
Artyku  promocyjny

Pod poj ciem cieków rozumiemy wszelkie 
rodzaje zanieczyszczonej wody, jaka poja-
wia si  w obr bie gospodarstw domowych 
i obiektów przemys owych. Poj cie to obej-
muje równie  wod  deszczow .

Odprowadzanie cieków jest jednym z naj-
starszych problemów, z jakim ludzie zmaga-
j  si  od czasów stworzenia wspólnych osad. 

Funkcje spe niane dzi  przez systemy od-
prowadzania cieków, staro ytni in yniero-
wie opierali na regu ach grawitacji i mecha-
niki. Dzi , odpowiadaj c na potrzeby rynku 
instalacyjnego wprowadzamy nowe, kom-
paktowe agregaty sygnowane mark  Wilo. 

Najnowsz  generacj  urz dze  przezna-
czonych do zbierania oraz odprowadzania 
cieków podzielili my na dwa typoszere-

gi wzgl dem aplikacji, w których mog  by
one stosowane. 

Wilo-HiSewlift do instalacji odprowadza-
nia cieków sanitarnych. Te kompaktowe 
agregaty wyposa one s  w urz dzenie do 
rozdrabniania wi kszych frakcji. Dzi ki 
temu zarówno instalacja, jak i agregaty s
skutecznie chronione przez zapchaniem.
Zgodnie z przepisami i obowi zuj cymi nor-
mami (PN-EN 12050-1) przy zastosowaniu 
urz dze  bez rozdrabniacza nale y stosowa
rur  o minimalnej rednicy DN80 do odpro-

wadzania cieków sanitarnych zawieraj cych 
fekalia. Zastosowanie przepompowni wy-
posa onej w rozdrabniacz, potocznie nazy-
wany „m ynkiem”, pozwala na zmniejsze-
nie rednicy ruroci gu do DN32! Ten ma y, 
niezawodny agregat posiada wbudowany filtr 
w glowy chroni cy przed wydobywaniem si
nieprzyjemnych zapachów. Konstrukcja zo-
sta a zaprojektowana tak, aby maksymalnie 
ograniczy  wymiary i g o no  pracy urz -
dzenia (g o no  pracy podczas za czenia 
poni ej 57 dB). 

Wilo-HiSewlift dost pny jest w 3 warian-
tach monta owych: 
– bezpo rednio za mis  ust pow , wykorzy-
stuj c przy cze t oczne DN100 plus dwa do-
datkowe przy cza (np. prysznic, umywalka);
– bezpo rednio za mis  ust pow , wykorzy-
stuj c przy cze t oczne DN100 plus trzy do-
datkowe przy cza (np. prysznic, umywal-
ka, bidet);
– do monta u na cianie (szeroko ci <149 mm) 
we wspó pracy ze stela em podtynkowym.

Kompaktowa konstrukcja oraz zmniejszona 
pojemno  zbiornika pozwalaj  na wkompo-
nowanie si  urz dzenia w zabudow azien-
ki oraz szybkie opró nianie zbiornika bez 
konieczno ci stagnacji cieków. Dzi ki temu 
mo na idealnie dopasowa  agregat to wybra-
nego rodzaju wyko czenie azienki. 

Drugim typoszeregiem nowych agregatów 
jest Wilo-HiDrainlift, polecany do odprowa-
dzania wody z pryszniców, umywalek czy 
bidetów, w sytuacji kiedy nie jest mo liwe 
grawitacyjne odprowadzenie wody zanieczysz-
czonej bezpo rednio do kanalizacji zbiorczej. 
Funkcjonalno  oraz zalety tej przepompow-
ni  s  zbli one do opisanego powy ej agre-

gatu Wilo-HiSewlift z t  jednak ró nic , i
urz dzenie to nie jest wyposa one w rozdrab-
niacz, poniewa  przeznaczone jest do prze-
t aczania wody zanieczyszczonej wolnej od 
fekaliów. Typoszereg ten zosta  równie  zapro-
jektowany ze szczególn  uwag  na optymali-
zacj  wielko ci i konstrukcji, tak aby idealnie 
wkomponowa  urz dzenie w wystrój toale-
ty. Szczególn  zalet  tego ma ego agregatu 
jest wyj tkowo ciacha pracy <54 dB w wer-
sji HiDrainlift 3-24, pozwalaj cej na monta
urz dzenia np. pod  kabin  prysznicow  (wy-
miary w tabeli poni ej). Ka dy z dost pnych 
produktów wyposa ony jest w filtr z w glem 
aktywnym oraz zawór zwrotny.

G ównym celem wprowadzenia nowych 
produktów by o stworzenie ma ych, cichych 
i designerskich urz dze  pozwalaj cych na 
szybki monta  oraz bezawaryjn  eksploatacj
w instalacjach domów jedno- czy wielorodzin-
nych, domkach letniskowych oraz tych insta-
lacji, gdzie odp yw cieków z miejsca wyp y-
wu nie mo e by  realizowany grawitacyjnie.

Nowe urz dzenia do odprowadzania wody zanieczyszczonej i cieków sanitarnych
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Typ Zasilanie Poj. brutto Waga [kg] Wymiary [mm]
szer x wys x g Nr art. 

HiSewlift 3-15 1~230, 50Hz 17 6 511 x 249 x 191 4191675 

HiSewlift 3-35 1~230, 50Hz 17 6 511 x 249 x 191 4191677 

HiSewlift 3-l15 1~230, 50Hz 14 5 512 x 283 x 149 4191674 

Typ Zasilanie Poj. brutto Waga [kg] Wymiary [mm]
szer x wys x g Nr art. 

HiDrainlift 3-24 1~230, 50Hz 4 4 293 x 171 x 177 4191678

HiDrainlift 3-35 1~230, 50Hz 16 5 511 x 264 x 187 4191679

HiDrainlift 3-37 1~230, 50Hz 16 6 511 x 264 x 187 4191680
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