
Wilo-Stratos PICO
Pompa o najwyższej sprawności 
z 5-cio letnią gwarancją

funkcja Dynamic Adapt



Wilo-Stratos PICO
Maksymalna wydajność i najwyższy komfort obsługi.
Wilo-Stratos PICO to niewymagająca konserwacji, bezdławnicowa 
pompa obiegowa ze złączką gwintowaną, silnikiem synchronicznym 
odpornym na prąd przy zablokowaniu, zgodnym z technologią 
ECM (oszczędność energii do 90% w porównaniu z pompą 
nieregulowaną) oraz z wbudowaną elektroniczną regulacją wydajności 
do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień. Zastosowanie we wszystkich 
instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych (od +2°C do +110°C).

Najwyższa niezawodność eksploatacji 
oraz bezpieczeństwo obsługi dzięki sprawdzonej 
technologii pomp bezdławnicowych Wilo.
W połączeniu z silnikiem elektronicznie komutowanym, funkcją 
Dynamic Adapt i możliwością dokonywania precyzyjnych ustawień 
Wilo-Stratos PICO pozwala na osiągniecie maksymalnej sprawności 
energetycznej całego systemu.

Instalacje ogrzewania podłogowego Instalacje ogrzewania grzejnikowego

Instalacje solarne Instalacje dolnego źródła

Dane techniczne
ƒ  Współczynnik efektywności energetycznej EEI ≤ 0,20. 
ƒ  Przetłaczane media: woda grzewcza zgodnie z VDI 2035, 

oraz roztwory wodno-glikolowe o stężeniu < 50%.
ƒ  Temperatura przetłaczanego medium: 

- przy maks. temperaturze otoczenia +25°C od +2°C do +110°C, 
- przy maks. temperaturze otoczenia +40°C od +2°C do +95°C, 
- przy maks. temperaturze otoczenia +60°C od +2°C do +70°C.

ƒ  Napięcie zasilania: 1~230 V, 50/60 Hz. 
ƒ  Przyłącze gwintowane Rp ½, Rp 1, Rp 1 ¼.
ƒ  Stopień ochrony: IPX 4D.
ƒ  Maks. ciśnienie robocze 10 bar.  
ƒ Pobór mocy P1:  3 – 40 W.
ƒ  Wykonanie korpusu: żeliwo (standard), stal nierdzewna (wersja –N).



Maksymalna oszczędność energii poprzez połączenie 
technologii silników EC, Dynamic Adapt i precyzyjnych 
możliwości ustawień.

ƒ   Minimalny pobór mocy 3 Waty.
ƒ   Automatyczny tryb wykrywania obniżenia nocnego.
ƒ   Do 90% oszczędności energii przy wymianie za pompy 

stałoobrotowe.
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Wilo-Stratos PICO

15, 25, 30/1-4

15, 25, 30/1-6

Typ
Króćce  

przyłączeniowe 
Rp

Długość  
montażowa lo

[mm]

Masa 
brutto M

[kg]
Nr art.

Stratos PICO 15/1-4 ½ 130 2,1 4216610

Stratos PICO 15/1-6 ½ 130 2,1 4216611

Stratos PICO 25/1-4 1 180 2,3 4216612

Stratos PICO 25/1-6 1 180 2,3 4216613

Stratos PICO 30/1-4 1¼ 180 2,4 4216614

Stratos PICO 30/1-6 1¼ 180 2,4 4216615

Stratos PICO 25/1-4-130 1 130 2,2 4216616

Stratos PICO 25/1-6-130 1 130 2,2 4216617

Stratos PICO 25/1-6-N 1 180 2,3 4216618

Podstawa obliczeń cen energii elektrycznej: przyjęto średnią cenę energii 
elektrycznej wynoszącą 0,43 zł/kWh. Podstawa obliczeń zużycia energii 
pompy Wilo-Stratos PICO: zapotrzebowanie energii według certyfikatu TÜV 
z 06.08.2009 r. certyfikat do wglądu na: www.wilo.de/rechtliches. Podstawa 
obliczeń zużycia energii urządzeń w gospodarstwie domowym i pompy bez 
regulacji: roczne zużycie energii wg Stiftung Warentest, wrzesień 2007

Telewizor

Pralka

Zmywarka

Oświetlenie

Piec elektryczny

Pompa nieregulowana, 
przewymiarowana

Wilo-Stratos PICO

kWh/rok Koszty energii elektrycznej/rok

20 zł

81 zł

86 zł

105 zł

142 zł

191 zł

215-344 zł500-



Szybkie odnalezienie punktu pracy z funkcją 
Dynamic Adapt.
Funkcja Dynamic Adapt to dynamiczna regulacja wysokości 
podnoszenia pozwalająca w ciągu kilkunastu minut na odnalezienie 
optymalnego punktu pracy w systemie grzewczym, w którym 
pracuje pompa. Funkcja Dynamic Adapt dostosowuje pompę 
do zapotrzebowania występującego w systemie grzewczym 
w danym zakresie regulacji. W zależności od parametrów instalacji 
pompa odpowiednio dobiera krzywą pracy do chwilowych potrzeb. 
Optymalizując pracę instalacji minimalizuje zużycie energii 
elektrycznej.

Najwyższy komfort obsługi i intuicyjna regulacja na 
wyświetlaczu LCD przy użyciu technologii zielonego 
pokrętła.

