
Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC  
 

   
 

Tip construcţie 

Staţie de alimentare cu apă de înaltă eficienţă, pregătită pentru racordare (cu aspiraţie normală), cu 

2 până la 4 pompe centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, amplasate vertical şi comutate 

în paralel, versiune cu etanşare mecanică, din seria constructivă Helix V, incl. Comfort Controller 

CC (disponibil cu şi fără convertizor de frecvenţă) 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi creştere a presiunii complet automată în clădiri rezidenţiale, clădiri cu 

birouri şi administrative, hoteluri, spitale, centre comerciale şi sisteme industriale 

 Pomparea apei potabile, apei de proces, apei de răcire, apei pentru stingerea incendiilor (cu 

excepţia instalaţiilor de stingere a incendiilor conform DIN 14462) sau a altor tipuri de ape 

care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite, respectiv nu conţin elemente abrazive 

sau cu fibre lungi. 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Sistem robust cu pompe centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, din seria Helix V, 

pentru toate cerinţele DIN 1988 (EN 806) 

 Sistem hidraulic de înaltă eficienţă pentru pompe, în combinaţie cu motoare standard IE2 

 Sistem hidraulic optimizat pentru reducerea pierderilor de presiune pentru întreaga instalaţie 

 2 - 6 pompe centrifuge de înaltă presiune, comutate în paralel, amplasate în paralel, din seria 

constructivă Helix V 

 Panou de comandă şi reglare Komfort CC, cu funcţii extinse, cu control prin microcomputer 

programabil şi ecran tactil cu afişaj grafic, introducerea parametrilor de funcţionare prin 

intermediul meniului, disponibil cu sau fără convertizor de frecvenţă pentru reglarea 

continuă a pompei de bază 

Technical data 

 Alimentare electrică 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz 

 Temperatura max. a fluidului pompat 50 °C (70°C opţional) 

 Presiune de lucru 16 bar (25 bar opţional) 

 Presiune de admisie 10 bar  

 Diametre nominale de racordare pe refulare R 1½ - DN 200 

 Diametre nominale de racordare pe alimentare R 1½" - DN 200 

 Turaţie nominală 2850 rot/min 
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 Tip de protecţie IP  54 (regulator CC) 

 Siguranţă pe partea reţelei de alimentare, AC3 corespunzător puterii motorului şi 

reglementărilor EVU 

 Fluide pompate admise (altele, la cerere): 

o Apă potabilă şi apă potabilă încălzită 

o Apă de răcire 

o Apă pentru stingerea incendiilor 

Indicaţie privind fluidele: Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic 

sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă. 

 

 

 

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC  

 

  
 

Tip construcţie 

Staţie de ridicare a presiunii cu 2 până la 6 pompe centrifuge de înaltă presiune, fără autoamorsare, 

din oţel inoxidabil, conectate în paralel 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi creştere a presiunii complet automată în clădiri rezidenţiale, clădiri de 

birouri şi administrative, hoteluri, spitale, centre comerciale şi sisteme industriale 

 Pomparea apei potabile şi a apelor industriale, a apei de răcire, a apei pentru stingerea 

incendiilor sau a altor ape care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite, respectiv 

nu conţin elemente abrazive sau cu fibre lungi 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Sistem confortabil cu pompe centrifuge de înaltă presiune din oţel inoxidabil, seria MVI 

pentru toate cerinţele DIN 1988 

 2-6 pompe centrifuge verticale, de înaltă presiune, seria constructivă MVI, cu motoare 

standard IEC, comutate în paralel 

 Aparat de comandă/reglare Comfort „CC”, cu microcalculator de proces şi ecran tactil cu 

capacitate grafică, introducerea parametrilor de funcţionare asistată de meniu; la instalaţii 

COR cu convertizor de frecvenţă pentru reglarea fără trepte a pompei pentru sarcina de bază 

 La cerere, module specifice clientului 
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Technical data 

 Alimentare electrică 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz 

 Temperatura max. a fluidului pompat 50 °C (70°C opţional) 

 Presiune de lucru 16 bar (25 bar opţional) 

 Presiune de admisie 10 bar  

 Diametre nominale de racordare pe refulare R 1½ - DN 200 

 Diametre nominale de racordare pe alimentare R 1½" - DN 200 

 Turaţie nominală 2850 rot/min 

 Tip de protecţie IP  54 (regulator CC) 

 Siguranţă pe partea reţelei de alimentare, AC3 corespunzător puterii motorului şi 

reglementărilor EVU 

 Fluide pompate admise (altele, la cerere): 

o Apă potabilă şi apă potabilă încălzită 

o Apă de răcire 

o Apă pentru stingerea incendiilor 

Indicaţie privind fluidele: Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic 

sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă. 

 

 

 

Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe  

 

   

 

Tip construcţie 

Staţie de alimentare cu apă, de înaltă eficienţă, gata de racordare (cu aspiraţie normală) cu 2 până la 

6 pompe centrifuge de înaltă presiune, din oţel aliat, conectate în paralel, dispuse vertical, versiune 

cu etanşare mecanică din seria constructivă Helix VE, fiecare pompă dispunând de un convertizor 

de frecvenţă integrat, cu răcire cu aer, inclusiv Comfort Controller CCe. 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi creştere a presiunii complet automată în clădiri rezidenţiale, clădiri cu 

birouri şi administrative, hoteluri, spitale, centre comerciale şi sisteme industriale 

 Pomparea apei potabile, a apei tehnologice, a apei de răcire, a apei pentru stingerea 

incendiilor (cu excepţia instalaţiilor de stingere a incendiilor conform DIN14462) sau a altor 

http://productfinder.wilo.com/image.do?file=00510187_0.jpg&width=500&height=500&format=png&user=force&auth=273837d260f7e40a5ba9b510e5345ff4


tipuri de apă care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite, respectiv nu conţin 

elemente abrazive sau cu fibre lungi. 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Sistem robust cu pompe centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, din seria Helix 

VE, precum şi convertizor de frecvenţă integrat, cu răcire cu aer 

 Sistem hidraulic de înaltă eficienţă pentru pompe, în combinaţie cu motoare standard 

echivalente IE2 

 Sistem hidraulic optimizat pentru reducerea pierderilor de presiune pentru întreaga instalaţie 

 Domeniu de reglaj supraproporţional al convertizorului de frecvenţă de la 25 până la maxim 

60 Hz 

 Dispozitiv integrat de recunoaştere a funcţionării fără apă cu decuplare automată la lipsa 

apei prin intermediul caracteristicilor de performanţă ale sistemului electronic de reglare a 

motorului 

 Calitate ridicată a controlului şi operare facilă datorită regulatorului CCe utilizat, cu funcţii 

extinse, comandat de un minicalculator cu memorie programabilă şi ecran tactil cu afişaj 

grafic, introducerea parametrilor de operare asistată de meniu  

Technical data 

 Alimentare electrică 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz 

 Temperatura max. a fluidului pompat +50 °C (+70 °C opţional) 

 Temperatură ambiantă max. 40 °C 

 Presiune de lucru 16 bar (25 bar opţional) 

 Presiune de admisie 10 bar 

 Diametre nominale de racordare pe refulare R 1½ - DN 125 

 Diametre nominale de racordare pe alimentare R 1½" - DN 125 

 Domeniu de turaţie 1500-3770 rot/min 

 Grad de protecţie: IP 54 

 Siguranţă la reţea A, AC 3 corespunzător puterii motorului şi reglementărilor EVU 

 Fluide pompate admise (altele, la cerere): 

o Apă potabilă şi apă potabilă încălzită 

o Apă de răcire 

o Apă pentru stingerea incendiilor 

Indicaţie privind fluidele: Fluidul pompat admis este în general apa fără elemente agresive 

chimic sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă. Instalaţia este în 

conformitate cu DIN 1988 (EN 806) 

 

 

 

 

 



Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC  

 

   

 

Tip construcţie 

Staţie de ridicare a presiunii cu 2 până la 6 pompe centrifuge de înaltă presiune, fără autoamorsare, 

din oţel inoxidabil, conectate în paralel, cu motor cu rotor umed 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi creştere a presiunii complet automată în clădiri rezidenţiale, clădiri cu 

birouri şi administrative, hoteluri, spitale, centre comerciale şi sisteme industriale 

 Pomparea apei potabile şi a apelor industriale, a apei de răcire, a apei pentru stingerea 

incendiilor sau a altor ape care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite, respectiv 

nu conţin elemente abrazive sau cu fibre lungi 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Instalaţie confortabilă în conformitate cu DIN 1988 

