
Високоефективна гідравліка і двигун Wilo-HiMulti 3 вже  
піклуються про майбутнє,підвищивши рівень економії 
електроенергії. Швидке підключення і легкий монтаж.
Wilo-Connector – скорочує час підключення.

Ефективне водопостачання. 
Легке обслуговування, 
малошумна робота

Переваги Wilo-HiMulti 3  

 ƒ Низьке енергоспоживання. Високоефективна гідравліка 
 ƒ Монтаж без інструментів  - Plug&Pump. Завдяки швидкому  та 
надійному підключенню за допомогою  Wilo-Connector

 ƒ Простота та безпека  -  включення - виключення насосу
 ƒ Покращений доступ до насоса для заповнення та спорожнення
 ƒ Новий дизайн компактної конструкції з мінімальними вимогами 
до місця розміщення

Водопостачання



Потужність установки на 11% менше ніж у попередніх моде-
лей.  Розумний підхід і готовність до роботи: Wilo HiSewlift 3-35 з 
під’єднанням до унітазу і трьома додатковими під’єднаннями, що 
дає безліч варіантів для монтажу. 

Надійне відведення стічних 
вод з низьким споживанням 
електроенергії!

Переваги  

 ƒ Більш компактна та легка установка для швидкого монтажу;
 ƒ Проста установка з гнучкими можливостями гідравлічного
 підключення;
 ƒ Робота з низьким рівнем шуму;
 ƒ Надійна робота з низьким споживанням електроенергії.

Відведення стічних вод

 Wilo-HiSewlift 3-35



Висока надійність автоматичного відводу забруднених вод.
Wilo-HiDrainlift 3-35 готова до підключення (ready-to-plug) і
роботи, завдяки цьому установка  ще простіша і швидша. Наявність
трьох підключень забезпечує небувалу універсальність, так як 
всі компоненти точно підібрані. Результат: надійне і ефективне 
відведення води при малому споживанні енергії.

Оптимальне рішення для 
брудної води!

Переваги Wilo-HiDrainlift 3-35  

 ƒ Електрична потужність на 50% менше ніж у аналогів;
 ƒ Компактна конструкція для легкої установки
 ƒ Робота з мінімальний рівнем шуму для більшого комфорту;
 ƒ Надійне відвідення забруднених вод при низькому споживанні
 електроенергії
 ƒ Проста установка з гнучкими можливостями гідравлічного
 підключення 

Відведення стічних вод



З 1872 року компанія Wilo пропонує інноваційні концепції і
перетворює їх в інтелектуальні рішення, які часто встановлю-
ють таким чином галузеві стандарти. Сьогодні компанія WILO SE, 
головний офіс якої знаходиться в Дортмунді (Німеччина), є одним 
з лідируючих світових виробників насосів і насосних систем для 
систем оплення, водопостачання, а також для відведення стічних 
вод. Високоефективні продукти, індивідуальні рішення для кон-
кретних задач і орієнтир на споживача: саме це в Wilo розумієм
як «Pioneering for You».

Завітайте на: www.wilo.ua

ВІЛО створює комфорт


