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Wilo-Sub onderwatermotorpompen:
Bedrijfszekere grondwaterinname zonder omkijken

Westzaan. Een bedrijfszekere watervoorziening door voldoende capaciteit, flexibiliteit door verticale en horizontale installatie en een lange levensduur door corrosievrije materialen. Dat is de garantie van de Wilo-Sub onderwatermotorpomp in hun specifieke werkgebied.

Wilo-Sub TWU 3 HS-E-CP: voor een constant debiet
De High Speed versie is uitgevoerd met externe frequentieomvormer compleet met een geïntegreerde besturing en uitgebreide monitorings- en beschermingsfuncties. De installatie van de onderwatermotorpomp met in de externe frequentieomvormer geïntegreerde drukregeling uiterst eenvoudig. Er zijn geen extra sensoren nodig. Door een vraagafhankelijk regelbaar toerental is de capaciteit aan te passen en uiterst betrouwbaar. Door de kleine diameter van drie inch verlaagt de Wilo-Sub TWU High Speed ook de investerings- en bedrijfskosten aanzienlijk.

Wilo-Sub TWU 3 HS-I: voor een hoge capaciteit
Voor de toevoer naar tappunten met hoge afname is de drie inch onderwatermotorpomp Wilo-Sub TWU 3 HS-I zeer geschikt. De High Speed versie met interne frequentieomvormer heeft dankzij de vaste hoge snelheid en een breed scala aan monitorings- en beschermingsfuncties een zeer breed toepassingsgebied. 

Over Wilo
WILO SE is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van pompen en pompsystemen voor woningbouw, utiliteit, water management en industrie. Wilo ontwikkelt zich steeds meer van componentenfabrikant tot leverancier van systemen. Het doel van het bedrijf is als internationaal leider op het gebied van innovatie en technologie de norm te bepalen voor hightech in de pompensector. Met slimme oplossingen die mensen, producten en diensten verbinden, streeft Wilo ernaar om in 2020 de digitale pionier van de sector te zijn. Het bedrijf dankt zijn succes aan de circa 7.400 medewerkers in meer dan 60 dochterondernemingen overal ter wereld.

Meer informatie:
Wilo Nederland B.V., Rak 18, 1551 NA, Westzaan, NL
Tel: +31 88 - 9456 000, Fax: +31 88 – 9456 199
E-Mail: info@wilo.nl, Internet: www.wilo.nl

WILO SE, Nortkirchenstraße 100, 44263, Dortmund, DE
Tel.: +49 231 - 41020, Fax: +49 231 – 4102 7575 
E-Mail: wilo@wilo.com, Internet: www.wilo.de

Onderschrift afbeeldingen:

Wilo-Sub onderwatermotorpompen
De Wilo-Sub onderwatermotorpomp biedt een bedrijfszekere watervoorziening door voldoende capaciteit, flexibiliteit door verticale en horizontale installatie en een lange levensduur.
Afbeeldingen: WILO SE, Dortmund
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De tekst en afbeeldingen kunt u ook digitaal vinden op www.wilo.nl - onder „Wilo Nederland - Actueel“

Dupliceren toegestaan of vraag om een kopie.

