
 
PREMIUM ECONOMY LINE 

 
HIDROFOR CU POMPĂ AUTOAMORSANTĂ DIN FONTĂ SI BUTELIE DE 25 LITRI 

WKP3300-42/25H 
 
 
PREZENTARE PRODUS 

WKP3300-42/25Heste un hidrofor cu pompa auto-amorsanta din fonta, cu aspiratie 
de la maxim 9 metri si butelie de 25 de litri, din gama premium economy. 

 

 
CARACTERISTICI TEHNICE 

 - tensiune de alimentare   V/1Ph 230/50Hz 
 - putere nominală    kW  0,75 

 - curent consumat     A  3,4 
- presiunea maximă de lucru  bar  6 

 - temperatura maximă de lucru   
  pentru aplicaţii casnice   ºC  35 
 - adâncimea maximă de aspiraţie m  9 

 - clasa de izolaţie      B 
 - gradul de protecţie   IP  44 
 - debit maxim refulat    l/h  3300 

 - îălţime maximă de refulare  m  42 
 
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE 

 - motor electric asincron cu 2 poli 

 - protecţie termică autoresetabilă şi condensator de pornire  
 - diametrul de aspiraţie: 1" 

- diametrul de refulare: 1" 
- turbina, difuzorul şi tubul aspiraţie: noryl de calitate superioara 
- garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR 

- carcasa motorului: aliaj de aluminiu de inalta calitate 
- corpul pompei: fontă turnată 
- infasurarea statorica; cupru de inalta puritate 

- serviciu continuu S1 
- racord flexibil din inox 
- vas de expansiune vopsit in camp electrostatic 

  

 
 
 
 
 
 



Curbe de functionare 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
PERFORMANŢE (HASP = 0 m) 
 
 

 

   
 
 

APLICAŢII 
 

 - sisteme de alimentare cu apă, irigare grădini, umplere/golire piscine, creşterea 

presiunii din reteaua de alimentare cu apă potabilă etc. 
 
ATENŢIE: 

 - Respectaţi diametrul interior al ţevilor conform indicaţiilor fabricantului (1" pe 
traseele  de aspiraţie respectiv refulare). 

- Montaţi pompa cât mai aproape de  sursa de apă.  

 - Nu lăsaţi niciodată pompa să  funcţioneze fără apă !                                                                                                                                                                                                                                  
 
 

GARANŢIE:  
- 48 luni pentru electropompa 
- 12 luni pentru butelie, manometru, presostat, racord cu 5 cai, furtun flexibil antivibrant si cablurile 
electrice 
 Service în garanţie şi post-garanţie asigurat în CENTRE SERVICE AUTORIZATE. 

 

l/min 0 5 10 20 30 40 50 53 
Debit refulat 

m3/h 0 0.3 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,3 

H refulare [m] 42 39 37,4 32 26,9 22,3 13,5 9,2 