 2‐6 pompe centrifuge de înaltă presiune, verticale, comutate în paralel, model din oţel 

inoxidabil, seria MVIS 

 Modul cu silenţiozitate aproape totală datorită pompelor centrifuge de înaltă presiune, din 

oţel inoxidabil, cu rotor umed din seria MVIS 

 Cu până la 20 dB[A] mai silenţios decât modulele convenţionale cu performanţă hidraulică 

asemănătoare 

 La cerere, module specifice clientului 

Technical data 

 Alimentare electrică 3~230 /400 V ± 10 %, 50 Hz (alte variante la cerere) 

 Temperatura fluidului pompat max. 50 °C 

 Temperatură ambiantă max. 40 °C 

 Presiune de lucru 16 bar 

 Presiune de admisie 6 bar 

 Diametre nominale de racordare pe refulare R 2" - Rp 3" 

 Diametre nominale de racordare pe alimentare R 2" - Rp 3" 

 Turaţie nominală 2750 rot/min 

 Grad de protecţie IP 44 
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 Siguranţă pe partea reţelei de alimentare [AC 3] corespunzător puterii motorului şi 

reglementărilor EVU 

 Fluide pompate admise (altele, la cerere): 

o Apă potabilă şi apă potabilă încălzită 

o Apă de răcire 

o Apă pentru stingerea incendiilor 

Indicaţie privind fluidele: Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic 

sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă. 

 

 

 

Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR  

 

  

 

Tip construcţie 

Staţie de ridicare a presiunii cu 2 până la 4 pompe centrifuge de înaltă presiune, fără autoamorsare, 

din oţel inoxidabil, conectate în paralel, cu motor cu turaţie controlată şi rotor umed 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi creştere a presiunii complet automată în clădiri rezidenţiale, clădiri cu 

birouri şi administrative, hoteluri, spitale, centre comerciale şi sisteme industriale 

 Pomparea apei potabile, a apei tehnologice, a apei de răcire, a apei pentru stingerea 

incendiilor (cu excepţia instalaţiilor de stingere a incendiilor conform DIN14462) sau a altor 

tipuri de ape care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite, respectiv nu conţin 

elemente abrazive sau cu fibre lungi 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Sistem cu funcţionare aproape fără zgomote, cu 2‐4 pompe centrifuge de înaltă presiune din 

oţel inoxidabil, cu rotor umed, cu convertizor de frecvenţă integrat, răcit cu apă 

 Cu până la 20 dB[A] mai silenţios decât modulele convenţionale cu performanţă hidraulică 

asemănătoare 

 Lăţimea benzii de reglare a convertizoarelor de frecvenţă de la 20 la 50 Hz 

 Siguranţă în funcţionare datorită seriei de pompe folosite, MVISE, cu sistem integrat pentru 

detectarea funcţionării fără apă şi oprire automată în cazul lipsei de apă 
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Technical data 

 Alimentare electrică 3~ 400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz (alte modele, la 

cerere) 

 Temperatura fluidului pompat max. 50 °C 

 Temperatură ambiantă max. 40 °C 

 Presiune de lucru 16 bar 

 Presiune de admisie 6 bar 

 Diametre nominale de racord pe latura presiunii de refulare R 2" - R 3" 

 Diametre nominale de racord pe latura de alimentare R 2" - R 3" 

 Domeniu de turaţii 1100- 2750 rot/min 

 Grad de protecţie IP 44 

 Siguranţă pe partea reţelei de alimentare [AC 3] corespunzător puterii motorului şi 

reglementărilor EVU 

 Fluide pompate admise (altele, la cerere): 

o Apă de răcire 

o Apă potabilă şi apă industrială 

o Apă pentru stingerea incendiilor 

Indicaţie privind fluidele: Fluidul pompat este în general apa fără elemente agresive chimic 

sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă. 

 

 

 

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE  
 

   

 

Tip construcţie 

Instalaţii de alimentare cu apă cu o pompă centrifugă de înaltă presiune fără autoamorsare, în 

varianta cu rotor umed şi sistem integrat pentru reglarea turaţiei 

Aplicaţie 

 Alimentarea complet automatizată cu apă de la reţeaua publică sau dintr-un rezervor. 

 Pomparea apei potabile şi a apelor industriale, a apei de răcire, a apei pentru stingerea 

incendiilor sau a altor ape care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite sau nu 

conţin elemente abrazive sau cu fibre lungi 
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Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Sistem cu funcţionare aproape fără zgomote, prin folosirea de pompe centrifuge de înaltă 

presiune din oţel inoxidabil, cu rotor umed, cu convertizor de frecvenţă integrat 

 Până la 20 dB[A] mai silenţios decât sistemele convenţionale cu capacitate hidraulică 

similară 

 Reglaj simplu şi siguranţă în funcţionare datorită seriei de pompe MVISE cu recunoaştere 

integrată şi deconectare automată la lipsa apei 

Technical data 

 Alimentare electrică 3~400 V, 50 Hz 

 Temperatura lichidului max. 50 °C 

 Presiune de lucru 16 bar 

 Presiune de admisie 6 bar 

 Diametre nominale racord Rp 1¼ ‐ Rp 1½ 

 Grad de protecţie IP 44 

 

 

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR  
 

  

 

Tip construcţie 

Staţie de ridicare a presiunii cu 2 până la 4 pompe centrifuge de înaltă presiune, fără autoamorsare, 

din oţel inoxidabil, conectate în paralel, cu motoare cu turaţie controlată 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi creştere a presiunii complet automată în clădiri rezidenţiale, clădiri cu 

birouri şi administrative, hoteluri, spitale, centre comerciale şi sisteme industriale 

 Pomparea apei potabile şi a apelor industriale, a apei de răcire, a apei pentru stingerea 

incendiilor sau a altor ape care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite sau nu 

conţin elemente abrazive sau cu fibre lungi 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Sistem compact cu un raport excelent preţ/calitate prin pompe centrifuge de înaltă presiune, 

din oţel aliat, din seria MHIE cu convertizor de frecvenţă integrat, răcit cu aer 

 Lăţimea benzii de reglare extrem de mare 
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 Protecţie completă integrată a motorului cu senzor de temperatură (PTC) 

 Dispozitiv integrat de recunoaştere a funcţionării fără apă cu decuplare automată la lipsa 

apei prin intermediul caracteristicilor de performanţă ale sistemului electronic de reglare a 

motorului 

Technical data 

 Alimentare electrică 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~440 V ±10 %, 60 Hz, în funcţie de model, 

şi 1~230 V, 50/60 Hz (alte variante, la cerere) 

 Temperatura max. a fluidului pompat 50 °C (70°C opţional) 

 Temperatură ambiantă max. 40 °C 

 Presiune de lucru 16 bar 

 Presiune de admisie 10 bar 

 Diametre nominale de racordare pe refulare R 2" - DN 250 

 Diametre nominale de racordare pe alimentare R 2" - DN 250 

 Domeniu de turaţii 1200- 3770 rot/min 

 Grad de protecţie IP 54 

 Siguranţă la reţea A, AC 3 corespunzător puterii motorului şi reglementărilor EVU 

 Fluide pompate admise (altele, la cerere): 

o Apă de răcire 

o Apă potabilă şi apă industrială 

o Apă pentru stingerea incendiilor (conductă plină pentru coloane uscate la cerere - 

Respectaţi prevederile separate ale DIN 1988 (EN 806) şi ale autorităţilor PSI!) 

Indicaţie privind fluidele: Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic 

sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă. 

 

 

 

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR  
 

   

 

Tip construcţie 

Modul de pompare pentru ridicarea presiunii, cu 2 până la 4 pompe centrifuge de înaltă presiune, cu 

aspiraţie normală, din oţel inoxidabil, conectate în paralel, cu motoare cu turaţie reglabilă şi 

regulator Vario VR 
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Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi creştere a presiunii complet automată în clădiri rezidenţiale, clădiri cu 

birouri şi administrative, hoteluri, spitale, centre comerciale şi sisteme industriale 

 Pomparea apei potabile, a apei tehnologice, a apei de răcire, a apei pentru stingerea 

incendiilor (cu excepţia instalaţiilor de stingere a incendiilor conform DIN14462) sau a altor 

tipuri de ape care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite, respectiv nu conţin 

elemente abrazive sau cu fibre lungi 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Modul robust datorită pompelor centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, din seria 

MVIE, cu convertizoare de frecvenţă integrate, cu răcire cu aer 

 Motor trifazat IEC (Level IE2), de la 0,75 kW), 2 poli 

 Lăţimea benzii de reglare extrem de mare  

 Dispozitiv integrat de recunoaştere a funcţionării fără apă cu decuplare automată la lipsa 

apei prin intermediul caracteristicilor de performanţă ale sistemului electronic de reglare a 

motorului 

Technical data 

 Alimentare electrică 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz, în funcţie de model, 

şi 1~230 V, 50/60 Hz (alte modele, la cerere) 

 Temperatura max. a fluidului pompat 50 °C (70°C opţional) 

 Temperatură ambiantă max. 40 °C 

 Presiune de lucru 16 bar 

 Presiune de admisie 10 bar 

 Diametre nominale racord pe partea de refulare R 2" ‐ DN 250 

 Diametre nominale racord pe latura de alimentare R 2" - DN 250 

 Domeniu de turaţii 1200- 3770 rot/min 

 Tip de protecţie IP  54 (regulator VR) 

 Siguranţă la reţea A, AC 3 corespunzător puterii motorului şi reglementărilor EVU 

 Fluide pompate admise (altele, la cerere): 

o Apă de răcire 

o Apă potabilă şi apă industrială 

o Apă pentru stingerea incendiilor 

Indicaţie privind fluidele: Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic 

sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă. 

