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urządzenia występują w 3 wariantach: 
- Wilo-hiDrainlift 3-24 – ergonomiczna budowa po-
zwalająca na montaż pod szafką z dwoma przyłącza-
mi Dn 40 oraz przyłączem tłocznym Dn 32,
- Wilo-hiDrainlift 3-35 – szczelna budowa i duża 
odporność na gorącą wodę do 60ºc (max. 5 min)  
z trzema przyłączami Dn 40 oraz przyłączem tłocz-
nym Dn 32, 
- Wilo-hiDrainlift 3-37 – szczelna budowa i duża odpor-
ność na gorącą wodę do 75ºc (max. 5 min) z trzema 
przyłączami Dn 40 oraz przyłączem tłocznym Dn 32. 

Wilo-HiDrainlift 

Drugi typoszereg agregatów służy zaś do odpro-
wadzania wody z pryszniców, umywalek czy bide-
tów. Funkcjonalność oraz zalety tego urządzenia 
są zbliżone do opisanego powyżej agregatu Wilo- 

-hiSewlift z tą jednak różnicą, iż urządzenie to nie 
jest wyposażone w „młynek”, ponieważ przezna-
czone jest do przetłaczania wody zanieczyszczonej 
wolnej od fekaliów. 
3 warianty montażowe: 
- Wilo-hiSewlift 3-15 – do montażu bezpośrednio za 
miską ustępową, wykorzystując przyłącze tłoczne 
Dn 100 plus jedno dodatkowe przyłącze (np. prysz-
nic lub umywalka),
- Wilo-hiSewlift 3-35 – również do montażu bezpo-
średnio za miską ustępową, wykorzystując przyłą-
cze tłoczne Dn 100, a dodatkowo trzy przyłącza (np. 
prysznic, umywalka, bidet), 

Estetyczny wygląd zapewnia kompaktowa bu-
dowa tych urządzeń oraz 3 wersje wykonania, któ-
re pozwalają na montaż urządzenia bezpośrednio 
za toaletą bądź podtynkowo. zmniejszona pojem-
ność zbiornika pozwala na wkomponowanie urzą-

dzenia w zabudowę łazienki oraz szybkie opróż-
nianie zbiornika bez konieczności stagnacji 
ścieków. zarówno Wilo-hiSewlift, jak i Wilo-hiDra-
inlift charakteryzują się hermetyczną budową gwa-
rantującą cichą pracę. zintegrowany filtr z węglem 
aktywnym zabezpiecza przed uwalnianiem się nie-
przyjemnych zapachów.

Wilo-HiSewlift 

Przeznaczone są do instalacji odprowadzania ście-
ków sanitarnych. te kompaktowe agregaty wypo-
sażono w urządzenie do rozdrabniania większych 
frakcji. Dzięki temu zarówno instalacja, jak i agrega-
ty są skutecznie chronione przez zapchaniem. zgod-
nie z przepisami i obowiązującymi normami (Pn-en 
12050-1) przy zastosowaniu urządzeń bez rozdrab-
niacza należy stosować rurę o minimalnej średnicy 
Dn 80 do odprowadzania ścieków sanitarnych zawie-
rających fekalia. zastosowanie pomporozdrabniacza 
wyposażonego w „młynek”, pozwala na zmniejsze-
nie średnicy rurociągu do Dn 32.

Wilo przedstawia najnowszą generację pomporozdrabniaczy przeznaczonych do zbierania oraz odprowadzania wody brudnej  
i ścieków, podzieloną na dwa typoszeregi: Wilo-HiSewlift i Wilo-HiDrainlift pod względem aplikacji, w których mogą być one stosowane. 

Pomporozdrabniacze Wilo 
z pakietem serwisowym 

Wilo-HiDrainlift i Wilo-HiSewlift
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Możliwe warianty zastosowań poszczególnych modeli 
pomporozdrabniaczy Wilo

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola 
tel.: 22 702 61 61, faks: 22 702 61 00
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Sprawdź, gdzie kupić 
pomporozdrabniacze WILO  
w promocji! 

Przejdź

Dla Instalatora 

Instrukcja doboru i montażu krok po kroku
Urządzenia do przetłaczania wody brudnej i ścieków 
Wilo-HiDrainlift i Wilo-HiSewlift

2-lata
GWARANCJI

2-lata
OPIEKI SERWISU WILO
W DOMU KLIENTA

GRATIS
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http://www.instalreporter.pl
http://www.wilo.pl/strona-glowna/produkty-i-zastosowania/woda-zanieczyszczona-i-scieki/pomporozdrabniaczwilo-hidrainlift-i-wilo-hisewlift/gdzie-kupic-pomporozdrabniacz-w-promocji/#.WDwzd9iQyUk
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- Wilo-hiSewlift 3-i 35 – do montażu na ścianie (szer. 
< 149 mm) we współpracy ze stelażem podtynko-
wym, z przyłączem dopływowym Dn 100 plus trzy 
dodatkowe przyłącza (np. prysznic, umywalka, bidet).

Montaż pomporozdrabniaczy

Pomporozdrabniacze Wilo są urządzeniami wyjątko-
wo łatwymi do montażu. W pełni gotowe do podłą-

czenia urządzenie dostarczane jest wraz z elemen-
tami montażowymi. 
Pomporozdrabniacz należy zamontować w taki 
 sposób, aby nie stykał się ze ścianami pomieszcze-
nia (wskazana odległość ok. 5 cm). trzeba go posta-
wić na zupełnie płaskiej powierzchni, tak aby pod-
kładki antywibracyjne jak najlepiej spełniały swoją 
funkcję. zbiornik przykręca się do podłogi, a nie  
do ściany.

