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координати дилера:

Вiдведення стокiв

Дренажнi насоси
побутового
призначення

Дортмундська компанiя «ВIЛО» iснує вже понад 135 рокiв.

Стрiмкий розвиток концерну розпочався у 1928 роцi, коли

вiдомий нiмецький iнженер ВИЛьгельм Оплендер винай-

шов та запатентував абсолютно нове рiшення для систем

опалення: циркуляцiйний насос. З перших лiтер свого iменi

вiн склав назву для фiрми, яка сьогоднi стала всесвiтньо

вiдомим концерном. А бренд «WILO» сьогоднi є синонiмом

технiчно досконалого, надiйного та зручного обладнання.

До складу концерну входять дев‘ять виробничих центрiв у

Нiмеччинi (3), Францiї (2), Iрландiї (1), Об‘єднаному Ко-

ролiвствi Великобританiя (1), Пiвденнiй Кореї (1) та Iндiї

(1). Продукцiя компанiї «WILO» експортується в кожну

країну свiту, дочiрнi пiдприємства «WILO» вiдкрито бiльш,

нiж у 49 країнах. У 90-х роках минулого столiття концерн

розпочав iнвестування в країни Схiдної Європи, в тому

числi – країни СНД.

Компанiя WILO пропонує широкий спектр насосного
обладнання:
� Для систем опалення та кондицiювання – циркуляцiйнi

насоси продуктивнiстю до 900 м3/год. з електронним та

ступеневим регулюванням числа обертiв.

� Для водопостачання – свердловиннi насоси диаметром

3",  4", 5", 6", 8", 10" з максимальною продуктивнiстю до

320 м3/год. та максимальним напором до 350 м; само-

всмоктуючi та нормально всмоктуючi насоси та установ-

ки: побутовi та промисловi; багатонасоснi установки з

максимальною продуктивнiстю до 390 м3/год.; системи

вторинного використання дощової води.

� Циркуляцiйнi насоси (in-line, одинарнi та сдвоєнi),

блочнi та консольнi, максимальна продуктивнiсть до

2700 м3/год.

� Насоси для вiдведення побутових та промислових стiчних

та фекальних вод з максимальною продуктивнiстю до

8000 м3/год.; найбiльший розмiр твердих частин, що про-

качуються – 100 мм; потужнiсть до 600 кВт.

� Насоси особливого призначення – для агресивних

рiдин, для харчової та хiмiчної промисловостi (анти-

фриз, борна кислота, винний спирт, оцет, етанол, олифа,

лiкер, олiї та iн.).

� Насоси для використання у гелiосистемах теплопостачання

iз сонячними колекторами.

Особливим попитом користуються станцiї пiдвищення

тиску на базi насосiв з мокрим ротором, системи пожежо-

гасiння, обладнання для плавальних басейнiв.

"WILO" – це надiйний сервiс, технiчнi консультацiї,

навчання, широка дилерська мережа.

Бiльш детальну iнформацiю Ви можете отримати у наших дилерiв!
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WILO-
DrainLift 
KH, TMP 

(лише для побутового
застосування)