 

 

 

 

 

 



Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE  
 

   

 

Tip construcţie 

Staţie de alimentare cu apă cu o pompă centrifugă de înaltă presiune, cu aspiraţie normală, şi 

dispozitiv integrat de reglare a turaţiei 

Aplicaţie 

 Alimentarea complet automatizată cu apă de la reţeaua publică sau dintr-un rezervor. 

 Pomparea apei potabile şi a apelor industriale, a apei de răcire, a apei pentru stingerea 

incendiilor sau a altor ape care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite sau nu 

conţin elemente abrazive sau cu fibre lungi 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Sistem robust de pompe centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, din seria MHIE, 

cu convertizor de frecvenţă integrat, răcit cu aer 

 Lăţimea benzii de reglare extrem de mare a convertizorului de frecvenţă 

 Protecţie totală integrată a motorului datorită PTC 

 Dispozitiv integrat de recunoaştere a funcţionării fără apă cu decuplare automată la lipsa 

apei prin intermediul caracteristicilor de performanţă ale sistemului electronic de reglare a 

motorului 

Technical data 

 Alimentare electrică 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz sau, în funcţie de 

model, şi 1~230 V ± 10 %, 50/60 Hz 

 Temperatura max. a fluidului pompat 50 °C (70°C opţional) 

 Temperatură ambiantă max. 40 °C 

 Presiune de lucru 10 bar 

 Presiune de admisie 6 bar 

 Diametre nominale de racord pe aspiraţie Rp 1" - Rp 2" 

 Diametre nominale de racord pe refulare R 2" - R 3" 

 Domeniu de turaţii 1160- 3500 rot/min 

 Grad de protecţie IP 54 

 Siguranţă pe partea reţelei de alimentare [AC 3] corespunzător puterii motorului şi 

reglementărilor EVU 
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 Fluide pompate admise (altele, la cerere): 

o Apă curată fără sedimente 

o Apă industrială, apă rece, apă de răcire, apă de ploaie 

o Apă potabilă 

 

 

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE  

 
 

   

 

Tip construcţie 

Staţie de alimentare cu apă cu o pompă centrifugă de înaltă presiune, cu aspiraţie normală, şi 

dispozitiv integrat de reglare a turaţiei 

Aplicaţie 

 Alimentarea complet automatizată cu apă de la reţeaua publică sau dintr-un rezervor. 

 Pomparea apei potabile şi a apelor industriale, a apei de răcire, a apei pentru stingerea 

incendiilor sau a altor ape care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite sau nu 

conţin elemente abrazive sau cu fibre lungi 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Modul robust datorită pompelor centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, din seria 

MVIE, cu convertizor de frecvenţă integrat, cu răcire cu aer 

 Motor trifazat IEC (Level IE2), de la 0,75 kW), cu 2 poli 

 Lăţimea benzii de reglare extrem de mare a convertizorului de frecvenţă 

 Protecţie totală integrată a motorului datorită PTC 

 Dispozitiv integrat de recunoaştere a funcţionării fără apă cu decuplare automată la lipsa 

apei prin intermediul caracteristicilor de performanţă ale sistemului electronic de reglare a 

motorului 

Technical data 

 Alimentare electrică 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz sau, în funcţie de 

model, şi 1~230 V ± 10 %, 50 Hz; 1~220 V ±10 %, 60 Hz (alte modele, la cerere) 

 Temperatura max. a fluidului pompat 50 °C (70°C opţional) 

 Temperatură ambiantă max. 40 °C 
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 Presiune de lucru 16 bar 

 Presiune de admisie 6 bar 

 Diametre nominale de racordare pe refulare R 1¼" - R 1½" 

 Diametre nominale de racordare pe alimentare Rp 1¼" - Rp 1½" 

 Domeniu de turaţii 1160- 3500 rot/min 

 Grad de protecţie IP 54 

 Siguranţă pe partea reţelei de alimentare, AC3 corespunzător puterii motorului şi 

reglementărilor EVU 

 Fluide pompate admise (altele, la cerere): 

o Apă curată fără sedimente 

o Apă industrială, apă rece, apă de răcire, apă de ploaie 

o Apă potabilă 

 

 

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR  
 

   

 

Tip construcţie 

Staţie de alimentare cu apă cu o pompă centrifugă de înaltă presiune, cu aspiraţie normală, cu 

convertizor de frecvenţă integrat şi regulator Vario VR pentru motoare de la 7,5 kW 

Aplicaţie 

 Alimentarea complet automatizată cu apă de la reţeaua publică sau dintr-un rezervor. 

 Pomparea apei potabile şi a apelor industriale, a apei de răcire, a apei pentru stingerea 

incendiilor sau a altor ape care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite sau nu 

conţin elemente abrazive sau cu fibre lungi 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Modul robust datorită pompelor centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, din seria 

MVIE, cu convertizor de frecvenţă integrat, cu răcire cu aer 

 Motor trifazat IEC (Level IE2), de la 0,75 kW), cu 2 poli 

 Lăţimea benzii de reglare extrem de mare a convertizorului de frecvenţă 

 Protecţie totală integrată a motorului datorită PTC 
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 Dispozitiv integrat de recunoaştere a funcţionării fără apă cu decuplare automată la lipsa 

apei prin intermediul caracteristicilor de performanţă ale sistemului electronic de reglare a 

motorului 

Technical data 

 Alimentare electrică 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz (alte modele, la 

cerere) 

 Temperatura max. a fluidului pompat 50 °C (70°C opţional) 

 Temperatură ambiantă max. 40 °C 

 Presiune de lucru 16 bar 

 Presiune de admisie 10 bar 

 Diametre nominale de racordare pe alimentare DN 100 

 Diametre nominale de racordare pe refulare DN 100 

 Tip de protecţie IP  54 (regulator VR) 

 Siguranţă la reţea A, AC 3 corespunzător puterii motorului şi reglementărilor EVU 

 

 

Wilo-CronoNorm-NL  
 

   

 

Tip construcţie 

Pompă centrifugă de joasă presiune monoetajată cu aspiraţie axială, în temeiul EN 733 şi ISO 5199, 

montată pe placa de bază. 

Aplicaţie 

 Pentru pompare agent termic (cf. VDI 2035), amestecuri apă-glicol şi agent de răcire/apă 

rece fără substanţe abrazive, în instalaţiile de încălzire, de apă rece şi agent de răcire 

 Pentru utilizarea în instalaţiile de alimentare cu apă comunale, irigaţii, instalaţii care 

deservesc clădirile, industrie, centrale energetice, etc. (de ex. procese de recirculare, transfer 

şi ridicare a presiunii) 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Motoare de serie cu tehnologie IE2, cu grad de eficienţă crescut 

 Life cycle costs reduse datorită randamentului crescut 

 Etanşare mecanică cu circulaţie forţată, independent de direcţia de mişcare 

 Rulmenţi radiali cu lubrifiere permanentă, dimensionaţi cu toleranţă mare 
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 valori NPSH reduse, cele mai bune caracteristici de cavitaţie 

 disponibilitate ridicată la nivel mondial a motoarelor normate IEC 

 Cuplaj între arbori cu sau fără manşon intermediar 

 Săgeata de încovoiere îndpelineşte dispoziţiile ISO 5199 

Technical data 

 Domeniu de temperatură admis între -20°C şi +120°C 

 Racordarea electrică 3~400 V, 50 Hz 

 Grad de protecţie IP 55 

 Diametre nominale DN 32 până la DN 150 

 Presiune de lucru max. 16 bar 

 

 

Wilo-CronoNorm-NLG  

 

   

 

Tip construcţie 

Pompă centrifugă de joasă presiune monoetajată cu aspiraţie axială, montată pe placa de bază. 

