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premium-klassi veeautomaat
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Wilo-Isar BOOST5 – ühtlane rõhk alati 
ja igal pool!

Peamised eelised

 ÎIntegreeritud sagedusmuundur - ühtlane 
rõhk veesüsteemis
 ÎMüraisolatsioon – töötab eriti vaikselt
 ÎIseimev/tavaimev versioon - üks mudel igale 
süsteemile
 ÎIntegreeritud kaitsefunktsioonid – tagab 
usaldusväärsuse
 ÎJõudluse muutumine vastavalt vajadusele - 
energiasäästlik
 ÎIntegreeritud juhtpaneel ilma täiendavate 
juhtnuppudeta
 ÎIntegreeritud tagasilöögiklapp ja paisupaak 
ilma täiendava armatuurita
 ÎLCD juhtpaneel - kerge ja lihtne pumba 
juhtimine
 Î360° pööratavad ühendusotsikud on 
hõlpsasti kohandatavad erinevate 
paigaldustingimustega
 ÎHõlpsasti ligipääsetav vee täiteava - lihtne 
ja kiire pumba veega täitmine
 ÎReguleeritavad tugijalad - hõlpsasti 
reguleeritavad vastavalt põranda 
ebatasasustele

Wilo-Isar BOOST5 – tehnilised 
omadused

Tehnilised andmed:
 ÎToitepinge: 1~230 V, 50/60 Hz
 ÎLubatud vedeliku temperatuur: 
0°C kuni +40°C
 ÎLubatud keskkonna temperatuur: 
0°C kuni +40°C
 ÎMaks. lubatud töörõhk: 10 bar
 ÎMaks. imemise sügavus: 8 m
 ÎKaitseklass: IPX4
 ÎImiühendus: G 1”
 ÎSurveühendus: G 1”
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Wilo-Isar BOOST5 – iseimev/ 
tavaimev pump ühes seadmes

Pumba	ümberlülitamine	iseimemisrežiimilt	
tavaimemisrežiimile.

Wilo-Isar BOOST5 – 360° pööratavad
ühendusotsikud

Toruühendused pumbaga

Wilo-Isar BOOST5 – Lihtne 
seadistamine LED-paneelilt

 ÎSeadistamine 0,5 kuni 6 bar. Iga rohelise 
LED-tule süttimine lisab +0,5 bar.
 ÎRõhu suurendamiseks vajutage nuppu „+”, 
rõhu vähendamiseks vajutage nuppu „-“ .

Seadistatud rõhk on 2 bar

Seadistatud rõhk on 3 bar
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Wilo-Isar BOOST5 – kõrge 
usaldusväärsuse tagavad 12 

kaitsefunktsiooni! 

 ÎKuivkäigukaitse (töötamine ilma veeta)
 ÎSeadistatud rõhu mittesaavutamine
 ÎPaisupaagis puudub vasturõhk
 ÎEi saavuta 0,2 bar rõhku. Võimalik katkine 
survetoru
 ÎMadal elektripinge
 ÎVäline lahutuskontakt aktiveeritud
 ÎLühis
 ÎKõrge elektripinge
 ÎJuhtelektroonika temperatuur on liiga 
kõrge
 ÎMootori temperatuur on liiga kõrge
 ÎRõhuanduri viga
 ÎVeevooluanduri viga.

Rikke tuvastamine toimub LED-paneeli 
abil. Süttib punane LED rikkeindikaator ning 
vastava rikkeindikaatori number süttib või 
vilgub roheliselt. Näidispildil on näidatud 
veakood nr 1.

Wilo-Isar BOOST5 – pumba veega 
täitmine ja vasturõhu lisamine 

paisupaaki 

Pumba veega täitmine teostatakse läbi pumba 
peal asuva suure täiteava. Vett lisada seni kuni 
mõõtekorgist hakkab vesi välja jooksma.

Õhu lisamine paisupaaki. Seda saab teha 
tavalise auto- või jalgrattapumbaga.
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