Призначення
КН: Вiдведення побутових фекальних

стокiв (у випадку прямого монтажу за

унiтазом), а також стокiв вiд душових

кабiн, бiде, раковин без жирових та мас-

ляних включень

ТМР: Вiдведення побутових стокiв вiд ду-

шових кабiн, раковин, пральних та посу-

домийних машин (до 75°C) без жирових

та масляних включень

Зручнiсть монтажу
• компактна готова до пiдключення ус-

тановка з усiма необхiдними прилада-

ми керування, вбудованим зворотнiм

клапаном, захистом вiд перетiкання,

кабелем зi штекером

• нова конструкцiя з прихованим пiдво-

дом труб дає можливiсть уникнути на-

громадження трубопроводiв у

примiщеннi

• видалення повiтря вiдбувається крiзь

вбудований фiльтр з активованим

вугiллям

Надiйнiсть
• подрiбнювач сприяє проходженню

твердих включень та забезпечує висо-

ку надiйнiсть перекачування фекаль-

них стокiв за умов дотримання

iнструкцiї по експлуатацiї*

• температурний режим роботи установ-

ки дозволяє вiдводити стоки вiд праль-

них та посудомийних машин**

• вбудований термозахист електродвигу-

на забезпечує максимальну надiйнiсть

та безпеку експлуатацiї

Зручнiсть експлуатацiї
• за рахунок використання заглибного

насоса досягається найменший рiвень

шуму

• зручний доступ до сiтки та подрiбню-

вального механiзму полегшує та скоро-

чує час обслуговування*

• установка працює в абсолютно автома-

тичному режимi завдяки вбудованному

регулятору рiвня

* КН 32-0,4 ЕМ           ** ТМР 32-0,5 ЕМ

Мал. 1. Довжина горизонтальної дiлянки

трубопроводу DN 32 в залежностi вiд висо-

ти пiдйому



Таблиця пiдбору дренажного або каналiзацiйного насоса в залежностi вiд застосування та типу перекачуваної рiдини

Wilo-Drain TM/TMW
Wilo-Drain TC 40
Wilo-Drain TS 40...65

Wilo-Drain TM/TMW
Wilo-Drain TC 40

Wilo-Drain TS 40...65 Wilo-DrainLift S

Wilo-DrainLift KH

Wilo-
Drain 
TMP

Wilo-Drain 
MTS 40

Галузь застосування Рiдина, що перекачується Модель
Розмiр
часток

Макс.
подача

Макс.
напор Монтаж Трубне

з’єднання

Потр.
потужн. Електр.

пiдкл.
мм м3/ч м кВт

Вiдкачування грунтових вод

iз пiдвалiв, приямкiв 

Чиста або малозабруднена вода, у

т.ч.вiд пральних машин, автомийок,

басейнiв* без довговолокнистих

включень

Чиста або малозабруднена вода, у

т.ч.вiд пральних машин, автомийок,

басейнiв* без довговолокнистих

включень
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Погружна Rp 11/4" 0,32

0,5

0,45

0,75

1х230 В

Вiдведення води з пiдвалiв

та земельних дiлянок,

очищувальнi споруди
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Погружна

Погружна

Погружна/

мотор в

непогруж-

ному

станi

Rp 11/2"

Rp 11/2"

Rp 11/2"

Rp 11/2"

Rp 2"

Rp 2"

Rp 2"

Rp 21/2"

1х230 В

1х230 В

1~ / 3~

1~ / 3~

1~ / 3~

3~

3~

3~

Стоки без фекалiй, довговолокни-

стих, агресивних включень,

без жирiв та олiй

Стоки з фекалiями, без довго-

волокнистих, агресивних включень,

без жирiв та олiй

Стоки з фекалiями, без довго-

волокнистих, агресивних включень,

без жирiв та олiй

Стоки з фекалiями, без довго-

волокнистих, агресивних включень,

без жирiв та олiй

DrainLift ТМР 10 4 6 Напольна Вхiд:

2 х G 11/2"

Вихiд:

G 11/2"

0,3 1х230 В

Вiдведення фекальних

стокiв, стокiв вiд раковин

та душових кабiн

DrainLift КН Подрiб-

нювач

4 6 Напольна Вхiд: Dn 100,

2 х Dn 40
Вихiд:

