hydraulika pompy robi ogromne wrażenie, przede wszystkim dzięki

www.youtube.com/user/WiloPolska
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