
Sērijas apraksts: Wilo-Plavis 013-C

Semblable à la photo ci-dessus

Modelis
Automātiskā kondensāta savākšanas iekārta

Modeļa koda atšifrējums
Piemērs. Wilo-Plavis 013-C/GB
Plavis Kanalizācijas ūdens savākšanas

iekārta
01 Sērijas numurs Plavis sērijā
3 Standarta programma

(1 = sākuma, 5 = uzlabotā)
C Pielietojums kondensāta gadījumā
/GB [..] = ES spraudnis

GB = Lielbritānijas spraudnis

Īpatnības/produkta priekšrocības
Vienkārša montāža, pateicoties Plug & Pump sistēmai ar pielāgojamu
pieplūdi un pagriežamu pārsegu
Ātra un vienkārša apkope, pateicoties noņemamam apkopes vākam
un iemontētam pretvārstam
Uzlabota darba drošība, ko nodrošina iebūvēta vizuālās trauksmes
ierīce
Enerģijas taupīšana, ko nodrošina nelielais strāvas patēriņš.
Ideāli integrējams klienta vidē, pateicoties modernai un kompaktai
konstrukcijai un klusai darbībai (< 40 dBA)

Materiāli
Rezervuārs: ABS
Rezervuāra vāks: ABS
Pretvārsts: ABS
Sūkņa modulis: PP un ABS

Tehniskie dati
Elektrotīkla pieslēgums 1~ 100 – 240 V, 50/60 Hz.
Jauda: P1 < 20 W
Šķidruma temperatūra no +5 °C līdz +60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra no +5 °C līdz +40 °C
Aizsardzības pakāpe: IPX4
Pieslēgums kondensāta novadīšanai: no Ø 8 mm līdz Ø 10 mm
Iebūvēts, pielāgojams pieplūdes pieslēgums: no Ø 18 mm līdz
Ø 40 mm
Gumijas pievadi: no Ø 8 mm līdz Ø 32 mm
piemērots kondensātam ar pH vērtību ≥ 2,5
Tvertnes tilpums: 1,1 l
Lietderīgais tilpums: 0,4 l
Rezervuāra iztukšošanai nepieciešamais laiks*: 15 s

* konstrukcijas darba punktam (3,2 m / 120 l/min) ar 5 m garu izplūdi

Aprīkojums / funkcija
Spiediena šļūtene (5 m, Ø 8)
Trauksmes kabelis (1,5 m)
Strāvas savienojuma vads ar spraudni (1,5 m, pieejamas versijas ar
britu spraudni)
Pielāgojams gumijas pievads, Ø 2 – Ø 32
Velkams aizbīdnis apkopei

Piegādes komplektācija
Kondensāta pacelšanas iekārta ar līmeņa sensoru
Rezervuārs, vāks un aizbīdnis
1,5 m garš strāvas vads
Šļūtene spiediena pusē (Ø 8 mm, 5 m)
pielāgojams gumijas pievads Ø 2/32 (2x)
Skrūves (Ø 4) un enkuri (2x) stiprināšanai pie sienas
Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija

Piederumi
Spiediena šļūtene (25 m, Ø 10 mm).
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