Dn 25/32

0,45 1х230 В

Вiдведення побутових та

фекальних стокiв вiд душових

кабiн, раковин, туалетiв, саун

для коттеджiв

DrainLift M 1/8

DrainLift S 1/5

44 30

25

8,5

5

Напольна Вхiд: Dn 40,

вiльно обира-

ються мiсця

для входiв

Dn 100

Вихiд: Dn 80

1,28

1,15

1,25

1,1

1х230 В

3х400 В

1х230 В

3х400 В

Вiдведення побутових та

фекальних стокiв вiд душових,

раковин, туалетiв, саун для

коттеджiв чи групи коттеджiв

Рiжучий

меха-

нiзм

DN 40/50

Вiдведення стокiв вiд

раковин, душових кабiн,

пральних та посудомийних

машин  

ТС 40/8

ТС 40/10

TS 40/10

TS 40/14

TS 50H 111/11

TS 50H 122/15

TS 50H 133/22

TS 65H 117/22

14

18

13

18

26

30

34

52

0,66

0,94

0,48

1,0

1,5/1,5

2,0

2,9

2,9

MTS 40/21 EM

MTS 40/21 DM

MTS 40/24 EM

MTS 40/24 DM

MTS 40/27 EM

MTS 40/27 DM

13

13

14

14

15

15

21

21

24

24

27

27

Погружна/

мотор в

непогруж-

ному

станi

1,3

1,2

1,6

1,45

1,9

1,7

1~230

3~400

1~230

3~400

1~230

3~400

Wilo-
Drain TС 40
Заглибний насос 
для брудної води

Застосування
Заглибний насос для перекачування

брудної води з подвалiв, земельних

дiлянок, на очисних спорудах

Зручнiсть монтажу
• пiдготовлений до пiдключення насос з

5-метровим кабелем та вбудованим по-

плавковим вимикачем

• насос може бути змонтованим як для

стацiонарного, так i для мобiльного ви-

користання

Надiйнiсть
• електродвигун iз вбудованим термоза-

хистом вiд перевантаження

• два ущiльнення вала з боку двигуна та

з боку робочого колеса забезпечують

надiйну герметизацiю електродвигуна

• вихреве робоче колесо забезпечує ве-

лиий вiльний прохiд часточок (35 мм)

та дозволяє перекачувати воду iз дов-

говолокнистими включеннями

Зручнiсть експлуатацiї
• насос обладнано пiдйомною скобою,

що полегшує його монтаж та демонтаж

• насос працює в абсолютно автомати-

чному режимi за рiвнем рiдини в при-

йомному колодязi

Робоче поле



Робоче поле
WILO-Drain TMW 32
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Робоче поле

Wilo-Drain
TM/TMW

Насос 
для вiдведення води

iз запатентованим
завихрювачем

Застосування
Вiдведення грунтових або стокових вод, у

т. ч. вiд автомийок*, басейнiв*, вiд посу-

домийних машин* i т.п.

Зручнiсть монтажу
• компактний, готовий до пiдключення

насос з кабелем та штекером, поплав-

ковим вимикачем та вбудованим зво-

ротнiм клапаном

• можливий монтаж насоса як для

стацiонарного, так i для мобiльного

застосування

• габарити насоса та можлива частота

його включень дозволяють зменшити

розмiри прийомного колодязя

Надiйнiсть
• електродвигун виготовлено з рубаш-

кою охолодження, iз вбудованим тер-

мозахистом вiд перенавантаження

• ущiльнення валу з боку робочого коле-

са та з боку двигуна, мiж якими розта-

шовано масляну камеру, забезпечують

надiйну герметизацiю двигуна

• пiд час iнсталяцiї з прибором керуван-

ня Wilo можлiве встановлення звуко-

вого сигналу тривоги по переповненню

прийомного колодязя

Зручнiсть експлуатацiї
• повнiстю автоматична робота насоса

за рiвнем води у приямку

• запатентований пристрiй для створен-

ня завихрень попереджає засмiчення

приямкiв, що дозволяє уникнути додат-

кових витрат на їх чищення

• пiд час iнсталяцiї з приладом керуван-

ня Wilo  можлива робота в ручному та

автоматичному режимах

* TMW HD



Wilo-Drain TS
Заглибний насос 

для перекачування
брудної води

Застосування
Перекачування брудної води з макси-

мальним розмiром часток 10 мм з

пiдвалiв, приямкiв, на очисних спорудах

Зручнiсть монтажу
• насос може встановлюватись без

пiдставки

• вбудований зворотнiй клапан (TS 40)

дозволяє спростити монтаж напорного

трубопроводу

• невелика вага насосного обладнання

полегшує монтаж насоса

Надiйнiсть
• серiйне вибухозахищене виконання

захистить у випадку скупчення у при-

ямку вибухонебезпечних газiв

• конструкцiйнi матерiали насоса, стiйкi

до корозiї, забезпечують довгий строк

та надiйнiсть роботи насоса

• два ущiльнення валу з боку двигуна та

з боку робочого колеса забезпечують

надiйну герметизацiю електродвигуна

Зручнiсть експлуатацiї
• насос виготовлено з пiдйомною ско-

бою, що полегшує його монтаж та де-

монтаж

• насос працює в автоматичному режимi

у прийомному колодязi (за умови ви-

користання приладiв керування Wilo)

