
.de Cenově výhodné řešení

●	Kompletní technika 
pro využití dešťové 
vody v cenově 
úsporném provedení

●	Spolehlivý provoz 
díky ponornému 
čerpadlu

●	Automatické 
doplňování denní 
potřeby vody z řadu 
do nádrže

●	Snadná montáž

●	Úsporná technika, 
provoz stand-by s 
méně než 0,2 W

Výbava v nádrži:
ponorné čerpadlo Multigo

Plovoucí anebo pevný sací koš z nerez 
oceli, velikost filtrovacích ok síta 0,3 mm

Plovákový spínač se sacím košem 
přizpůsobený k připevnění na čerpadloPonorné čerpadlo 

do nádrže k odběru 
vody přes plovoucí 
odběrný koš

Řízení a doplňování 
vody umístěné v 
domě

MultiMAt
Zařízení na využití dešťové vody

Řídící jednotka v domě:
Spínací automat Zeta 02, spínací tlak 1,5 baru, s manometrem, ukazatelem  
provozních stavů a elektrickou zásuvkou

Volný výtok pitné vody s magnetickým ventilem

Upevňovací konzola, prostorově nenáročná, k umístění na zeď

Připojovací hadice ze speciálního kaučuku se speciálním opletením z nerez oceli, 
pro volný nátok pitné vody a odvod do nádrže



Princip zařízení na 
využití dešťové vody s 
řídící jednotkou Multimat 
a nádrží dešťové vody 
Wisy s filtrem WFF

V domě je umístěná 
konzola se spínacím 
automatem a jednotkou 
doplňování vody. 
Příslušenství na přání: 
ukazatel stavu vody v 
nádrži

 Zařízení na využití dešťové vody Multimat  ident.č.
●	 Multimat s ponorným čerpadlem Multigo 205, max. průtok 75 l/min.,
 max. dopravní výška 47,7 m, skládající se ze:
 – Nástěnná konzola, umístěná v domě, obsahující:
 – Spínací automat Zeta 02, spínací tlak 1,5 baru s manometrem a indikací provozu

 – Volný výtok pitné vody, ½“ s magnetickým ventilem, připojovací hadice ze
  speciálního kaučuku s nerezovým opláštěním, kulový kohout s filtrem

 – Nástěnná konzola z nerezu a upevňovacími díly  RW 90 08

  Vnitřní vybavení nádrže s plovoucím sacím filtrem:
 – vícestupňové čerpadlo Multigo se základovou deskou (22 x 22 cm) z nerez
  oceli, elektrický kabel 20 m a spouštěcí lano 3 m

 – Plovákový spínač se zapínací pákou a pouzdrem, 20 m kabel s
  integrovaným spínačem

 – Plovoucí sací filtr s jemnou filtrační vložkou o velikosti ok 0,3 mm, s vysoce
  flexibilní sací hadicí 0,75 m

●	 Multimat (výbava dle výše uvedeného popisu) s čerpadlem Multigo 407,
 max. průtok 125 l/min., max. dopravní výška 49,4 m RW 90 12

  Příslušenství
●	 Hadicové napojení pro Multimat (výtlak dešťové vody do domu),
 výtlačná hadice 1x ¾“ s obloukem a kulovým kohoutem ¾“ RW 70 01

●	 2 vodoměry 2 x 1“ vnější závit, pro Multimat, 2 připojovací šroubení pro vodoměry
 1“ převlečná matice a ¾“ vnější závit, 1“ převlečná matice a ½“ vnitřní závit RW 70 10

●	 Hadicové hrdlo 1“, 1“1/4 vnější závit, se zpětnou armaturou, směr proudění od
 závitu k hrdlu ST 10 10

●	 Ukazatel stavu hladiny, pneumatický, k ruční obsluze FA 99 10

K elektrickému zapojení tohoto zařízení jsou potřeba 2 zástrčky, které nejsou součástí Multimatu.

Výhody:
– Velmi nenáročná na prostor

– Bez hluku v domě

– Vysoká spolehlivost díky ponorné-
mu čerpadlu

– Pomocí ponorného čerpadla v 
nádrži udržuje rozvody dešťové 
vody pod tlakem

– Řídící jednotka kontroluje stav 
vody v nádrži a v případě potřeby 
automaticky doplní do nádrže 
dešťové vody pitnou vodu z vodo-
vodního řadu
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V nádrži je umístěno 
ponorné čerpadlo s 
plovoucím sacím filtrem

Výrobce: WiSY AG 
D-63699 Kefenrod, Německo
www.wisy.de 
info@wisy.de 

Zastoupení pro ČR: 
Dolium-tech s.r.o. 
www.dolium-tech.cz
info@dolium-tech.cz


