Broszura produktowa

Pompy i systemy Wilo
dla producentów urządzeń grzewczych,
solarnych i chłodniczych.

Woda to życie.
Już od 1872 roku WILO łączy ludzi i wodę.
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Nazwa WILO jest na całym świecie synonimem tradycji
inżynierii niemieckiej. Nasze pompy i wodne systemy pompowe
w technice ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji, zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków są stosowane we wszystkich
rodzajach instalacji: w budynkach handlowych, obiektach
komunalnych, w przemyśle i oczywiście w domach mieszkalnych
jedno- i wielorodzinnych.
Ścisła współpraca z ich użytkownikami w ciągu
minionych dekad wpłynęła na rozwój naszego know-how:
od zainteresowania wyłącznie samymi pompami do systemów,
w których są one stosowane. To know-how jest podstawą
do rozwiązań ukierunkowanych na realizację indywidualnych
wymagań i potrzeb naszych Klientów – określamy to pojęciem
Pumpen Intelligenz.
Korzenie WILO sięgają firmy Louis Opländer Maschinenbau,
fabryki wyrobów z mosiądzu założonej w Dortmundzie

w 1872 roku. Prawdziwa historia techniki grzewczej rozpoczęła
się w roku 1929, kiedy to Wilhelm Opländer, jako pierwszy
w świecie, opracował pompę obiegową do instalacji grzewczych.
Do tego czasu istniały wyłącznie instalacje grawitacyjne
w małych obiektach lub systemy ogrzewania parowego.
Dzisiaj grupa WILO, która nadal ma swoją centralę
w Dortmundzie, jest obecna w Europie, Azji, Ameryce i Afryce
– w sumie 6 027 pracowników generuje sprzedaż w 41 krajach
na poziomie 1 021,4 mld euro. Wilo SE jest wiodącą firmą
w grupie i odpowiada za działalność operacyjną marek WILO:
Wilo, Salmson i EMU.
Grupa WILO w liczbach:
• Obrót 1 021,4 mld euro w 2010 r.
• 6 027 pracowników
• 12 centrów produkcyjnych
• 25 używanych języków.
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Dla 6 027 pracowników WILO osiągnięcie najwyższej sprawności produktu to motywacja do pracy każdego dnia.
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WILO INTEC
Dzisiaj idea, jutro powszechny standard.

Koncentrując się na potrzebach poszczególnych segmentów
rynku, Grupa WILO stworzyła centrum kompetencyjne
techniki grzewczej.
W pełni dedykowane. Przez dziesięciolecia działalności
WILO produkcja pomp na potrzeby techniki grzewczej
do zastosowań przemysłowych – w rozumieniu
zamontowania jako podzespołu gotowego produktu – była
rozrzucona w różnych centrach Grupy WILO. Obserwując
dynamiczny rozwój rynku, który stawał się coraz bardziej
wyspecjalizowany, Grupa WILO podjęła decyzję, aby
połączyć wszystkie swoje kompetencje w jednym miejscu,
w Aubigny-sur-Nere. Od 1995 roku utworzona tam firma
Wilo INTEC jest spółką grupy WILO SE, która wyłącznie
zajmuje się projektowaniem i produkcją pomp i podzespołów
stosowanych w przemyśle specjalizującym się wytwarzaniem
urządzeń na potrzeby techniki grzewczej. Taki odbiorca
określany jest jako OEM (ang. original equipment
manufacturer – producent oryginalnych wyrobów).
Specjalizacja. Od tego czasu Wilo INTEC zdobyło nie tylko
olbrzymi zasób wiedzy i doświadczenie, ale utworzyło
również ogólnoświatową sieć własnych ekspertów
w dziedzinie aplikacji pomp w urządzeniach i systemach
grzewczych, solarnych, pomp ciepła itp. Obecnie Wilo INTEC
znane jest jako światowej klasy centrum kompetencji,
w 100% skupiające się na technikach grzewczych i solarnych.
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Aplikacje. Kotły, systemy ogrzewania podłogowego,
instalacje solarne, pompy ciepła, technologie w budynkach
niskoenergetycznych. Doświadczenie Wilo w technice
tych produktów jest nie do przecenienia. Przewidujemy
i wyprzedzamy oczekiwania rynku i dostosowujemy nasze
produkty do specyficznych potrzeb naszych Klientów.
Razem rozszerzamy swoje możliwości.
Czuj się bezpiecznie. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości,
dotyczące nowych technik i technologii, proszę zdać się
na nas. Nasze kompleksowe zarządzanie jakością i ciągła
optymalizacja procesów stanowi gwarancję maksymalnego
bezpieczeństwa i niezawodności Twojego produktu.
Gdy tylko zachodzi potrzeba zaprojektowania nowych,
innowacyjnych produktów czy systemów, zwracają się
z tym do nas kluczowi światowi producenci z branży
techniki grzewczej.
Możesz mieć pewność.
• 20 000 pomp dziennie wykonywanych wg specyfikacji
Klienta.
• Komponenty do produkcji OEM w ponad 30 krajach.
• Asortyment ponad 1 500 produktów OEM.
• Ponad 4 200 000 pomp produkowanych rocznie przez Wilo
Intec tylko dla Klientów OEM – producentów urządzeń
techniki grzewczej.
• Ponad 150 producentów OEM to Klienci Wilo.