Робоче поле
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Робоче поле
Wilo-Drain

TS 40 до TS 65

TS 50
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TS 40



Wilo-
DrainLift S

Установка
для вiдведення

стокiв

Застосування
Вiдведення побутових стокiв з фекальни-

ми включеннями

Зручнiсть монтажу
• компактна готова до пiдключення уста-

новка з необхiдним приладом керуван-

ня, кабелем зi штекером, ущiльненням

приточного трубопроводу, насадкою

для вирiзання вхiдних отворiв

• вiльно обираються мiсця приточних от-

ворiв

• невеликi розмiри (ширина 30 см) доз-

воляють встановити насос бiля стiни

або у стiннiй нiшi

Надiйнiсть
• резервуар з похилим дном виключає

появу вiдкладень, що забезпечує без-

перебiйну роботу установки

• вбудований термозахист електродвигу-

на  забезпечує максимально надiйну та

безпечну експлуатацiю

Зручнiсть експлуатацiї
• установка працює в абсолютно автома-

тичному режимi завдяки вбудованому

датчику рiвня

• завдяки використанню заглибного

насоса досягається мiнiмальний рiвень

шуму

• можливiсть пiдключення ручного мем-

бранного насоса полегшує демонтаж

установки для профiлактичного огляду

та ремонту

Робоче поле

М
iн

iм
а
л

ь
н

i 
в

и
тр

а
ти

п
р

и
 D

N
 1

0
0

М
iн

iм
а
л

ь
н

i 
в

и
тр

а
ти

п
р

и
 D

N
 8

0

8

6

4

2

0
0 20 40

Робоче поле
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Wilo-Drain 
MTS 40

Заглибний насос 
для стiчних вод 

iз запатентованим
рiжучим механiзмом

Застосування
Заглибний насос з рiжучим механiзмом для

стiчної води з фекальними включеннями

Зручнiсть монтажу
• готовий до пiдключення насос iз

кабелем довжиною 10 м

• можливий монтаж насоса як для ста-

цiонарного, так i для мобiльного засто-

сування

• за запитом поставляється повний на-

бор комплектуючих, що потрiбнi для

iнсталяцiї

Надiйнiсть
• серiйне вибухозахищене виконання

захистить у випадку скупчення у при-

ямку вибухонебезпечних газiв

• вбудованi контакти захисту електродви-

гуна забезпечують максимальну

надiйнiсть та безпечнiсть експлуатацiї у

поєднаннi з приладами керування Wilo

• двобiчне ущiльнення вала, що зма-

щується мастилом з промiжної масля-

ної камери, забезпечує герметичнiсть

двигуна

Зручнiсть експлуатацiї
• подрiбнення твердих часток за допо-

могою запатентованого рiжучого ме-

ханiзму дозволяє зменшити дiаметр

трубопроводiв та знизити ризик їх

засмiчень

• використання комплектуючих Wilo по-

легшує демонтаж насоса для профiлак-

тичного огляду та ремонту

• установка працює в автоматичному ре-

жимi за умови використання датчикiв
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Таблиця пiдбору дренажного або каналiзацiйного насоса в залежностi вiд застосування та типу перекачуваної рiдини

Wilo-Drain TM/TMW
Wilo-Drain TC 40
Wilo-Drain TS 40...65

Wilo-Drain TM/TMW
Wilo-Drain TC 40

Wilo-Drain TS 40...65 Wilo-DrainLift S

Wilo-DrainLift KH

Wilo-
Drain 
TMP

Wilo-Drain 
MTS 40

Галузь застосування Рiдина, що перекачується Модель
Розмiр
часток

Макс.
подача

Макс.
напор Монтаж Трубне

з’єднання

Потр.
потужн. Електр.

