
JAKIE MAJĄ ZALETY?

� w zestawach hydroforowych wszystkie elementy przepływowe

oraz konstrukcja ramy wykonane są ze stali nierdzewnej

� zestawy są kompletnie zmontowane, sprawdzone i gotowe do

instalacji

� małe gabaryty

� zestawy wyposażone są w pełną automatykę (z falownikiem lub

bez)

� zestawy i przepompownie przystosowane  są do współpracy z sys-

temami monitorowania i kontroli

� zbiorniki przepompowni o średnicy 630 i 1200 z PE i PP

CHARAKTERYSTYKA

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa, detaliczna, również poprzez sieć dys-

trybutorów

Gwarancja: 2 lata

Usługi: modernizacja hydroforni i pomp – montaż pod klucz,

zdalne sterowanie i monitorowanie

Pozostała oferta: armatura zwrotna międzykołnierzowa do

rur o średnicy 32, 40, 50, 65, 80, 100 mm; kompensatory

mieszkowe gumowe: kołnierzowe do rur o średnicy 32-600 mm,

gwintowe do rur o średnicy od 1/2 do 3 cali; zbiorniki z mem-

braną

HYDROINSTAL

POMPY, STACJE POMPOWE 

ul. Rakowa 10, 51-421 Wrocław

tel./faks 071 325 58 11, 071 326 23 90

www.hydroinstal.com, hydroinstal@hydroinstal.com
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WODA  W  DOMU

TYP ZASTOSOWANIE
RODZAJ

CZYNNIKA

WYDAJNOŚĆ 

[m3/h]

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA 

[m]

ZASILANIE 

[V]

MOC 

[kW]

Hydrofory WILGA 

HJ, WJ, JP – samozasysające,

HCDX – normalnie ssące

gospodarstwa domowe, 

domki letniskowe, 

zakłady rzemieślnicze
woda czysta o

temp. do +40°C

do 4,8 do 50
230 0,6-1,73

SP, SQ – głębinowe do 9,5 do 89

Zestawy hydroforowe 

HYDRO-HCV, H(2)CDX

wspólnoty mieszkaniowe, 

szpitale, szkoły oraz 

inne budynki użyteczności 

publicznej

do 32 do 92

230; 400 do 18
Zestawy hydroforowe o niskiej głośności

HYDRO-HMG, MVIS
do 84 do 100

Zestawy hydroforowe 

HYDRO-CR(E), WR(E), 

HL, HLN

wysokie budynki mieszkalne,

hotele, sieci wodociągowe, obiekty

przemysłowe, 

nawadnianie

woda pitna i inne

rodzaje wody

użytkowej o temp.

do +50°C

do 720 do 145

400

do 132

Zestawy hydroforowe 

przeciwpożarowe i tryskaczowe
instalacje przeciwpożarowe

woda czysta o

temp. do +40°C
do 360 do 90 do 120

Przepompownie ścieków

przydomowe instalacje 

odprowadzania ścieków ścieki, ciecze 

zanieczyszczone

do 40 do 36

230, 400

0,55-1,9

sieciowe instalacje 

odprowadzania ścieków
do 120 do 50 do 15

Pompy jednostopniowe 

poziome HLM, HLS, HLP, HLPF
ogólne: np. 

budowa jedno- 

i wielopompowych 

zestawów 

hydroforowych

woda czysta o

temp. do +110°C

do 240 do 95 do 55

Pompy jedno- i dwustopniowe 

poziome HCDX, H2CDX
do 15 do 72 do 4

Pompy wielostopniowe „in line”

HL oraz elektroniczne HL-E

Pompy jednostopniowe z żeliwa

HLC, HLC4, HMD, HMMD

do 84 do 317

do 37

do 420 do 95

Pompy, zestawy hydroforowe, 

przepompownie ścieków
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