
Таблица с параметри

Технически характеристики

Захранване от мрежата 1~230 V, 50/60 Hz

Мин. номинален ток I 2 A

Макс. номинален ток на
помпа I 10 A

Степен на защита IP65

Връзка за вход G 1

Връзка за изход G 1

Експлоатационни характеристики

Дебит макс. Q 8 m³/h

Мин. температура на
съхранение -10 °C

Макс. температура на
съхранение 50 °C

Макс. температура на
флуида 50 °C

Макс. температура на
околната среда 50 °C

Материали

Материал на корпуса PA6

HiControl 1
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Текст

Електронна окомплектовка за управление и
регулиране. Серията Wilo-HiControl 1 се използва за
помпи за чиста вода, с цел реализиране на
автоматичен режим на работа. Wilo-HiControl 1
предпазва помпата от експлоатация с малък дебит.
Благодарение на сензора за дебит и сензора за
налягане Wilo-HiControl 1 автоматизира помпата
между две стойности, тази на налягането при
включване и тази на дебита при изключване. Ако
налягането в мрежата е по-ниско от налягането при
включване, Wilo-HiControl 1 стартира помпата.
Помпата работи дотогава, докато дебитът спадне
под стойността на дебита при изключване.
Вътрешно разположеният малък резервоар
предотвратява хидравлични удари и постоянно
включване и изключване.
Wilo-HiControl 1 може да бъде монтирано на
приземни помпи или да бъде свързано към
потопяеми помпи за битово водоснабдяване.

Особености

Изпълнение Inline с вход и изход по вертикалната
ос, както и включително резбови отвори,
подходящи за директно свързване към корпуса на
помпата, съответно за стенен монтаж посредством
стенна конзола (допълнителна окомплектовка).
Забележка
Устройството HiControl 1 може да бъде монтирано
само във вертикална позиция, с изхода отгоре!
Комплект на доставката

Технически характеристики

Фаза 1

Изчислително напрежение
U 220/230/240 V

Честота на ел.мрежа f 50 Hz

Мин. номинален ток I 2 A

Макс. номинален ток на
помпа I 10 A

Степен на защита IP65

Макс. температура на
флуида 50 °C

Макс. температура на
околната среда 50 °C

Дебит макс. Q 8 m³/h

Връзка за вход G 1

Връзка за изход G 1

Материал на корпуса PA6

Технически характеристики

Тегло 1,1 kg

Изделие Wilo

Кат. № 4190896

Лесен монтаж
Подходящо за монтиране на много различни
места благодарение на особено компактната си
конструкция
Висока експлоатационна надеждност
благодарение на електронна сигнализация при
повреда
Защита на свързаните помпи посредством
вградена защита от работа на сухо
Лесно обслужване благодарение на прегледната
индикация на работното състояние
Не е необходим допълнителен разширителен
мембранен съд
Перфектна корозионна защита благодарение на
неръждаеми материали

HiControl 1
Кабелни муфи за бърз и безопасен монтаж на
готови за включване помпени агрегати

HiControl 1
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