Aplicaţie 

 Pentru pompare agent termic (cf. VDI 2035), amestecuri apă-glicol şi agent de răcire/apă 

rece fără substanţe abrazive, în instalaţiile de încălzire, de apă rece şi agent de răcire 

 Pentru utilizarea în instalaţiile de alimentare cu apă comunale, irigaţii, instalaţii care 

deservesc clădirile, industrie, centrale energetice, etc. (de ex. procese de recirculare, transfer 

şi ridicare a presiunii) 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Motoare de serie cu tehnologie IE2, cu grad de eficienţă crescut 

 Life cycle costs reduse datorită randamentului crescut 

 Etanşare mecanică cu circulaţie forţată, independent de direcţia de mişcare 

 Inel de separare înlocuibil 

 Rulmenţi radiali cu lubrifiere permanentă, dimensionaţi cu toleranţă mare 

 valori NPSH reduse, cele mai bune caracteristici de cavitaţie 

 disponibilitate ridicată la nivel mondial a motoarelor normate IEC 

http://productfinder.wilo.com/image.do?file=00446860_0.jpg&width=500&height=500&format=png&user=force&auth=d66fbe21e40b835d21c3452a4aa312cc
http://productfinder.wilo.com/image.do?file=00446860_0.jpg&width=500&height=500&format=png&user=force&auth=d66fbe21e40b835d21c3452a4aa312cc


Technical data 

 Domeniu de temperatură admis între -20°C şi +120°C 

 Racordarea electrică 3~400 V, 50 Hz 

 Grad de protecţie IP55 

 Diametre nominale DN 150 până la DN 300 

 Presiune de lucru max. 16 bar 

 

 

Wilo-Drain LP  

 

   

 

Tip construcţie 

Pompă de apă uzată autoamorsantă 

Aplicaţie 

Pomparea apei uzate din 

 Iazuri 

 Irigare / aspersare a grădinilor şi spaţiilor verzi 

 Drenare mobilă 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Siguranţă înaltă în funcţionare 

 Manipulare uşoară 

 Operare simplă 

Technical data 

 Alimentare electrică: 1~230 V, 50 Hz 

 Tip de protecţie: IP 44 

 Temperatura agentului pompat 3 - 35 °C 

 Pasaj sferic liber: 5 mm 

 Racord: Rp 1½ 

 Înălţime de aspiraţie max. 6 m 
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Wilo-Drain LPC  

 
 

   

 

Tip construcţie 

Pompă de apă uzată autoamorsantă 

Aplicaţie 

Pomparea apei uzate cu impurităţi reduse din 

 Gropi de fundaţie şi iazuri 

 Irigare / aspersare a grădinilor şi spaţiilor verzi 

 Drenarea apei din şanţuri 

 Drenare mobilă 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Durată lungă de utilizare 

 Construcţie robustă 

 Manipulare uşoară 

 Operare simplă 

 Întreţinere uşoară 

 Utilizare mobilă şi flexibilă 

Technical data 

 Alimentare electrică: 3~400 V, 50 Hz 

 Tip de protecţie: IP 55 

 Temperatura agentului pompat 3 - 80 °C 

 Pasaj sferic 6 - 12 mm (în funcţie de tip) 

 Racord de refulare R 1½ sau Rp 2 sau Rp 3 

 Înălţime de aspiraţie max. 7,5 m 
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Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+  
 

   

 

Tip construcţie 

Staţie de alimentare cu apă, de înaltă eficienţă, gata de racordare. Cu pompă centrifugă de înaltă 

presiune, verticală, multietajată, din oţel inoxidabil, versiunea cu rotor uscat, inclusiv panou 

Economy-Regler CE+. 

Aplicaţie 

 Alimentarea complet automatizată cu apă de la reţeaua publică sau dintr-un rezervor 

 Pomparea apei potabile, a apei tehnologice, a apei de răcire, a apei pentru stingerea 

incendiilor (cu excepţia instalaţiilor de stingere a incendiilor conform DIN14462) sau a altor 

tipuri de ape care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite, respectiv nu conţin 

elemente abrazive sau cu fibre lungi 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Modul robust datorită pompelor centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, din seria 

Helix V 

 Sistem hidraulic de înaltă eficienţă pentru pompe, în combinaţie cu motoare standard IE2 

 Reglaj simplu şi cu siguranţă în funcţionare datorită panoului electric utilizat CE+ 

Technical data 

 Alimentare electrică 3~230/400 V ± 10%, 50 Hz (alte variante la cerere) 

 Temperatura max. a fluidului pompat 50 °C (70°C opţional) 

 Temperatură ambiantă max. 40 °C 

 Presiune de lucru 16 bar 

 Presiune de admisie 10 bar 

 Treptele presiunii de comutare 6/10/16  bar 

 Diametre nominale de racordare pe refulare Rp 1 ¼" - DN 80 

 Diametre nominale de racordare pe alimentare (DN32) Rp 1 ¼"- DN 80 

 Turaţie nominală 2850 rot/min 

 Grad de protecţie IP 54 (regulator CE+) 

 Putere maximă suportată P2 max. la max. 10 A = 4 kW (la > 4 kW element electromecanic 

de putere conectat cuplat în aval) 
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 Siguranţă pe partea reţelei de alimentare, AC3 corespunzător puterii motorului şi 

reglementărilor EVU 

 Fluide pompate admise (altele, la cerere): 

o Apă curată fără sedimente 

o Apă industrială, apă rece, apă de răcire, apă de ploaie 

o Apă potabilă 

o Apă pentru stingerea incendiilor 

Indicaţie privind fluidele: Fluidul pompat admis este în general apa fără elemente agresive 

chimic sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă. 

 

 

 

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER  
 

   

 

Tip construcţie 

Staţie de alimentare cu apă, cu o pompă centrifugă cu presiune înaltă şi aspiraţie normală, model cu 

rotor umed 

Aplicaţie 

 Alimentarea complet automatizată cu apă de la reţeaua publică sau dintr-un rezervor. 

 Pomparea apei potabile şi a apei menajere, a apei de răcire, a apei pentru stingerea 

incendiilor sau a altor ape care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite sau nu 

conţin elemente abrazive sau cu fibre lungi 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Modul cu silenţiozitate aproape totală datorită pompei centrifuge de presiune înaltă cu rotor 

umed, din oţel aliat 

 Cu până la 20 dB[A] mai silenţios decât modulele convenţionale cu performanţă hidraulică 

asemănătoare 

 Siguranţă la funcţionare prin combinarea seriei de pompe MVIS cu panoul de alarmare 

ER‐1- 

Technical data 

 Alimentare electrică 3~230/400 V ±10 %, 50 Hz (alte variante la cerere) 

 Temperatura fluidului pompat max. 50 °C 

 Temperatură ambiantă max. 40 °C 
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 Presiune de lucru 6 bar 

 Presiune de admisie 6 bar 

 Treptele presiunii de comutare 6/10/16  bar 

 Diametre nominale racord pe latura de alimentare Rp 1¼ - Rp 1½ 

 Diametru nominal racord pe partea presiunii de ieşire R 1¼ 

 Turaţie nominală 2800 rot/min 

 Grad de protecţie IP 41 

 Putere maximă suportată P2 max. la max. 10 A = 4 kW (la > 4 kW element electromecanic 

de putere conectat cuplat în aval) 

 Siguranţă pe partea reţelei de alimentare [AC 3] corespunzător puterii motorului şi 

reglementărilor EVU 

 Fluide pompate admise (altele, la cerere): 

o Apă curată fără sedimente 

o Apă industrială, apă rece, apă de răcire, apă de ploaie 

o Apă potabilă 

o Apă pentru stingerea incendiilor 

Indicaţie privind fluidele: Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic 

sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă. 