Jakość.
Priorytet – numer 1.
Jakość przede wszystkim. Pompy i systemy WILO, ich najwyższa
jakość i niezawodność, odpowiadają w pełni wymaganiom i tradycji
niemieckiej techniki. Nie tylko dążymy do tego, aby nasze produkty
i usługi były precyzyjnie dostosowane do specyficznych potrzeb
Klienta, lecz również staramy się dostarczać produkty i usługi najwyższej jakości, w akceptowanej cenie i w możliwie najkrótszym czasie.
Obszerne analizy pracy pomp w warunkach rzeczywistych, poprzedzone testami laboratoryjnymi, skutkują niezawodnością naszych
produktów. Podejście do jakości wynika nie tylko z dbałości o produkt,
lecz wynika z naszej globalnej strategii zarządzania.
R&D. Badania i rozwój. Wspomagamy naszych Klientów w ich nowych projektach. Badamy prototypy urządzeń i przeprowadzamy
testy gotowych produktów, przy czym jest to usługa całkowicie
bezpłatna. Jeśli oczekujesz od nas podobnego wsparcia, zwróć się
do WILO Polska, które zapewni logistykę w takim przedsięwzięciu.
Laboratorium. Wilo INTEC zainstalowało w swoim centrum R&D
bezechową komorę akustyczną wyposażoną w zdalnie sterowanego
robota. W komorze tej przetestowano setki kotłów różnych producentów. Wyniki tych testów przekazaliśmy naszym Klientom w postaci
pełnozakresowych raportów.
Laboratorium Wilo INTEC jest również wyposażone w wielokanałowy
symulator warunków rzeczywistych. Woda do testów może być taka,
jaka występuje w rzeczywistej instalacji lub specjalnie preparowana
poprzez dodanie chemikaliów i innych zanieczyszczeń.
Każda pompa lub system hydrauliczny wody użytkowej mogą być
testowane na uderzenia hydrauliczne w takiej liczbie, jaka zazwyczaj
występuje w ponad 10-letniej pracy instalacji.
• Czas trwania testów od 1 minuty do 5 lat
• Ponad 9 000 analiz przeprowadzonych w roku
• 4 000 litrów gorącej wody w ciągłej cyrkulacji w instalacji badawczej
• Akustyka badana w 250 punktach pomiarowych w otoczeniu urządzenia

Kaizen.
Ciągłe doskonalenie.

Naszą strategią jest ciągłe doskonalenie się w codziennym
działaniu. Dlatego wdrożyliśmy w procesie produkcji filozofię
Kaizen i od lat jest ona konkretną motywacją w naszej
fabryce, inspirując większość naszych pracowników.
KAIZEN (oznaczający w języku japońskim ciągłe doskonalenie)
jest metodą zarządzania, która przekonuje, że małe,
lecz nieustannie wprowadzane usprawnienia przynoszą
docelowo większe efekty niż duża reorganizacja
przeprowadzana raz na jakiś czas. Jedno ze stosowanych
narzędzi Kaizen – system Poka Yoke, stale rozwijany
na naszych liniach produkcyjnych, uniemożliwia błędny
montaż. Filozofia Kaizen zastosowana została również
w innych, nieprodukcyjnych wydziałach firmy. Sto procent
produktów opuszczających Wilo INTEC poddawanych jest
testom i kontroli jakości.
Postawiliśmy na najwyższe standardy i stawiamy je
do Państwa dyspozycji.
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Przegląd produktów.
Kompetencja OEM dla każdej aplikacji.
Produkty klasy „High Efficiency”
Wilo-Yonos PARA
High Efficiency 60+90
Praca w temperaturze otoczenia 60°C i temperaturze wody 90°C
Aplikacje