пiдкл.
мм м3/ч м кВт

Вiдкачування грунтових вод

iз пiдвалiв, приямкiв 

Чиста або малозабруднена вода, у

т.ч.вiд пральних машин, автомийок,

басейнiв* без довговолокнистих

включень

Чиста або малозабруднена вода, у

т.ч.вiд пральних машин, автомийок,

басейнiв* без довговолокнистих

включень

TM32/7

TM32/8

TMW32/8

TMW32/11

10 8

10

10

16

7

8

7

10

Погружна Rp 11/4" 0,32

0,5

0,45

0,75

1х230 В

Вiдведення води з пiдвалiв

та земельних дiлянок,

очищувальнi споруди

35

35

10

10

10

10

10

10

8

10

10

14

17

21

25

18

Погружна

Погружна

Погружна/

мотор в

непогруж-

ному

станi

Rp 11/2"

Rp 11/2"

Rp 11/2"

Rp 11/2"

Rp 2"

Rp 2"

Rp 2"

Rp 21/2"

1х230 В

1х230 В

1~ / 3~

1~ / 3~

1~ / 3~

3~

3~

3~
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DrainLift ТМР 10 4 6 Напольна Вхiд:
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DrainLift КН Подрiб-

нювач

4 6 Напольна Вхiд: Dn 100,

2 х Dn 40
Вихiд:

Dn 25/32

0,45 1х230 В

Вiдведення побутових та

фекальних стокiв вiд душових

кабiн, раковин, туалетiв, саун

для коттеджiв

DrainLift M 1/8

DrainLift S 1/5

44 30

25

8,5

5

Напольна Вхiд: Dn 40,

вiльно обира-

ються мiсця

для входiв

Dn 100

Вихiд: Dn 80

1,28

1,15

1,25

1,1

1х230 В

3х400 В

1х230 В

3х400 В

Вiдведення побутових та

фекальних стокiв вiд душових,

раковин, туалетiв, саун для

коттеджiв чи групи коттеджiв

Рiжучий

меха-

нiзм

DN 40/50

Вiдведення стокiв вiд

раковин, душових кабiн,

пральних та посудомийних

машин  

ТС 40/8

ТС 40/10

TS 40/10
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18

13

18

26

30

34

52

0,66

0,94

0,48

1,0

1,5/1,5

2,0

2,9

2,9

MTS 40/21 EM

MTS 40/21 DM

MTS 40/24 EM

MTS 40/24 DM

MTS 40/27 EM

MTS 40/27 DM

13

13

14

14

15

15

21

21
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24

27

27
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непогруж-

ному
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1~230

3~400

1~230

3~400
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Wilo-
Drain TС 40
Заглибний насос 
для брудної води

Застосування
Заглибний насос для перекачування

брудної води з подвалiв, земельних

дiлянок, на очисних спорудах

Зручнiсть монтажу
• пiдготовлений до пiдключення насос з

5-метровим кабелем та вбудованим по-

плавковим вимикачем

• насос може бути змонтованим як для

стацiонарного, так i для мобiльного ви-

користання

Надiйнiсть
• електродвигун iз вбудованим термоза-

хистом вiд перевантаження

• два ущiльнення вала з боку двигуна та

з боку робочого колеса забезпечують

надiйну герметизацiю електродвигуна

• вихреве робоче колесо забезпечує ве-

лиий вiльний прохiд часточок (35 мм)

та дозволяє перекачувати воду iз дов-

говолокнистими включеннями

Зручнiсть експлуатацiї
• насос обладнано пiдйомною скобою,

що полегшує його монтаж та демонтаж
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Робоче поле
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координати дилера:

Вiдведення стокiв

Дренажнi насоси
побутового
призначення

Дортмундська компанiя «ВIЛО» iснує вже понад 135 рокiв.

Стрiмкий розвиток концерну розпочався у 1928 роцi, коли

вiдомий нiмецький iнженер ВИЛьгельм Оплендер винай-

шов та запатентував абсолютно нове рiшення для систем

опалення: циркуляцiйний насос. З перших лiтер свого iменi

вiн склав назву для фiрми, яка сьогоднi стала всесвiтньо

вiдомим концерном. А бренд «WILO» сьогоднi є синонiмом

технiчно досконалого, надiйного та зручного обладнання.