 

 

 

Wilo-Economy CO-MHI.../ER  
 

  

 

Tip construcţie 

Staţie de ridicare a presiunii cu 2 până la 4 pompe centrifuge de înaltă presiune orizontale, fără 

autoamorsare, din oţel inoxidabil, conectate în paralel 

Aplicaţie 

 Pentru alimentare cu apă şi creştere a presiunii complet automată în clădiri rezidenţiale, 

clădiri cu birouri şi administrative, hoteluri, spitale, centre comerciale şi sisteme industriale 

 Pomparea apei potabile şi a apelor industriale, a apei de răcire, a apei pentru stingerea 

incendiilor sau a altor ape care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite, respectiv 

nu conţin elemente abrazive sau cu fibre lungi 
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Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Instalaţie compactă cu raport excelent preţ/calitate corespunzător cerinţelor DIN 1988 

 2 - 4 pompe centrifuge de înaltă presiune orizontale, conectate în paralel, din seria MHI, 

model în întregime din oţel inoxidabil (motoare IE2) 

 Cu reglare simplă şi siguranţă în funcţionare datorită panourilor de automatizare ER 2 până 

la ER 4 integrate 

Technical data 

 Alimentare electrică 3~230 V /400 V ±10 %, 50 Hz (alte variante la cerere) 

 Temperatura max. a fluidului pompat 50 °C (70°C opţional) 

 Temperatură ambiantă max. 40 °C 

 Presiune de lucru 16 bar 

 Presiune de admisie 6 bar 

 Diametre nominale racord pe latura presiunii de refulare Rp 1¼ - DN 100 

 Diametre nominale racord pe latura de alimentare Rp 1¼ - DN 100 

 Turaţie nominală 2850 1/min 

 Tip protecţie IP 41/IP 54 opţional 

 Siguranţă la reţea A, AC 3 corespunzător puterii motorului şi reglementărilor EVU 

 Fluide pompate admise (altele, la cerere): 

o Apă de răcire 

o Apă potabilă şi apă tehnologică 

o Apă de stingere a incendiilor (conductă plină; pentru coloane uscate la cerere - 

Respectaţi prevederile separate ale DIN 1988 (EN 806) şi ale autorităţilor PSI!) 

Indicaţie privind fluidele: Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic 

sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER  
 

  

 

Tip construcţie 

Staţie de alimentare cu apă, cu separare de sisteme şi o pompă centrifugă cu presiune înaltă şi 

aspiraţie normală 

Aplicaţie 

 Alimentare complet automată cu apă, inclusiv rezervor de acumulare pentru racordarea 

directă la reţeaua publică de alimentare cu apă 

 Pomparea apei potabile şi a apelor industriale, a apei de răcire, a apei pentru stingerea 

incendiilor sau a altor ape care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite, respectiv 

nu conţin elemente abrazive sau cu fibre lungi 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Instalaţie compactă, gata de folosire, pentru toate utilizările care solicită o separare de 

sisteme 

 Modul robust datorită pompelor centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, din seria 

MVI 

 Motor trifazat IEC (Level IE2), de la 0,75 kW), 2 poli 

 Reglaj simplu şi cu siguranţă în funcţionare datorită panoului electric utilizat ER-1 

Technical data 

 Alimentare electrică 3~230/400 V ±10 %, 50 Hz (alte variante la cerere) 

 Temperatura max. a fluidului pompat 50 °C (70°C opţional) 

 Temperatură ambiantă max. 40 °C 

 Presiune de lucru 16 bar 

 Presiune de admisie 6 bar 

 Treptele presiunii de comutare 6/10/16  bar 

 Diametru nominal racord pe refulare R 1¼ 

 Diametre nominale de racord pe alimentare Rp 1¼ 

 Turaţie nominală 2900 rot/min 

 Grad de protecţie IP 41 
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 Putere maximă suportată P2 max. la max. 10 A = 4 kW (la > 4 kW element electromecanic 

de putere conectat cuplat în aval) 

 Siguranţă pe partea reţelei de alimentare, AC3 corespunzător puterii motorului şi 

reglementărilor EVU 

 Fluide pompate admise (altele, la cerere): 

o Apă curată fără sedimente 

o Apă industrială, apă rece, apă de răcire, apă de ploaie 

o Apă potabilă 

o Apă pentru stingerea incendiilor 

Indicaţie privind fluidele: Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic 

sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă. 

 

 

 

Wilo-Economy COE-2 TWI 5  
 

   

 

Tip construcţie 

Modul de pompare pentru ridicarea presiunii cu două pompe cu motor submersibil paralele (pentru 

instalare emersată), verticale, aspiraţie normală, din oţel inoxidabil, cu răcire cu apă şi silenţioase. 

Montat pe cadrul de bază, cu sistem de conducte complet inclusiv toate componentele hidraulice, 

panoul electric central, presostat şi cablaj complet. 

Aplicaţie 

Ridicarea presiunii şi alimentare cu apă în aplicaţii menajere şi în instalaţii comerciale mici, unde 

sunt necesare o construcţie compată şi un nivel redus de zgomot. 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Pompe din seria constructivă TWI 5 cu nivel redus de zgomot graţie motorului cu răcire cu 

apă, între 51 dB(A) şi 61dB(A) 

 Modul de pompare pentru ridicarea presiunii cu 2 pompe, tip constructiv compact graţie 

construcţiei pe verticală a pompei 

 Instalaţie economică, bazată pe funcţiile de bază ale panoului electric BC 

 Durată mare de viaţă datorită executării pompelor şi conductelor din oţel inoxidabil 
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Technical data 

 Debit Qmax: 14 m
3
/h 

 Înălţime de pompare Hmax: 68m 

 Alimentare electrică 3~400 V sau 1~230 V ±10% 50 Hz 

 Temperatura fluidului max.: +40°C 

 Presiune de lucru max.: 10 bar 

 Diametre nominale racord G 2" 

 

 

Wilo-Economy HMHI  
 

 

   

 

Tip construcţie 

Staţie profesională de distribuţie a apei menajere, instalaţie cu aspiraţie normală 

Aplicaţie 

 Alimentarea cu apă 

 Aspersare 

 Irigaţie şi stropire 

 Instalaţie profesională pentru alimentarea cu apă a clădirilor individuale 

 Pompă profesională HMHI din oţel inoxidabil 1.4301 

 Vas sub presiune cu membrană 100 litri 

 Gata de conectare 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

Technical data 
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Wilo-Economy MHI  

 
 

   

 

Tip construcţie 

Pompe centrifuge cu aspiraţie normală, cu mai multe etaje 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi ridicare a presiunii 

 Activităţi industriale şi meşteşugăreşti 

 Circuite pentru apa de răcire 

 Spălătorii şi sisteme de irigare 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 IE2-IEC-motor de curent alternativ (≥ 0,75 kW) 

 Componentele aflate în contact cu fluidul, realizate din oţel inoxidabil 1.4301 (AISI 304) 

sau 1.4404 (AISI 316L) 

 Model compact 

 toate componentele relevante KTW şi WRAS eliberate 

Technical data 

 Racord reţea 1~230 V (±10 %), 50 Hz sau, opţional, 220 V (±10 %), 60 Hz 

 Racord reţea 3~230 V (±10 %), 50 Hz (Δ) sau, opţional, 220 V (±10 %), 60 Hz (Δ), 

400 V (±10 %), 50 Hz (Y) sau, opţional, 380 V (±10 %), 60 Hz (Y) 

 Temperatura fluidului pompat între-15 şi +110 °C 

 Presiune de lucru max. 10 bar 

 Presiune de intrare max. 6 bar 

 Gradul de protecţie 1~: IP X4; 3~: IP 54 

 Diametre nominale ale racordurilor ţevilor, în funcţie de model, Rp 1, Rp 1 ¼ sau Rp 1 ½ 
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Wilo-Economy MHIE  

 

   

 

Tip construcţie 

Pompă multietajată, fără autoamorsare, cu convertizor de frecvenţă integrat 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi ridicare a presiunii 

 Stingerea incendiilor 

 Instalaţii industriale de circulaţie 

 Instalaţii tehnologice 

 Circuite pentru apa de răcire 

 Spălătorii şi sisteme de irigare 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Punere simplă în funcţiune 

 Componentele aflate în contact cu fluidul, realizate din oţel inoxidabil 1.4301 (AISI 304) 

sau 1.4404 (AISI 316L) 

 Model compact 

 Motor trifazat IEC (nivel IE2) 

 Convertizor de frecvenţă integrat 

o La motoarele 3~ cu interfeţe opţionale pentru comunicarea bus cu module IF 

cuplabile 

 Protecţie totală a motorului 

 toate componentele relevante KTW şi WRAS eliberate 

Technical data 

 Racord reţea 1 ~ 230 V (±10 %), 50 Hz sau 230 V  (±10 %), 60 Hz 

 Racord reţea 3 ~ 400 V (±10 %), 50 Hz sau 400 V  (±10 %), 60 Hz (Y) 

 Temperatura agentului între ‐15 şi +110 °C 

 Presiune de lucru max. 10 bar 

 Presiune de admisie max. 6 bar 

 Grad de protecţie IP 54 
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 Sistem electronic de producere de perturbaţii EN 61000-6-4 (EN 61000-6-3, opţional) 

