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Wilo-Stratos GIGA
Vermogen en efficiëntie in de kleinste ruimte

Westzaan. Met de Stratos GIGA brengt Wilo een hoogrendement-droogloperpomp, die is ontwikkeld volgens de eisen en behoeften van installateurs en adviseurs. De pomp laat zich dan ook eenvoudig, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en efficiënt gebruiken. In verhouding tot traditionele, ongeregelde pompen bespaart de Wilo-Stratos GIGA tot 70 procent energie. Per pomp en per jaar betekent dit een besparing tot wel acht ton CO₂. Hoge efficiëntie bespaart daarmee niet alleen geld maar ook het milieu.   

Efficiënte motor in compacte constructie
Met de High Efficiency Drive (HED) voor de Wilo-Stratos GIGA heeft Wilo een motor ontwikkeld die IE4 duidelijk overtreft.  De optimale benutting van het vermogen wordt bereikt met behulp van de EC-motortechnologie. Vermogensverliezen kunnen daarmee zo goed als vermeden worden terwijl het toerental precies aan de hydraulische componenten kan worden aangepast. Ook de inzet van materiaal is gereduceerd, met name het gebruik van ijzer en koper.  Dat verhoogt de efficiëntie en leidt tot een voor deze vermogensklasse zeer compacte constructie. De HED-motor voor de Wilo-Stratos GIGA is ten opzichte van traditionele asynchroonmotoren met hetzelfde nominaal vermogen ten dele  driemaal kleiner.  

Ook het hydraulisch systeem van de Wilo-Stratos GIGA levert een bijdrage aan de efficiëntie van de pomp. Zowel het huis als de waaiers zijn in een exacte geometrische vorm gebracht, zodat de doorstroming maximaal is. Door de verhoging van het toerental wordt bij het hydraulisch systeem een reductie van grootte en gewicht bewerkstelligd. Daardoor kon de waaierdiameter en daarmee het gehele pomphuis kleiner worden gedimensioneerd zonder het hydraulisch vermogen aan te tasten. In totaal zijn hierdoor gewichtsbesparingen tot 55 procent en een reductie van de constructiegrootte tot 39 procent bereikt, vergeleken met traditionele pompen.  Daarbij is het systeem ontwikkeld met het oog op duurzaamheid en veelzijdigheid en verpompt het betrouwbaar een groot aantal media binnen een temperatuurbereik van -20 tot +140 graden Celsius.

Comfortabel gebruik
Bij de installatie en in het gebruik scoort de GIGA met gebruiksvriendelijkheid.  Dankzij de beproefde "rode-knop-technologie" met slechts één bedieningsknop kan de Wilo-Stratos GIGA eenvoudig en comfortabel worden gehanteerd. Informatie kan via het verlichte display te allen tijde worden opgeroepen. Externe apparatuur voor de parameterweergave is daarmee niet meer nodig. Optioneel kan de bediening ook per infraroodverbinding plaatsvinden.  Plaats onafhankelijke bediening en parametrering zijn mogelijk door de aansluiting op een gebouwmanagementsysteem via elektronische interfaces, de zogenoemde IF-module.  Alle gangbare gebouwautomatiseringsinterfaces zijn zo te bedienen.  

De elektronicamodule regelt het toerental van de pomp tot op een gewenste waarde dat binnen het regelbereik kan worden ingesteld. De pompelektronica resp. de frequentieomvormers zijn speciaal toegesneden op het eisenprofiel en de toepassingsgebieden van de Wilo-Stratos GIGA. Het toerentalbereik loopt van 500 tot 5.130 omwentelingen per minuut; pomphoogten tot 51 meter waterkolom en een volumestroom tot 120 m3/h kunnen zo gerealiseerd worden. 
  
Efficiëntie rendeert
De som van alle goede eigenschappen resulteert in een opmerkelijke energie- en kostenefficiëntie. Ten opzichte van een traditionele, elektronisch geregelde pomp verbruikt de Wilo-Stratos GIGA per jaar tot 31 procent minder energie en tot 70 procent minder dan vergelijkbare ongeregelde pompen. Bij 6.000 draaiuren per jaar en een energieprijs van 0,22 euro per kilowattuur kan de hogere investering zich reeds na een jaar terugbetalen.
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