
 

Σσεδιαζμόρ 

Πνιπβάζκηα θπγνθεληξηθή αληιία ζε έθδνζε θαλνληθήο αλαξξόθεζεο 

(HiMulti 3) ή απηόλνκεο αλαξξόθεζεο (HiMulti 3 P) 

Εθαπμογή 

Παξνρή λεξνύ (πηζηνπνηήζεηο πόζηκνπ λεξνύ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ACS, WRAS θαη KTW)Άξδεπζε κε θαηαηνληζκόΆξδεπζε θαλνληθή θαη 

ειεγρόκελεο δηάρπζεοΔθκεηάιιεπζε βξόρηλνπ λεξνύ 

Κωδικοποίηζη ηύπος 

Παράδεηγκα: HiMulti 3-24 P/1/5/230 

HiMulti Ποισβάζκηα ορηδόληηα 

θσγοθεληρηθή αληιία γηα  

οηθηαθή σδροδόηεζε  

(Hi ζεκαίλεη Home Intelligence) 

3 Επίπεδο προϊόληος (1 γηα 

αρτάρηοσς... 5 γηα έκπεηροσς 

τρήζηες) 

2 Ολοκαζηηθή παροτή ζε m³/h 

4 Αρηζκός πηερωηώλ 

P P = γηα έθδοζε ασηόλοκες 

αλαρρόθεζες  

(τωρίς ταραθηερηζηηθό θωδηθό = 

έθδοζε θαλοληθής αλαρρόθεζες) 

1/5/230 Μολοθαζηθό ρεύκα 1~230 V, 50 

Hz 

S1 S1 (Option) = κεταληθός 

ζησπηοζιίπηες γηα έγθρηζε WRAS 

(τωρίς ταραθηερηζηηθό θωδηθό = 

γηα έγθρηζε KTW θαη ACS 
 

http://productfinder-wilo.cdn.mediamid.com/pfcdnpic/wilo29192/209584/wilo29192_5.png


Ειδικά σαπακηηπιζηικά/Πλεονεκηήμαηα πποϊόνηορ 

Απιά: Wilo-Connector (ειεθηξηθόο ηαρπζύλδεζκνο), δηαθόπηεο On/Off, 

αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο πιήξσζεο θαη απνζηξάγγηζεο, κεγεζπκέλν πέικα 

ζηεξέσζεοΑπνδνηηθά: Υδξαπιηθό ηκήκα πςειήο απόδνζεο, ρακειή 

θαηαλάισζε ξεύκαηνο θαη πνιύ κηθξό κέγεζνο ράξε ζην βειηηζηνπνηεκέλν 

θηλεηήξαΟηθνλνκηθό: κηθξόηεξν θηλεηήξαο γηα ηέιεηα εθπιήξσζε ησλ 

απαηηήζεσλΑζόξπβν (ζηάζκε ζνξύβνπ κεηαμύ 56 θαη 64 dBA)Έθδνζε σο 

νηθηαθή αληιία (αληιία νηθηαθήο πδξνδόηεζεο) κε λέν ζρεδηαζκό 

Τεσνικά ζηοισεία 

Ηιεθηξηθή ζύλδεζε: 1~230 V, 50 HzΔπηηξεπόκελε ζεξκνθξαζία πγξνύ: 0 

°C έσο +40 °C (+55 °C γηα 10 ιεπηά)Δπηηξεπόκελε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο: -15 °C έσο +40 °CΔπηηξεπόκελε ζεξκνθξαζία 

απνζήθεπζεο: -30 °C έσο +60 °CΜέγηζηε επηηξεπηή πίεζεο ιεηηνπξγίαο: 8 

barΜέγηζηε επηηξεπηή πίεζε πξνζαγσγήο: 3 barΒαζκόο πξνζηαζίαο: IP 

X4Σύλδεζε ζηελ αλαξξόθεζε: Rp1Σύλδεζε ζηελ θαηάζιηςε: Rp1 

Εξοπλιζμόρ/Λειηοςπγία 

Άκεζα ζπλδεδεκέλνο θηλεηήξαο κε θιάληδαΘεξκηθόο δηαθόπηεο πξνζηαζίαο 

θηλεηήξα ζηνλ ηύπν 1~230 V 

Υλικά καηαζκεςήρ 

Κέιπθνο αληιίαο από Grivory FH1V-4 FWA κε πηζηνπνηήζεηο πόζηκνπ λεξνύ 

ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ACS, WRAS θαη KTWΠηεξσηέο θαη 

βαζκηδσηόο καλδύαο από Noryl 30 % GF κε πηζηνπνηήζεηο πόζηκνπ λεξνύ 

ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ACS, WRAS θαη KTWΚάιπκκα αληιίαο θαη 

άμνλαο από αλνμείδσην ράιπβαΜεραληθόο ζηππηνζιίπηεο από 

άλζξαθα/θεξακηθόο 

Πεπιεσόμενα ζςζκεςαζίαρ παπάδοζηρ 

ΑληιίαΓύν πιαζηηθνί ζύλδεζκνη κε ζηεγαλνπνηεηηθά γηα ηε ζύλδεζε κε ην 

ρέξη ζηνπο ζσιήλεοWilo-Connector (ειεθηξηθόο ηαρπζύλδεζκνο)Οδεγίεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

Επιλογέρ 

Έθδνζε S1 κε πηζηνπνίεζε πόζηκνπ λεξνύ θαηά WRAS 

 