 Rezistenţa la perturbaţii conform EN 61000-6-2 

 Diametre nominale racorduri ţevi pe partea de aspiraţie în funcţie de tip Rp 1, Rp 1¼, Rp 1½ 

sau Rp 2 

 Diametre nominale racorduri ţevi pe partea de refulare în funcţie de tip Rp 1, Rp 1¼ sau Rp 

1½ 

 

 

Wilo-EMHIL  

 

  

Tip construcţie 

Staţie de alimentare cu apă cu aspiraţie normală, cu convertizor de frecvenţă 

Aplicaţie 

 Alimentarea cu apă 

 Valorificarea apelor pluviale 

 Irigaţie şi stropire 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Pompă multietajată robustă, cu sistem hidraulic din oţel aliat 

 Instalare şi exploatare simplă: 

o Afişaj de mari dimensiuni (32 caractere) cu afişaj în plain text 

o 4 LED-uri pentru afişarea clară a stării 

o Navigare simplificată prin meniu 

o Plug & Pump, instalaţia este premontată şi prevăzută cu cablu de conectare 

 Datorită filtrului încorporat corespunde normelor EMC pentru domeniul casnic 

(EN 61000-6-2 şi EN 61000-6-3) 

 Funcţie APP: analiză periodică a comportamentului instalaţiei şi adaptare automată a 

parametrilor de reglare (PID) 

 Funcţie AIS: pornire automată, de scurtă durată, pentru a împiedica îngheţarea sistemului 

hidraulic la temperaturi < 5 °C  

 Funcţie ART: după erori instalaţia încearcă să repornească automat  

 Plutitorul cu contacte electrice poate fi conectat opţional 
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Technical data 

 Presiune de lucru max.: 10 bar 

 Temperatura fluidului max.: 40°C 

 Temperatura min. a fluidului pompat: 0 °C 

 Temperatură ambiantă max.: 50 °C 

 Alimentare electrică: 1~230 V, 50/60 Hz 

 

 

Wilo-EMU 10" ... 24"  
 

   

 

Tip construcţie 

Pompă cu motor submersibil 10…24”, multietajată, în construcţie modulară, pentru montaj vertical 

sau orizontal 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă din puţuri şi cisterne 

 Alimentare cu apă tehnologică 

 Alimentare comunală cu apă 

 Aspersare şi irigaţii 

 Ridicarea presiunii 

 Pomparea apei din instalaţii industriale şi păstrarea apei 

 Utilizarea energiei geotermice 

 Utilizare în domeniul offshore 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Pomparea apei la debite mari 

 Rotoare din bronz nezincat, rezistente la coroziune 

 Bucşe de lagăr GI, rezistente la uzură (în funcţie de model) 

 Posibilitatea utilizării unor materiale speciale 

 Motoare turnate sau cu bobină recuperabilă 
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 Adaptarea individuală la punctul de lucru cu ajutorul corecţiei rotorului 

 Motoare cu 4 poli, pentru timpi de funcţionare lungi şi randamente crescute 

 Motoare cu tehnologie CoolAct pentru densităţi energetice crescute 

 Înaltă tensiune până la 3,3 kV (U 15…, U 17…, NU 16…) respectiv până la 6 kV (U 21…), 

disponibil la cerere 

 Posibilitatea montării verticale şi orizontale (în funcţie de numărul de etaje) 

 Posibilitate de acoperire Ceram CT pentru creşterea eficienţei 

Technical data 

 Alimentare electrică: 3~400 V, 50 Hz 

 Mod de funcţionare imersat: S1 

 Temperatura max. a agentului pompat (temperaturi mai mari disponibile la cerere): 

o NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °C 

o NU 801 / NU 9... / NU 12.. / NU 16… / U… = 20 °C 

 Debit minim la motor: 

o NU 5... / NU 7... = 0,16 m/s 

o NU 611 = 0,1 - 0,5 m/s 

o NU 811 = 0,5 m/s 

o NU 801 / NU 9... / NU 12… / NU 16… / U... = 0,1 m/s 

 Cantitate de nisip max.: 35 g/m
3
 

 Nr. de porniri max.: 10/h 

 Adâncime max. de imersie: 

o NU 5…, NU 7… = 350 m 

o NU 611, NU 811 = 100 m 

o la celelalte motoare = 300 m 

 Tip de protecţie: IP 68 

 Domeniu de reglaj pentru convertizorul de frecvenţă: 

o NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 / U 21… = 30-50 Hz 

o NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (2 poli) = 25-50 Hz 

o NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (4 poli) = 30-50 Hz 

 

 

 

 



Wilo-EMU 6"  
 

   

 

Tip construcţie 

Pompă cu motor submersibil 6”, multietajată, cu ancoraj, pentru montaj vertical sau orizontal. 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă tehnologică din puţuri şi cisterne 

 Alimentare comunală cu apă 

 Aspersare şi irigaţii 

 Ridicarea presiunii 

 Pomparea apei din instalaţii industriale şi păstrarea apei 

 Utilizare în fântâni arteziene 

 Pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibra lungă 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Transportul apei de la adâncimi mari 

 Rezistent la coroziune şi uzură datorită carcasei din NiAl‐Bz şi rotorului din Noryl 

 Clapetă de reţinere, integrată 

 Motoare turnate şi rebobinabile 

 Posibilitatea montării verticale şi orizontale (în funcţie de numărul de etaje) 

Technical data 

 Racordare electrică: 3~400 V, 50 Hz 

 Mod de funcţionare imersat: S1 

 Temperatura max. a fluidului pompat: 30°C temperaturi mai mari, la cerere 

 Debit minim la motor: 

o NU 4… = 0,1 m/s 

o NU 5... = 0,16 m/s 

o NU 6… = 0,1 ‐ 0,5 m/s 

 Conţinut max. de nisip: 35 g/m
3
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 Nr. de porniri max.: 20/h 

 Adâncime max. de imersare: 

o NU 4…, NU 5…= 350 m 

o NU 611 = 100 m 

 Grad de protecţie: IP 68 

 Domeniu de reglaj pentru convertizorul de frecvenţă: 30-50 Hz 

 

 

Wilo-EMU 8"  

   

 

Tip construcţie 

Pompă cu motor submersibil 8”, multietajată, în construcţie modulară, pentru montaj vertical sau 

orizontal. 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă din puţuri şi cisterne 

 Alimentare cu apă tehnologică 

 Alimentare comunală cu apă 

 Aspersare şi irigaţii 

 Ridicarea presiunii 

 Pomparea apei din instalaţii industriale şi păstrarea apei 

 Utilizarea energiei geotermice 

 Utilizare în domeniul offshore 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Transportul apei de la adâncimi mari 

 Rotoare din noryl sau din bronz nezincat 

 Bucşă de lagăr GI, rezistentă la uzură 

 Clapetă de reţinere, integrată (în funcţie de model) 

 Posibilitatea utilizării unor materiale speciale 

 Motoare turnate şi rebobinabile 
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 Adaptarea individuală la punctul de lucru cu ajutorul corecţiei rotorului (în funcţie de 

model) 

 Posibilitatea montării verticale şi orizontale (în funcţie de numărul de etaje) 

 Posibilitate de acoperire Ceram CT pentru creşterea eficienţei (în funcţie de tip) 

Technical data 

 Alimentare electrică: 3~400 V, 50 Hz 

 Mod de funcţionare imersat: S1 

 Temperatura max. a agentului pompat (temperaturi mai mari disponibile la cerere): 

o NU 4... / NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °C 

o NU 801 = 20 °C 

 Debit minim la motor: 

o NU 4… / NU 801 = 0,1 m/s 

o NU 5... / NU 7... = 0,16 m/s 

o NU 611 = 0,1 - 0,5 m/s 

o NU 811 = 0,5 m/s 

 Cantitate de nisip max.: 35 g/m
3
 

 Nr. de porniri max.: 10 - 20/h (în funcţie de tip) 

 Adâncime max. de imersie: 

o NU 4…, NU 5… NU 7… = 350 m 

o NU 611, NU 811 = 100 m 

o NU 801 = 300 m 

 Tip de protecţie: IP 68 

 Domeniu de reglaj pentru convertizorul de frecvenţă: 

o NU 4... / NU 5... / NU 7… / NU 611 / NU 811 = 30-50 Hz 

o NU 801 = 25-50 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wilo-Helix EXCEL  

 

   

 

Tip construcţie 

Pompă centrifugă de înaltă presiune, de înaltă eficienţă, multietajată, cu aspiraţie normală, model 

vertical, cu motor EC (controlat electronic), construcţie completă din oţel inoxidabil, cu 

High-Efficiency Drive integrat şi racorduri inline 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi ridicare a presiunii 

