
Seriebeschrijving: Wilo-Drain TS/TSW 32

Wilo-Drain TSW 32 Wilo-Drain TS/TSW 32

De voordelen voor u

Robuust, stootvast huis van roestvrij staal – ideaal voor mobiele toepassing
Wervelinrichting Twister (TSW): altijd schone pompput en geen
mediumafhankelijke geurvorming
Snelle installatie dankzij stekkerklare pomp (Plug & Pump)
Mantelkoeling en bewaking van de motortemperatuur
Hoogwaardige motorafdichting met extra vuilafstoter
Demonteerbare aansluitkabel en vlotterschakelaar

Bouwtype

Dompelpomp voor vuilwater

Toepassing

Transport van

vooraf gereinigd afvalwater zonder fecaliën en langvezelige bestanddelen
Vuilwater

Uitrusting/werking

Aansluitkabel met stekker
Thermische motorbewaking
Mantelkoeling

Leveringsomvang

Pomp met kabel, stekker en aangebouwde vlotterschakelaar
Bijgevoegde terugslagklep
Slangaansluitingstuit (Ø 32 mm, R1)
Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Type-aanduiding

  Bijv.: Wilo-Drain TSW 32/11-A

 
 TM Dompelpomp voor vuilwater

 
 W Uitvoering:

zonder: Standaard
W: met wervelinrichting

 
 11 Max. opvoerhoogte in m

 
 HD Uitvoering met aangebouwde

vlotterschakelaar

 
 

Technische gegevens

Netaansluiting: 1~230 V, 50 Hz
Beschermingsklasse: IP68
Max. dompeldiepte: 7 m
Mediumtemperatuur: 3 ... 35 °C, kortstondig tot 3 min.: max. 90 °C
Kabellengte: 10 m
Drukstuk: Rp 1¼
Slangaansluiting: Ø 32 mm, R1
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Seriebeschrijving: Wilo-Drain TS/TSW 32

Materialen

Motorhuis: 1.4301 (AISI 304)
Pomphuis: 1.4301 (AISI 304)
Waaier: SPL
As: 1.4401 (AISI 316)
Afdichting:

Aan motorzijde: NBR
Aan de mediumzijde: koolstof/keramiek

Beschrijving/bouwtype

Dompelpomp voor stationaire en transportabele natte opstelling in volautomatisch bedrijf
door gemonteerde vlotterschakelaar.

Hydraulica

De pompen van de TS 32-serie zijn uitgerust met een open meerkanaalwaaier en hebben
een vrije doorlaat van 10 mm. De persaansluiting is als verticale draadaansluiting
uitgevoerd.

De Wilo-Drain TMW 32 waarborgt door de twister-functie een continue werveling in het
zuigbereik van de pomp en verhindert zo het zinken en zich vastzetten van zinkstoffen.
Hierdoor blijft de pompput schoner en wordt geurvorming beperkt. De twister-functie kan
worden gedeactiveerd.

Motor

Dompelmotor in wisselstroomuitvoering met mantelkoeling (de koeling vindt plaats door
het medium tussen pomp- en motorhuis) en ingebouwde thermische
overbelastingsbeveiliging met automatische herinschakeling.

Afdichting

De mediumzijde is afgedicht met een mechanische afdichting, de motorzijde met een
asafdichtring. De mechanische afdichting is bovendien uitgerust met een extra
vuilafstoter. Tussen de afdichtingen bevindt zich een afdichtingsruimte gevuld met witte
olie.

Kabel

De pomp is voorzien van 10 m aansluitkabel met Schuko-stekker en een gemonteerde
vlotterschakelaar.
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Productlijst: Wilo-Drain TS/TSW 32

Productaanduiding Artikelnr.

Drain TS 32/9-A 6043943

Drain TS 32/12-A 6043945

Drain TSW 32/11-A 6045166

Drain TSW 32/8-A 6045167
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