До складу концерну входять дев‘ять виробничих центрiв у

Нiмеччинi (3), Францiї (2), Iрландiї (1), Об‘єднаному Ко-

ролiвствi Великобританiя (1), Пiвденнiй Кореї (1) та Iндiї

(1). Продукцiя компанiї «WILO» експортується в кожну

країну свiту, дочiрнi пiдприємства «WILO» вiдкрито бiльш,

нiж у 49 країнах. У 90-х роках минулого столiття концерн

розпочав iнвестування в країни Схiдної Європи, в тому

числi – країни СНД.

Компанiя WILO пропонує широкий спектр насосного
обладнання:
� Для систем опалення та кондицiювання – циркуляцiйнi

насоси продуктивнiстю до 900 м3/год. з електронним та

ступеневим регулюванням числа обертiв.

� Для водопостачання – свердловиннi насоси диаметром

3",  4", 5", 6", 8", 10" з максимальною продуктивнiстю до

320 м3/год. та максимальним напором до 350 м; само-

всмоктуючi та нормально всмоктуючi насоси та установ-

ки: побутовi та промисловi; багатонасоснi установки з

максимальною продуктивнiстю до 390 м3/год.; системи

вторинного використання дощової води.

� Циркуляцiйнi насоси (in-line, одинарнi та сдвоєнi),

блочнi та консольнi, максимальна продуктивнiсть до

2700 м3/год.

� Насоси для вiдведення побутових та промислових стiчних

та фекальних вод з максимальною продуктивнiстю до

8000 м3/год.; найбiльший розмiр твердих частин, що про-

качуються – 100 мм; потужнiсть до 600 кВт.

� Насоси особливого призначення – для агресивних

рiдин, для харчової та хiмiчної промисловостi (анти-

фриз, борна кислота, винний спирт, оцет, етанол, олифа,

лiкер, олiї та iн.).

� Насоси для використання у гелiосистемах теплопостачання

iз сонячними колекторами.

Особливим попитом користуються станцiї пiдвищення

тиску на базi насосiв з мокрим ротором, системи пожежо-

гасiння, обладнання для плавальних басейнiв.

"WILO" – це надiйний сервiс, технiчнi консультацiї,

навчання, широка дилерська мережа.

Бiльш детальну iнформацiю Ви можете отримати у наших дилерiв!
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WILO-
DrainLift 
KH, TMP 

(лише для побутового
застосування)

Призначення
КН: Вiдведення побутових фекальних

стокiв (у випадку прямого монтажу за

унiтазом), а також стокiв вiд душових

кабiн, бiде, раковин без жирових та мас-

ляних включень

ТМР: Вiдведення побутових стокiв вiд ду-

шових кабiн, раковин, пральних та посу-

домийних машин (до 75°C) без жирових

та масляних включень

Зручнiсть монтажу
• компактна готова до пiдключення ус-

тановка з усiма необхiдними прилада-

ми керування, вбудованим зворотнiм

клапаном, захистом вiд перетiкання,

кабелем зi штекером

• нова конструкцiя з прихованим пiдво-

дом труб дає можливiсть уникнути на-

громадження трубопроводiв у

примiщеннi

• видалення повiтря вiдбувається крiзь

вбудований фiльтр з активованим

вугiллям

Надiйнiсть
• подрiбнювач сприяє проходженню

твердих включень та забезпечує висо-

ку надiйнiсть перекачування фекаль-

них стокiв за умов дотримання

iнструкцiї по експлуатацiї*

• температурний режим роботи установ-

ки дозволяє вiдводити стоки вiд праль-

них та посудомийних машин**

• вбудований термозахист електродвигу-

на забезпечує максимальну надiйнiсть

та безпеку експлуатацiї

Зручнiсть експлуатацiї
• за рахунок використання заглибного

насоса досягається найменший рiвень

шуму

• зручний доступ до сiтки та подрiбню-

вального механiзму полегшує та скоро-

чує час обслуговування*

• установка працює в абсолютно автома-

тичному режимi завдяки вбудованному

регулятору рiвня

* КН 32-0,4 ЕМ           ** ТМР 32-0,5 ЕМ

Мал. 1. Довжина горизонтальної дiлянки

трубопроводу DN 32 в залежностi вiд висо-

ти пiдйому
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