 Staţii de recirculare industriale 

 Apă industrială 

 Circuite pentru apa de răcire 

 Stingerea incendiilor 

 Instalaţii de spălare 

 Irigare 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Motor EC de înaltă eficienţă (mai bun decât valoarea de eficienţă IE4) 

 Control electronic integrat "High Efficiency Drive" 

 Utilizare simplă datorită tehnicii eficiente a "butonului roşu" şi display-ului cu navigare 

simplă 

 Garnitură inelară cu cartuş "X-Seal", cu utilizare simplă, şi cuplaj demontabil (începând cu 

5,5, kW) pentru întreţinere rapidă 

 Integrare simplă în sistemul de automatizare a clădirii 

Technical data 

 Racordare electrică  

o 3~ 50 Hz : 400V +/-10% 

o 3~ 60 Hz : 380V +/-10% 

o 3~ 60 Hz : 460V +/-10% 

 Domeniu de temperaturi al fluidului pompat: 

o Helix EXCEL 2 – 16 (EPDM): -30 până la 120 °C 
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o Helix EXCEL 2 – 16 (FKM): -15 până la 90 °C 

o Helix EXCEL22 – 36 (EPDM): ‐-20 până la 120 °C 

o Helix EXCEL22 – 36 pentru fluide agresive (FKM): -15 până la 90 °C (-30 până la 

120 °C cu etanşare EPDM, la cerere) 

 Presiune de lucru max.: 16/25 bar 

 Grad de protecţie: IP 55 

 Temperatură ambiantă max.: +40°C (domenii de temperatură extinse la cerere) 

 Variante disponibile:  

o Helix EXCEL 2 – 16: PN 16 cu flanşe ovale, PN 25 cu flanşe rotunde conf. ISO 

2531 şi ISO 7005 

o Helix EXCEL 22 – 36: PN 16 şi PN 25 cu flanşe rotunde conf. ISO 2531 şi ISO 

7005 

 Indice de eficienţă minimă (MEI): ≥0.7 

 

 

Wilo-Helix FIRST V  
 

   

 

Tip construcţie 

Pompă centrifugă de înaltă presiune, de înaltă eficienţă, cu aspiraţie normală, model vertical cu 

racorduri inline 

Aplicaţie 

 Alimentarea cu apă şi ridicarea presiunii (în funcţie de prevederile locale)  

 Instalaţii industriale de recirculaţie 

 Apă industrială  

 Circuite pentru apa de răcire  

 Stingerea incendiilor 

 Instalaţii de spălare 

 Irigare 
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Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Sistem hidraulic 2D/3D, extrem de eficient, sudat cu laser, optimizat 

 Motor IE2, 3 faze, 2 poli 

 Soluţie economică 

 Instalaţie compactă 

 Racordurile sunt compatibile cu seria constructivă Helix V: Pompele Helix-FIRST pot fi 

montate în sisteme de conducte existente 

 Inelele speciale de transport fixate permit o instalarea simplă a pompei 

 Lagărele intermediare (Al203/CW) permit o durată îndelungată de viaţă 

Technical data 

 Racordare electrică 3~400 V (±10 %), 50 Hz (60 Hz până la 11kW, la cerere) 

 Domeniu de temperaturi al fluidului pompat: -20 până la 120 °C 

 Presiune de lucru max.: 16 bar 

 Grad de protecţie: IP 55 

 Temperatură ambiantă max.: +40 °C 

 Flanşă rotundă conform ISO 2531 şi ISO 7005 

 Indice de eficienţă minimă (MEI): ≥0.7 

 

 

Wilo-Helix V  
 

   
 

Tip construcţie 

Pompă centrifugă de înaltă presiune, de înaltă eficienţă, cu aspiraţie normală, model vertical cu 

racorduri inline 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi ridicare a presiunii  

 Instalaţii industriale de recirculaţie 

 Apă industrială  

 Circuite pentru apa de răcire  
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 Stingerea incendiilor 

 Instalaţii de spălare / Irigare 

Variantă cu oţel inoxidabil 1.44xx pentru agenţi agresivi 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Sistem hidraulic 2D/3D, extrem de eficient, sudat cu laser, optimizat 

 Motor standard IEC IE2, 3 faze, 2 poli (motor IE3 la cerere) 

 Pompele HELIX, datorită carcasei modulare a pompei (înălţimea şi flanşa pot fi ajustate), 

pot fi montate în conducte deja existente 

 Helix V 22-52: Racordurile pentru senzor de presiune la carcasa pompei permit 

supravegherea facilă şi comanda funcţionării pompei (opţional pentru varianta standard şi 

inclusive la variantele pentru fluide pompate agresive) 

 Întreaga seria constructivă HELIX este echipată cu o garnitură inelară cu cartuş uşor de 

utilizat (cu garnitură standard) disponibilă cu X-Seal, care permite o revizie rapidă şi simplă 

 Cuplajul demontabil (începând cu7,5 kW) permite înlocuirea etanşării mecanice fără 

demontarea motorului 

 Poziţia standard a cutiei de borne este orientată pe flanşa de aspiraţie, care poate fi însă 

modificată în funcţie de necesitate 

 Lagărele intermediare (Al203/CW) permit o durată îndelungată de viaţă 

 Arbore rezistent la coroziune cu manşon din oţel aliat 

 Omologare WRAS/ACS pentru toate componentele aflate în contact cu fluidul pompat 

Technical data 

 Racordare electrică 3~400 V (±10 %), 50 Hz 

 Domeniu de temperaturi al fluidului pompat: 

o Helix V 2 – 16 (EPDM): -30 până la 120 °C 

o Helix V 2 – 16 (FKM): -15 până la 90 °C 

o Helix V22 – 52 (EPDM): -20 până la 120 °C 

o Helix V22 – 52 pentru medii agresive (FKM): -15 până la 90 °C (-30 °C cu etanşare 

EPDM, la cerere) 

 Presiune de lucru max.: 16/25/30 bar 

 Grad de protecţie: IP 55 

 Temperatură ambiantă max.: +40°C (domenii de temperatură extinse la cerere) 

 Variante disponibile:  

o Helix V 2 – 16: PN 16 cu flanşe ovale, PN 25 cu flanşe rotunde conf. ISO 2531 şi 

ISO 7005 

o Helix V 22 – 52: PN 16 şi PN 25 cu flanşe rotunde conf. ISO 2531 şi ISO 7005 

 Indice de eficienţă minimă (MEI): ≥0.7 



Wilo-Helix VE  
 

   

 

Tip construcţie 

Pompă centrifugă de înaltă presiune şi înaltă eficienţă,multietajată, controlată electronic, cu 

aspiraţie normală, model vertical, cu racorduri inline 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi ridicare a presiunii  

 Staţii de recirculare industriale 

 Apă industrială  

 Circuite de apă de răcire 

 Instalaţii de stingere a incendiilor 

 Instalaţii de spălare 

 Irigare 

Variante din oţel inoxidabil 1.44xx pentru agenţi agresivi 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Economie de energie prin intermediul convertizorului de frecvenţă integrat cu lăţime mare a 

benzii de reglare 

 Motor trifazat IEC (nivel IE2) 

 Moduri de reglare: Reglarea turaţiei, presiune constantă şi PID 

 Interfeţe opţionale pentru comunicare bus prin module IF inserabile 

 Sistem hidraulic de înaltă eficienţă, cu randament optimizat şi sudat cu laser 2D/3D 

 Seria constructivă completă HELIX este echipată cu o etanşare mecanică cu cartuş uşor de 

utilizat (cu garnitură standard) X-Seal, care permite o revizie rapidă şi simplă  

 Cuplajul demontabil permite schimbarea etanşării mecanice fără demontarea motorului (de 

la 5,5 kW) 

 Autorizaţie WRAS/ACS pentru toate componentele aflate în contact cu fluidul pompat 

(versiune EPDM)  
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Technical data 

 Racordare electrică  

o 3~ 50 Hz : 400V +/-10% 

o 3~ 60 Hz : 380V +/-10% 

o 3~ 60 Hz : 440V +/-6% 

 Domeniu de temperaturi al fluidului pompat: 

o Helix VE 2 – 16 (EPDM): -30 până la 120 °C 

o Helix VE 2 – 16 (FKM): -15 până la 90 °C 

o Helix VE22 – 52 (EPDM): -20 până la 120 °C 

o Helix VE22 – 52 pentru fluide agresive (FKM): -15 până la 90 °C (-30 până la 

120 °C cu etanşare EPDM, la cerere) 

 Presiune de lucru max.: 16/25 bar 

 Grad de protecţie: IP 55 

 Temperatură ambiantă max.: +40°C (domenii de temperatură extinse la cerere) 

