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Efficiënte drukverhoging en krachtige prestaties met de Wilo-SiBoost Helix EXCEL

Tags

Westzaan. Pompspecialist Wilo breidt zijn productengamma energiezuinige drukverhogingsinstallaties in de serie Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL verder uit. Met twee tot vier drukverhogingspompen biedt het nieuwe installatie bij uitstek een oplossing voor watervoorziening en vraaggestuurde druklevering binnen gebouwen en industriële toepassingen.

Betrouwbare watervoorziening in complexe gebouwen als ziekenhuizen of zorginstellingen vormen een speciale uitdaging. Fluctuaties in waterafname vereisen systemen die aan te passen zijn om de veelgehoorde klacht "erg vervelend dat de waterdruk steeds wegvalt" te voorkomen. Moderne Wilo drukverhogingsinstallaties garanderen te allen tijde een volautomatische watervoorziening en comfortabel waterdrukniveau.

Hoge efficiëntie en krachtige prestaties
Opmerkelijk zijn de hoge efficiëntie en de krachtige prestaties van de Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL. De pompmotoren voldoen nu al aan de EU-eisen van de ErP-richtlijn van 2017 terwijl ook alle elektronische en hydraulische onderdelen aan strenge eisen voldoen. Het systeem is VDE- en CE-gecertificeerd en voldoet aan KTW, KIWA, ACS en WRAS drinkwaterrichtlijnen.

Tot wel 70 procent besparen
Op elke pomp is een geregelde, hoogefficiënte EC-motor geïnstalleerd. Het nominaal vermogen hiervan varieert van 2,2 tot 3,2 kW. Afhankelijk van het pomptype bedraagt de capaciteit 4, 6, 10 of 16 m³/h. De snelheid van de aandrijving kan eenvoudig worden aangepast hetgeen resulteert in een elektrische besparing die kan oplopen tot wel 70 procent vergeleken met conventionele, ongeregelde pompen. Daarmee bedraagt de terugverdientijd van de Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL in tweepomp-uitvoering slechts twee jaar.

De hoge efficiëntie wordt mede bereikt door het ontwerp van het hydraulische systeem. De geoptimaliseerde hydraulische volumestroom zorgt voor lage drukverliezen, terwijl de 3D- gevormde waaiers veel minder weerstand bieden tegen de doorstroming van het water dan conventionele systemen met platte schoepen. De stroming-geoptimaliseerde leidingkoppelingen dragen verder bij aan vermindering van de drukverliezen. Alle hydraulische onderdelen zijn gemaakt van roestvaststaal en daarmee uitstekend bestand tegen corrosie.

Eenvoudig te bedienen
De Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL kan eenvoudig worden aangepast aan specifieke eisen voor waterinstallaties in gebouwen. Ook de bediening kenmerkt zich door eenvoud: de duidelijke menustructuur maakt een intuïtieve bediening en navigatie naar de belangrijkste functies mogelijk. Voor het bedieningspaneel en de pompen wordt daarbij gebruik gemaakt van dezelfde interface. Net als bij andere Wilo-producten is het nieuwe hogedruksysteem uitgerust met 'rode-knop-technologie' voor een snelle en eenvoudige configuratie en statusregistratie. De Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL voorziet in buscommunicatie op basis van onder meer LON, MODbus en BACnet. Koppeling met gebouwbeheersystemen is dan ook snel en eenvoudig te realiseren.

Wilo helpt met vrijblijvend advies, kennis en service
Voelt u zich onzeker over mogelijk legionellagevaar bij uw installatie? Wilo kan u begeleiden om risic's te inventariseren en te minimaliseren. Na een situatie opname en legionella check door één van onze professionals maken wij een installatie voorstel op maat. We begeleiden uw project tot en met de opstart. Onze service technici bieden nazorg bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudscontract. Een totale projectaanpak gebeurt natuurlijk in nauwe samenspraak met adviseur, technische afdeling, huisinstallateur en groothandelspartner.

Red Dot Award Winnaar: Wilo-Siboost Smart Helix EXCEL
Het ontwerp van de Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL integreert veiligheid in alle aspecten. Onder andere hierdoor werd het systeem bekroond met de Red Dot Award Product Design in de categorie Industrie.

Over Wilo
WILO SE is een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van pompen en pompsystemen voor woningbouw, utiliteit, water management en industrie. Wilo ontwikkelt zich steeds meer van componentenfabrikant tot leverancier van systemen. Het doel van het bedrijf is als internationaal leider op het gebied van innovatie en technologie de norm te bepalen voor hightech in de pompensector. Met slimme oplossingen die mensen, producten en diensten verbinden, streeft Wilo ernaar om in 2020 de digitale pionier van de sector te zijn. Het bedrijf dankt zijn succes aan de circa 7.400 medewerkers in meer dan 60 dochterondernemingen overal ter wereld.
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