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Pioneering for You

Over Wilo:
WILO SE met het hoofdkantoor in Dortmund, Duitsland, 
is een van de toonaangevende fabrikanten van pompen 
en pompinstallaties voor verwarming, koeling, aircondi-
tioning-technologie alsook voor afvalwaterbehandeling 
en vuilwaterafvoer. Het bedrijf wordt door meer dan 60 
productie- en dochterondernemingen wereldwijd gedis-
tribueerd. Het concern telt ongeveer 7500 medewerkers. 
In 2013 was de omzet 1.2 miljard euro. De Nederlandse 
vestiging van Wilo is gehuisvest in Westzaan.

“Niet alleen de techniek is 
hoogefficiënt, ook de onder-
steuning in de ontwerpfase” 

VANAF NUBESCHIKBAAR!



Wilo heeft kant-en-klare BIM-oplossing

Wilo is de eerste fabrikant van pompinstallaties ter 
wereld die zijn BIM-content op een eenvoudige wijze 
beschikbaar stelt voor uw BIM projecten!

Modelleurs die toegang hebben tot de MagiCAD-
objectenbibliotheek kunnen al putten uit een 
complete, up-to-date Wilo database. 

Wilo Nederland stelt haar BIM-content nu ook  
gratis en onafhankelijk van de toegepaste teken- 
applicatie beschikbaar via een Content Library  
Acces Button (Revit Plugin) voor Autodesk Revit. 

Gebruikers die deze gratis Revit Plugin installeren, 
hebben dan via een speciale ‘Wilo button’ binnen 
Revit direct toegang tot de BIM-content die Wilo 
biedt.

Wilo’s kant-en-klare BIM-oplossing ondersteunt 
installateurs, adviseurs, groothandels, onderhouds-
diensten en OEM-partners. 
Zij hebben nu met één druk op de Wilo-button in 

Revit bijvoorbeeld de beschikking over alle data van nieu-
we, duurzame pompenseries. 

De gewenste pomp kan direct worden geselecteerd aan de 
hand van ETIM parameters en als Revit Family worden 
geplaatst in het BIM-model. 

In deze Revit Families van de betreffende Wilo-producten 
is nu ook de ETIM productinformatie (de ETIM features) 
gekoppeld. Het intelligent modelleren van het BIM-model 
naar de meest passende oplossing is daarmee veel een-
voudiger en efficiënter te realiseren. 

Overigens blijft voor CAD gebruikers de CAD-data van Wilo 
in STEP- en DWG-formaat beschikbaar op de online Wilo 
CAD-catalogus.
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