
VÝHODY PRO UŽIVATELE
�� Kompletně připravené k použití
�� Snadné napojení výtlačné hadice (včetně 5 m hadice v dodávce)
�� Standardní poplachový kontakt
�� Otočení horního krytu umožňuje různé varianty napojení 

Pumpen Intelligenz.

Wilo-DrainLift Con
Automatické zařízení na odčerpávání kondenzátu



03
/2

00
8

Wilo-DrainLift Con
Automatické zařízení na odčerpávání kondenzátu

Použití:
Zařízení se hodí především na odčerpávání agresivního kondenzátu.
Je nutno ho použít všude tam, kde nelze zajistit odvod kondenzátu
přirozeným samospádem, nebo v případě, kdy se místo instalace
nachází pod hladinou zpětného vzdutí.
Zařízení je koncipováno pro instalaci do plynových spalovacích kotlů,
jejichž kondenzát nepřekračuje hodnotu pH 3,4. U olejových
spalovacích kotlů a plynových kotlů s výkonem >200 kW, je před
odčerpávací zařízení nutno instalovat neutralizační zařízení. 
Zařízení na odčerpávání kondenzátu je kromě toho možno instalovat
do klimatizačních a chladících zařízení, u kterých dochází ke vzniku
kondenzátu: jako např. chladniček, mrazících boxů, výparníků,
chladících vitrín. 

Technické parametry
Výkon
Druh proudu 1~230 V, 50 Hz
Příkon výkon 80 W
Jmenovitý proud 0,8 A
Provozní režim přerušovaný S3
Rozměry š / v / hl 195/170/130 mm
Objem nádržky 1,5 litrů
Připojovací kabel 2 m síťový kabel

1 m výstražné hlášení
Dopravní výška max. 6 m
Průtok max. 370 l/h
Čerpané médium agresivní kondenzát
Teplota média max. 80 °C
Hmotnost 2 kg
Materiál ABS

Připojení:
Vstup - otvor ve víku průměr 24 mm 
Výtlak - hadicová koncovka  1/2"  s integrovanou zpětnou klapkou

Instalace/montáž
Zařízení lze postavit na zem nebo pomocí dvou šroubů připevnit na
zeď, v obou případech ve vodorovné pozici. 
Motorovou jednotku na nádrži je možno otočit, čímž je zajištěna
variabilita poloh přítoku a odtoku. 
Hadice na odvod kondenzátu nesmí být přehnuty nebo přiskřípnuty.

Výhody pro uživatele:
– bez rušivých zvuků
– vysoká bezpečnost provozu díky zabudovanému  výstražnému

kontaktu
– přizpůsobení připojení požadavkům instalace 
– nutné příslušenství je součástí dodávky

Rozsah dodávky:
Kompletní přečerpávací zařízení s odstředivým čerpadlem a zpětnou
klapkou ve výtlačném potrubí.  Dodávka obsahuje 5 m výtlačné
hadice, signalizační  a napájecí kabel včetně zástrčky.
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