ODPOWIADA
ZAŁOŻENIOM
DYREKTYWY
ErP (ENERGY
RELATED
PRODUCTS)

Systemy wody grzewczej wszystkich typów, obiegi zamknięte,
obiegi systemów solarnych i pomp ciepła.
Cechy szczególne/ korzyści z produktu
• Budowa kompaktowa:
Prosta wymiana zainstalowanych dotychczasowych pomp
z silnikiem asynchronicznym
• Zakres temperatury medium od 0°C do 95°C
• Wygodne wprowadzanie trybów pracy Δp-c i Δp-v oraz wybranej
prędkości = const. za pomocą „czerwonego pokrętła”
• Samoodpowietrzanie
• Przystosowanie do pracy w wysokiej temperaturze otoczenia.

Wilo-Stratos TEC (ST)
High Efficiency 52
Sprawność elektryczna 52%
Aplikacje
ODPOWIADA
ZAŁOŻENIOM
DYREKTYWY
ErP (ENERGY
RELATED
PRODUCTS)

Cyrkulacja w systemach solarnych przy temperaturze medium
w zakresie od 0°C do 95°C, z krótkotrwałą pracą szczytową
do 120°C.
Cechy szczególne/ korzyści z produktu
• Regulacja wydajności zewnętrznym sygnałem sterowania PWM
lub 0-10 V
• W standardzie wtyczka OEM i kabel sterowania PWM
• Przystosowana do pracy w wysokiej temperaturze otoczenia
• Dla systemów solarnych zamkniętych i dla systemów solarnych
typu „drainback” z grawitacyjnym powrotem czynnika
• Osłona termiczna korpusu w instalacjach grzewczych lub
chłodniczych.

Wilo-Stratos PARA
High Efficiency 100
W 100% rozwiązanie dla aplikacji OEM
Aplikacje
Systemy grzewcze wszystkich rodzajów, zamknięte systemy
chłodnicze, przemysłowe systemy cyrkulacji, systemy solarne
i geotermalne.
Cechy szczególne/ korzyści z produktu
• Temperatura medium od -10°C do 95°C
• Elektroniczna regulacja wydajności zewnętrznym sygnałem
0-10 V lub PWM
• Wygodne wprowadzanie trybów pracy Δp-c i Δp-v za pomocą
„czerwonego pokrętła”
• W standardzie pompa wyposażona w kabel.
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Inne pompy OEM klasy „High Efficiency“ oraz szczegółowe dane techniczne znajdziesz w katalogu.
Do ściągnięcia z naszej strony internetowej: www.wilo.pl
w zakładce: Produkty i dokumentacja | Cenniki i dokumentacja techniczna | Katalogi

ODPOWIADA
ZAŁOŻENIOM
DYREKTYWY
ErP (ENERGY
RELATED
PRODUCTS)

Przegląd produktów.
Kompetencja OEM dla każdej aplikacji.
Produkty klasy „Standard”
Dotychczas najczęściej stosowane pompy przez producentów OEM.
Oferujemy kilkaset rodzajów i wersji pomp do instalacji grzewczych, solarnych, pomp ciepła, ogrzewania podłogowego i cyrkulacji ciepłej
wody użytkowej. Nasz Klient może dowolnie skonfigurować pompę, która najbardziej odpowiada jego potrzebom, wg kryteriów pokazanych
na poniższym diagramie.

RS
RSL
RSG
E
Z
HU
RSB
ST
NFS

Oznacza
Standard
Standard z odpowietrznikiem
Standard dla pomp ciepła
Elektroniczna regulacja obrotów
Pompa wody użytkowej
Interfejs hydrauliczny Klienta
Pompa typu block
Pompa do instalacji solarnych
Pompa z korpusem z kompozytu
z odpowietrznikiem

INT

RSL

25

/
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Podłączenie przewodu elektrycznego
PL Dławik po stronie lewej
PR Dławik po stronie prawej
CL Konektor po stronie lewej
CR Konektor po stronie prawej
FSL Wprasowany kabel po stronie lewej
FSR Wprasowany kabel po stronie prawej
Rozstaw króćców; 130 mm/180 mm

