
Zvláštne znaky/prednosti produktu

Konštrukčný typ
Plug & Pump (pripoj a čerpaj) samonasávacie,
viacstupňové zariadenie na zvyšovanie tlaku pre bytové
domy

Použitie

NEW

Naše riešenie pre optimálny tlak vody. Vždy a
všade.
Wilo-Isar BOOST5 má univerzálne použitie pre domáce
zásobovanie vodou a zabezpečuje nepretržitý tlak vody
vo všetkých miestach odberu. Vďaka efektívnej
hydraulike a krytom na ochranu proti hluku beží
zariadenie ticho a bez hluku. Vďaka modernej a
kompaktnej konštrukcii sa dokonale integruje do
obytného prostredia. Vďaka efektívnej hydraulike a
vypracovaniu na mieru je systém tiež energeticky
úsporný a nákladovo efektívny. Wilo-Isar BOOST5
ponúka ešte viac pohodlia pre používateľa: Dá sa bez
problémov nainštalovať vďaka vyhotoveniu so zástrčkou.
Prostredníctvom LED displeja a tlačidiel sa dá
jednoducho ovládať. Rozsiahle integrované ochranné
funkcie zabezpečujú bezpečnú prevádzku. Čerpadlová
jednotka vyrobená z kvalitného plastu zaručuje dlhú
životnosť.

Jednoduchá inštalácia vďaka vyhotoveniu so zástrčkou
Dokonalá integrácia do prostredia zákazníka vďaka kompaktnej, modernej konštrukcii
Jednoduché ovládanie vďaka LC obrazovke a tlačidlám
Nehlučná prevádzka vďaka protihlukovým krytom
Integrovaný frekvenčný menič pre pohodlné konštantné regulovanie tlaku a plynulé spustenie
Nízka spotreba prúdu vďaka zásobovaniu podľa potreby
Bezpečné ovládanie vďaka početným integrovaným ochranným funkciám

Zásobovanie vodou
Zavlažovanie
Využitie dažďovej vody
Odber surovej vody
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Zoznam výrobkov

Počet nájdených výsledkov: 2

Vybavenie/funkcia

Rozsah dodávky

Typový kľúč

Príklad Wilo-Isar BOOST5-E-3

Isar Označenie produktu zariadenia na
zvyšovanie tlaku

BOOST Zvyšovanie tlaku pre domáce použitie

5 Vyhotovenie systému s integrovaným
riadením čerpadla

E Elektronicky regulované
3 Menovitý prietok v m³/h

Technické údaje

Priamo napojený motor
Termický istič motora
Zabudovaný premenlivý počet otáčok
Integrované ochranné funkcie (chod nasucho,
rozpoznanie pretlaku a nadmernej teploty, nadmerný
prúd, prepätie a podpätie)

Čerpadlo
Návod na montáž a obsluhu
Sada rezervných kruhových tesniacich krúžkov
Nástroj pre jednoduchú inštaláciu

Pripojenie na sieť: 1~230 V, 50/60 Hz
Povolená teplota média: 0 °C až +40 °C
Príp. teplota okolia: 0 °C až +40 °C
Max. prípustný prevádzkový tlak: 10 bar
Max. hĺbka nasávania: 8 m
Druh ochrany: IPX4
prípojka na strane nasávania: G 1"
Prípojka na strane výtlaku: G 1"

15,0 kg 4243583

15,0 kg 4243584

Isar BOOST5-E-3

Isar BOOST5-E-5

Označenie produktu Brutto hmotnosť cca m Číslo položky

Wilo-Isar BOOST5

9. 4. 2021 Zmeny vyhradené 2

https://wilo.com/sk/sk/Produkty-a-aplik%C3%A1cie/sk/vyrobky-a-nbsp-expertiza/wilo-isar-boost5/isar-boost5-e-3
https://wilo.com/sk/sk/Produkty-a-aplik%C3%A1cie/sk/vyrobky-a-nbsp-expertiza/wilo-isar-boost5/isar-boost5-e-3
https://wilo.com/sk/sk/Produkty-a-aplik%C3%A1cie/sk/vyrobky-a-nbsp-expertiza/wilo-isar-boost5/isar-boost5-e-5
https://wilo.com/sk/sk/Produkty-a-aplik%C3%A1cie/sk/vyrobky-a-nbsp-expertiza/wilo-isar-boost5/isar-boost5-e-5
https://wilo.com/sk/sk/Produkty-a-aplik%C3%A1cie/sk/vyrobky-a-nbsp-expertiza/wilo-isar-boost5/isar-boost5-e-3
https://wilo.com/sk/sk/Produkty-a-aplik%C3%A1cie/sk/vyrobky-a-nbsp-expertiza/wilo-isar-boost5/isar-boost5-e-5