Duży czytelny wyświetlacz LCD dla 
wskazania:

ƒ  Aktualnego poboru mocy [W].
ƒ  Aktualnego przepływu [m3/h].
ƒ  Aktualnego zużycia energii 

elektrycznej [kWh].
ƒ  Sygnalizacji kodów komunikatów.

Wskazówka: Zerowanie licznika zużycia 
energii realizowane jest poprzez 
wciśnięcie i przytrzymanie zielonego 
pokrętła.

Funkcje dostępne za pomocą zielonego pokrętła:

1.  Ustawienie wysokości podnoszenia w zakresie od 0,5 m do 4 lub 
6 metrów. Dokładność regulacji 0,1 m.

2.  Ustawienie trybu pracy: dp-v dla systemów grzejnikowych oraz 
dp-c dla systemów ogrzewania podłogowego lub mieszanych.

3.  Ustawienie automatycznej pracy w trybie obniżenia nocnego dla 
redukcji prędkości obrotowej przy obniżeniu temperatury źródła 
ciepła.

4.  Ustawienie funkcji Dynamic Adapt.
5.  Ustawienie funkcji automatycznego odpowietrzania.

Wskazówka: W celu wejścia do menu należy jednokrotnie wcisnąć zielone 
pokrętło a następnie płynnie poruszać w prawo i w lewo.

Wskazówka: Funkcja 
Dynamic Adapt może być 
aktywowana przy nastawie 
Δp-v! Naciskając i obracając 
zielony przycisk, dokonuje 
się wyboru symbolu funkcji 
Dynamic Adapt.



Niezawodność pracy dzięki procedurom 
konserwacyjnym i zabezpieczającym, takim jak 
automatyczne odpowietrzanie, wykrywanie pracy na 
sucho oraz automatyczny ponowny rozruch.
Unikalny system odpowietrzania został zaprojektowany tak 
aby usunąć pęcherzyki gazów z komory wirnika a tym samym 
odpowietrzyć pompę bez konieczności jej rozkręcania czy 
rozhermetyzowania instalacji.

W celu załączeniu trybu 
odpowietrzania należy 
wcisnąć zielone pokrętło, 
następnie przejść do 
ostatniego okienka 
funkcyjnego „AIR”, ponownie 
wcisnąć zielone pokrętło 
i potwierdzić załączenie funkcji (ON). Czas trwania procedury 
odpowietrzania wynosi 10 minut i jest odliczany na wyświetlaczu. 
W tym czasie pompa cyklicznie zwiększa i zmniejsza prędkość 
obrotową, wzbudzając instalację. W trakcie aktywacji procedury 
odpowietrzania pęcherzyki gazów transportowane są wraz wodą 
do odpowietrzników, które należy otworzyć i sprawdzić ich drożność. 
W trakcie, gdy funkcja jest aktywna, może być słyszalny lekki szum.

Dzięki odpowietrzaniu instalacji unika się ryzyka niedogrzewania oraz 
zapewniamy cichą i komfortową pracę instalacji.

Po zakończeniu automatycznego odpowietrzania pompa sama 
powraca w ustawiony wcześniej tryb pracy. Funkcja ta może być 
również w dowolnym, wcześniejszym momencie wyłączona przy 
pomocy zielonego pokrętła.

Pełne wyposażenie w standardzie
ƒ  Izolacja termiczna korpusu.
ƒ  Szybkozłącze Wilo-Konektor do podłączenie zasilania 

sieciowego bez użycia narzędzi.

Programy samodzielnej ochrony  
gwarancją ciągłości pracy.

ƒ  Automatyczne zabezpieczenie przed suchobiegiem.
ƒ  Automatyczne ponowne włączenie.
ƒ  Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu.
ƒ  Filtr cząstek stałych na wlocie do komory wirnika.



Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznowola 
tel.: 22 702 61 61
fax: 22 702 61 00
www.wilo.pl
e-mail: wilo@wilo.pl

INFOLINIA: 
801 DO WILO
(czyli 801 369 456)

Bartlomiej.Jaworski@wilo.pl
dystrybucja

696 991 455

 Dariusz.Trawczynski@wilo.pl 
dystrybucja 
512 782 214

Janusz.Drzewuszewski@wilo.pl
inwestycje

608 328 040

Katarzyna.Czapska@wilo.pl
inwestycje

 602 317 564

Jacek.Wichrzycki@wilo.pl
dystrybucja

602 440 869

Adam.Kopacz@wilo.pl
dystrybucja

665 400 143
Marek.Stachurski@wilo.pl

dystrybucja 
604 219 988

Mariusz.Smigiel@wilo.pl
inwestycje

602 559 030

Michal.Kotlarek@wilo.pl
inwestycje

606 277 588

Kamil.Konicki@wilo.pl
inwestycje

785 500 519

Tomasz.Kantor@wilo.pl
inwestycje

665 401 994

Grzegorz.Bielecki@wilo.pl
inwestycje

606 305 605

Albert.Adamus@wilo.pl
inwestycje

604 277 800

Ewa.Skibinska@wilo.pl
inwestycje

602 440 689

Rafal.Gierejko@wilo.pl
inwestycje

602 785 385

Dariusz.Knap@wilo.pl
inwestycje

665 401 246

Grzegorz.Celmer@wilo.pl
inwestycje

604 243 412

Norbert.Sankowski@wilo.pl
inwestycje

606 309 300

Pawel.Andruszkiewicz@wilo.pl
inwestycje

602 200 414

Arkadiusz.Iwanow@wilo.pl
Inwestycje 

500 162 020
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