-
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Ku

PR

Wysokość podnoszenia
pompy w zależności od
typu od 2 do 13 m H2O

Zintegrowany silnik asynchroniczny
Silnik asynchroniczny

-

I

Nominalna średnica przyłączenia
12 Połączenie gwintowe 3/4”
15 Połączenie gwintowe 1”
20 Połączenie gwintowe 1”1/4
25 Połączenie gwintowe 1”1/2
30 Połączenie gwintowe 2”

INT

130
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-

I

Opakowanie
Indywidualne
Zbiorcze

Położenie
skrzynki zaciskowej
wg wskazówek zegara
Ku = Korpus pompy
z tworzywa sztucznego

3
2
1
PWM-X
PWM-C

Regulacja prędkości
trzy prędkości (maks./średnia/eko)
dwie prędkości (maks./średnia)
jedna prędkość (maks.)
Regulacja elektroniczna
(typ regulacji PWM)

Szczegółowe dane techniczne pomp znajdziesz w naszym katalogu:
Do ściągnięcia z naszej strony internetowej: www.wilo.pl
w zakładce: Produkty i dokumentacja | Cenniki i dokumentacja techniczna | Katalogi
Informacje dla Klientów
WILO Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem Firmy WILO SE i Wilo INTEC na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeśli jesteście Państwo producentem urządzeń, w których zastosowane są pompy, zapraszamy do współpracy!
O ile będzie takie Państwa życzenie, WILO całym swoim potencjałem i wiedzą będzie współpracować z Państwem nad rozwojem
Waszego produktu. W ramach współpracy stawiamy do Państwa dyspozycji nasze laboratorium i wiedzę. Wykonamy bezpłatnie
zlecone pomiary i opracujemy charakterystyki hydrauliczne Waszych produktów.
Jeżeli będziecie zainteresowani wprowadzeniem metody Kaizen w swojej produkcji, udzielimy niezbędnych wskazówek i podzielimy
się naszymi doświadczeniami. Podzielimy się również wiedzą o zagrożeniach na rynku. Nie wszystkie pompy w kolorze zielonym to
pompy Wilo! Przed zastosowaniem pompy do swojego produktu sprawdź, czy masz do czynienia z oryginalnym produktem Wilo!
Gorycz ze słabej jakości trwa o wiele dłużej niż zapomniana już dawno chwila słodyczy z niskiej ceny!
Zapraszam do kontaktu!

inż. Wojciech Swoboda – Dyrektor Techniczny
Wojciech.Swoboda@wilo.pl, oem@wilo.pl
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KLIMATYZACJA – urZądZenIA

Wydrukowano na papierze
ekologicznym, otrzymanym
w 100% z makulatury.

i temperatury powrotnej wody oraz uruchamiania bądź zatrzymywania maszyny w zależności
od temperatury powietrza.

10/2007

www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl

Centrala:
Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznowola
Marzec 2011 – Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.

da działania DX Free-cooling jest nastęys. 2): para w sposób naturalny przechozaru ciepłego – parownik, do obszaru
– skraplacz, przenosząc w tym procesie
aca wentylatorów skraplacza oraz małej
ej pompy czynnika chłodniczego jest
ająca dla podtrzymania całego procesu.
eśnie praca wentylatorów przyśpiesza
bieg. Ważną cechą jest możliwość pracy
obiegu chłodniczego agregatu w trybie
cznym, podczas gdy drugi obieg pracuje
ree-coolingu. Sprawność energetyczna
egatu pracującego w trybie free-coolingu
e się na poziomie 15-30!
opcją zapewniającą oszczędność enerdzysk ciepła. Po co usuwać ciepło do
y i tracić je bezpowrotnie jeżeli może ono
e do darmowej produkcji ciepłej wody
eby sanitarne lub grzewcze. Całkowity
iepła (100%) dla wytwarzania ciepłej
arametrach do 55°C lub 70°C dla częśodzysku daje nam możliwość znacznego
ędzenia nie tylko energii elektrycznej,
, a może przede wszystkim, pieniędzy.