2 lata opieki serwisowej! 

Bezpieczeństwo użytkowania zapewni inwe-
storowi montaż urządzenia objętego pakietem  
„Darmowa 2-letnia opieka autoryzowanego 
serwisu w domu Klienta”.
Jeśli urządzenie popsuje się w okresie gwarancji wszel-
kie naprawy czy wymiana urządzenia na nowe od-
będą się w domu klienta bez dodatkowych kosztów. 
Pracownik autoryzowanego serwisu Wilo pojawi się 

w ciągu 48 godzin od wezwania 
za pośrednictwem formula-

rza serwisowego ze strony  
www.wilo.pl. Gdy urzą-
dzenie zapcha się czy 

popsuje z winy niewłaściwego użytkowania w okre-
sie 2 lat od daty zakupu, raz w roku serwis Wilo wyczy-
ści i naprawi urządzenie w domu klienta bezpłatnie. 
Jeśli klient zażyczy sobie przeglądu i konserwa-
cji w okresie 2 lat od daty zakupu, raz w roku ser-
wis Wilo dokona niezbędnych czynności w domu 
klienta bezpłatnie. koszty dojazdu w ramach pa-
kietu pokrywa Wilo Polska. 
W czasie 2 lat klient nauczy się poprawnego użyt-
kowania pomporozdrabniaczy, a produkt dopasu-
je się do miejsca użytkowania, zdejmując z insta-
latora obowiązek wykonywania nieprzyjemnych 
czynności serwisowych. 
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„Czysta Energia dla wszystkich” –  
największy pakiet legislacyjny dla energetyki

30 listopada Komisja Europejska wydała do-
kument „Czysta energia dla wszystkich". Jest 
to największy pakiet legislacyjny w historii 
polityki energetycznej. Wraz z innymi propo-
zycjami legislacyjnymi będącymi w przygoto-
waniu, 90% europejskich ramowych regulacji  
w dziedzinie energii zostanie zweryfikowanych 
i ukształtuje europejski rynek energii na na-
stępne 10-15 lat.

W pakiecie legislacyjnym efektywność energe-
tyczna jest uwzględniona w szczególny sposób. 
to dobra wiadomość dla europy i dobra wiado-
mość dla rozwoju. koszty inwestycyjne nigdy nie 
były niższe; stoimy przed historyczną szansą, aby 
odblokować inwestycje. ue nie powinna się oba-
wiać skorzystania z tej okazji, przyjmując ambit-
ne ramowe regulacje, w tym bardziej ambitny cel 
efektywności energetycznej – 40% do roku 2030. 
Decydenci muszą dać silne sygnały dla rynku  
w celu przyspieszenia i zwiększenia skali nakładów 
inwestycyjnych.

Proponowana w pakiecie zmiana dyrektywy do-
tyczącej charakterystyki energetycznej budyn-
ków mierzy się z ważnym mankamentem – zapo-
mnianym wymiarem efektywności energetycznej: 
optymalizacji lub braku optymalizacji systemów 
technicznych budynku (systemów ogrzewania, 
chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody). efektyw-
ność tę można zapewnić dzięki automatyzacji i re-
gulacji instalacji bez względu czy ciepło pochodzi  
z kotła czy z odnawialnego źródła energii. związane  
z tym inwestycje są niskie, zysk szybki, a zwrot z in-

westycji wysoki. Proponowane rozwiązania mogą 
pomóc budować w przyszłości inteligentne budyn-
ki. ale obywatele ue potrzebują wymiernych ko-
rzyści już teraz: 50 do 100 mln z nich nadal nie jest  
w stanie kontrolować swoich wydatków na ogrzewa-
nie, ze względu na brak urządzeń do regulacji tem-
peratury w pomieszczeniach.

ue musi być liderem tworzenia podstaw prawnych 
pozwalających na inteligentną modernizację zaso-
bów budowlanych, przygotowaną na wpływ rewo-
lucji cyfrowej. Wierzymy, że inteligentne i połączo-
ne budynki mogą przynieść ogromne korzyści dla 
europy i dla mieszkańców w postaci przystępnych 
kosztów energii oraz komfortu i dobrego samopo-
czucia. cyfryzacja w obszarze budownictwa na-
pędzi rozwój innowacji i nowe modele biznesowe 
oraz zapewni unii europejskiej konkurencyjność.
„Polska ma przed sobą długą drogę w stronę trans-
formacji energetycznej. Polskie systemy grzewcze 
są przestarzałe, najczęściej stosowane rozwiązania 
są oparte na spalaniu węgla, a prawidłowa regu-
lacja temperatury dotyczy niecałych 30% wszyst-
kich budynków. Według raportu przygotowane-
go przez BPie zaledwie 1% wszystkich budynków  
w Polsce można uznać za energooszczędne. Liczby 
te pokazują, jak wiele mamy do zrobienia dlatego 
tym bardziej pozytywnie przyjmujemy przedsta-
wiony przez komisję europejską pakiet legislacyj-
ny, który nie tylko prowadzi do rozwoju inżynierii 
w europie, ale też realizuje ustalenia Porozumie-
nia Paryskiego.” – powiedział adam Jędrzejczak, 
prezes zarządu Danfoss Poland.
Źródło: Danfoss Poland
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