Opcja ta polega na umieszczeniu na agregacie, równolegle
do skraplacza chłodzonego
powietrzem dodatkowego
skraplacza chłodzonego wodą,
który ma za zadanie odzysk
ciepła usuwanego przez
agregat (rys. 3), przy czym
wymiennik ten jest całkowicie
zintegrowany w urządzeniu
i nie powoduje zwiększenia
jego gabarytów. W momencie
kiedy rozbiór ciepła uzyskanego z dodatkowego wymiennika
wodnego jest niewystarczający
dla zapewnienia ilości chłodu Rys. 4. Porównanie zużycia energii dla urządzeń będących
wynikającego z obciążenia w różnych klasach energooszczędności Eurovent
budynku, sterownik agregatu
automatycznie przełącza go w podstawowy tryb niejszych elementów konstrukcji jak: sprężarki
pracy ze skraplaczami powietrznymi, ponieważ z płynną regulacją wydajności, ekonomizery
dla agregatu priorytetem pozostaje zapewnienie z własnym zaworem EXV, skraplacze MCHX
i wiele innych. Nad całością zawsze czuwa optywymaganej ilości chłodu.
System sterowania Pro-Dialog powiąza- malny program sterujący.
n
ny z elektronicznym zaworem rozprężnym
(EXV) pozwala na pracę obiegu chłodniczego
przy dużo niższym cisnieniu skraplania oraz
zwiększa wykorzystanie powierzchnii wymiany
ciepła parownika. Rezultatem jest zoptymalizowane zużycie energii przy częściowych
obciążeniach chłodniczych. Sterownik stale
czuwa nad wszystkimi parametrami maszyny
i precyzyjnie zarządza działaniem sprężarek,
zaworów rozprężnych, wentylatorów i pompą
Carrier Polska Sp. z o.o.
parownika w celu optymalizowania wydajności
ul. Postępu 14
energetycznej. Wewnętrzny zegar programo02-676 Warszawa
wania godzinowego pozwala na sterowanie
tel.: (022) 33 60 800
załączaniem i wyłączaniem agregatu oraz
fax: (022) 33 60 801
pracą na drugim set-poincie. Dodatkowo istniee-mail: carrier.polska@carrier.utc.com
je możliwość przesunięcia set-pointu w zależwww.carrier.com.pl
ności od temperatury zewnętrznej powietrza
kontakt

asu. Wentylatory Flying Bird osiągając
prawność zużywają średnio 35% mniej
ż tradycyjne wentylatory. Dla użytkowacza to, że może ograniczyć znacznie
energii elektrycznej przy jednoczesnym
u poziomu hałasu.
ą z opcji stosowaną w agregatach Caropatentowany system DX Free-cooling
ujący wyjątkowo ekonomiczne wytwaody lodowej, już przy temp. powietrza
nego rzędu 5°C. DX Free-cooling może
zeniem pracować na czystej wodzie.
onieczności stosowania uciążliwej, ze
na wysokie koszty pompowania oraz
oną konsumpcję energii, mieszanki
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Schemat odzysku ciepła realizowanego przez agregaty 30XA Aquaforce oraz 30RB

PL/2014/03

Wyżej opisane rozwiązania stosowane są
w najnowszych agregatach wody lodowej będących w ofercie Carriera: 30XA Aquaforce oraz
30RB Aquasnap Puron (Puron to nazwa handlowa czynnika R410A stosowanego przez Carrier)
Dzięki nim nasze agregaty mogą pracować ze
średnim współczynnikiem sprawności EER rzędu
nawet 3,15 przy pełnym obciążeniu, co klasyfikuje
je w najwyższej energetycznej klasie A Eurovent.
Również średnie wartości IPLV – sprawności
przy częściowym obciążeniu – dochodzące do
4,20 potwierdzają fakt, że urządzenia należą
do najbardziej ekonomicznych na rynku. Dla
porównania zużycia energii dla urządzeń znajdujących się w różnych klasach energetycznych,
inżynierowie Carriera przeprowadzili analizę
pracy modelowego budynku zlokalizowanego
w Londynie o zapotrzebowaniu mocy chłodniczej
850 kW, na przełomie 15 lat. Wyniki tej analizy
przedstawiono na rys. 4.
Należy jeszcze raz podkreślić fakt, że tak
wysoką sprawność osiągnięto tylko i wyłącznie
dzięki sprzęgnięciu wszystkich najnowocześ-

tel: 22 702 61 61
fax: 22 702 61 00
wilo@wilo.pl
www.wilo.pl
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INFOLINIA:
801 DO WILO
(801 369 456)
SERWIS NA TERENIE CAŁEJ POLSKI
24-godzinny dyżur serwisowy: 602 523 039
tel: 22 702 61 32, fax: 22 702 61 80
serwis@wilo.pl
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