 Variante disponibile:  

o Helix VE 2 – 16: PN 16 cu flanşe ovale, PN 25 cu flanşe rotunde conf. ISO 2531 şi 

ISO 7005 

o Helix VE 22 – 52: PN 16 şi PN 25 cu flanşe rotunde conf. ISO 2531 şi ISO 7005 

 Indice de eficienţă minimă (MEI): ≥0.7 

 

 

Wilo-Jet FWJ  
 

   

 

Tip construcţie 

Staţii de alimentare cu apă, autoamorsante 

Aplicaţie 

Pentru pomparea apei potabile şi a apei de ploaie din fântâni şi rezervoare pentru utilizarea ca: 

 Aspersare 
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 Irigaţie şi stropire 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Ideal pentru utilizarea în spaţiile exterioare (hobby, gradină) 

 Modul complet preasamblat 

 Control electronic al pompei 

 Rezistenţă la coroziune a tuturor părţilor care intră în contact cu apa 

Technical data 

 Alimentare electrică 1~230 V, 50 Hz 

 Presiune de admisie max. 1 bar 

 Presiune de pornire 1,5 bar până la 2,7 bar 

 Presiune de oprire min. 2,2 bar 

 Temperatura lichidului între +5 °C şi +35 °C 

 Presiune de lucru max. 6 bar 

 Grad de protecţie IP 44 

 Racord pe refulare Rp 1 

 Racord pe aspiraţie G 1 

 

 

Wilo-Jet HWJ  
 

   

 

Tip construcţie 

Staţie de alimentare cu apă, autoamorsantă 

Aplicaţie 

 Alimentarea cu apă 

 Aspersare 

 Irigaţie şi stropire 

 Alimentarea cu apă din fântâni şi din rezervoare aflate la adâncime 
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Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Ideal pentru utilizarea în spaţiile exterioare (hobby, gradină) 

 Oţelul inoxidabil rezistă la coroziune, chiar şi în perioade lungi de inactivitate 

 Diminuarea frecvenţei de pornire şi evitarea şocurilor de presiune datorită vaselor sub 

presiune cu membrană, cu capacitate de 20/50 l 

 Cu racordare electrică şi hidraulică completă, cu instalare uşoară şi sigură 

Technical data 

 Alimentare electrică 1~230 V, 50 Hz 

 Înălţime de aspiraţie max. 8 m 

 Presiune de admisie max. 1 bar 

 Presiune de pornire 1,5 bar 

 Presiune de oprire reglabilă 

 Temperatura lichidului între +5 °C şi +35 °C 

 Presiune de lucru max. 6 bar 

 Grad de protecţie IP 44 

 Racord pe refulare Rp 1 

 Racord pe aspiraţie G 1 

 

 

Wilo-Jet WJ  
 

   

 

Tip construcţie 

Pompe centrifuge, monoetajate, cu autoamorsare 

Aplicaţie 

 Pomparea apei din fântâni 

 Umplere, irigaţie şi ploaie artificială 

 Ca pompă de avarie la inundaţie 
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Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Ideal pentru utilizarea mobilă în spaţiile exterioare (hobby, grădină) 

Technical data 

 Alimentare electrică 1~230 V, 50 Hz resp. 3~400 V, 50 Hz 

 Presiune de admisie max. 1 bar 

 Temperatura fluidului max. între +5 °C şi +35 °C 

 Presiune de lucru max. 6 bar 

 Grad de protecţie IP 44 

 Racord G 1 pe aspiraţie şi refulare 

 

 

Wilo-MultiCargo FMC  
 

   

 

Tip construcţie 

Staţie de alimentare cu apă, autoamorsantă 

Aplicaţie 

 Alimentarea cu apă 

 Aspersare 

 Irigaţie şi stropire 

 Valorificarea apelor pluviale 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Ideal ca instalaţie pentru alimentarea cu apă a clădirilor 

 Silenţios datorită tipului constructiv multietajat 

 Capacitate excepţională de autoamorsare datorită tractului de aspiraţie de tip nou 

 Control electronic al pompei 

 Rezistenţă la coroziune a tuturor părţilor care intră în contact cu apa 

Technical data 

 Alimentare electrică 1~230 V, 50 Hz 

 Presiune de intrare max. 1,5 bar 
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 Presiune de pornire 1,5 bar până la 2,7 bar 

 Presiune de oprire min. 2,2 bar 

 Temperatura lichidului între +5 °C şi +35 °C 

 Presiune de lucru max. 8 bar 

 Grad de protecţie IP 44 

 Racord pe refulare Rp 1 

 Racord pe aspiraţie Rp 1 

 

 

Wilo-MultiCargo HMC  
 

   

 

Tip construcţie 

Staţie de alimentare cu apă, autoamorsantă 

Aplicaţie 

 Alimentarea cu apă 

 Aspersare 

 Irigaţie şi stropire 

 Alimentarea cu apă din fântâni şi din rezervoare aflate la adâncime 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Ideal ca instalaţie pentru alimentarea cu apă a clădirilor 

 Motor trifazic IE2-IEC (≥ 0,75 kW) 

 Silenţios datorită tipului constructiv multietajat 

 Capacitate excepţională de autoamorsare datorită tractului de aspiraţie de tip nou 

 Rezistenţă la coroziune a tuturor părţilor care intră în contact cu fluidul 

 Diminuarea frecvenţei de pornire şi evitarea şocurilor de presiune datorită vasului sub 

presiune cu membrană, cu capacitate de 50 l 
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Technical data 

 Alimentare electrică 1~230 V, 50 Hz / 3 ~400 V, 50 Hz 

 Înălţime de aspiraţie max. 8 m 

 Presiune de admisie max. 4 bar 

 Temperatura lichidului între +5 °C şi +35 °C 

 Presiune de lucru max. 8 bar 

 Domeniu de reglare al comutatorului de presiune 1-5 bar 

 Grad de protecţie IP 54 

 Racord Rp 1 pe aspiraţie şi pe refulare 

 

 

Wilo-MultiCargo MC  
 

   

 

Tip construcţie 

Pompe centrifuge autoamorsante, cu mai multe etaje 

Aplicaţie 

 Alimentarea cu apă 

 Aspersare 

 Irigaţie şi stropire 

 Valorificarea apelor pluviale 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Silenţios 

 Ideal pentru valorificarea apei de ploaie 

 Motor trifazat IE2-IEC 

Technical data 

 Alimentare electrică 1~230 V, 50 Hz / 3 ~400 V, 50 Hz 

 Presiune de intrare max. 4 bar 

 Temperatura fluidului max. între +5 °C şi +35 °C 

 Temperatură ambiantă max. +40 °C 
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 Presiune de lucru max. 8 bar 

 Gradul de protecţie 1~: IP X4; 3~: IP 54 

 Racorduri Rp 1 pentru aspiraţie şi refulare 

 

 

Wilo-MultiPress FMP  
 

   

Tip construcţie 

Staţie de alimentare cu apă, cu aspiraţie normală 

Aplicaţie 

 Alimentarea cu apă 

 Aspersare 

 Irigaţie şi stropire 

 Valorificarea apelor pluviale 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Ideal ca instalaţie pentru alimentarea cu apă a clădirilor 

 Silenţios datorită tipului constructiv multietajate 

 Control electronic al pompei 

 Rezistenţă la coroziune a tuturor părţilor care intră în contact cu apa 

Technical data 

 Alimentare electrică 1~230 V, 50 Hz 

 Presiune de intrare max. 1,5 bar 

 Presiune de pornire 1,5 bar până la 2,7 bar 

 Presiune de oprire min. 2,2 bar 

 Temperatura lichidului între +5 °C şi +35 °C 

 Presiune de lucru max. 10 bar 

 Grad de protecţie IP 54 

 Racord pe refulare Rp 1 

 Racord pe aspiraţie Rp 1 lai FMP3..; Rp 1¼ la FMP6.. 
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Wilo-MultiPress HMP  
 

   

 

Tip construcţie 

Staţie de alimentare cu apă, cu aspiraţie normală 

Aplicaţie 

 Alimentarea cu apă 

 Aspersare 

 Irigaţie şi stropire 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Ideal ca instalaţie pentru alimentarea cu apă a clădirilor 

 IE2-IEC-motor de curent alternativ (≥ 0,75 kW) 

 Silenţios datorită tipului constructiv multietajat 

 Rezistenţă la coroziune a tuturor părţilor care intră în contact cu apa 

 Diminuarea frecvenţei de pornire şi evitarea şocurilor de presiune datorită vasului de 

presiune cu membrană, de dimensiuni mari, cu capacitate de 50 l 

Technical data 

 Alimentare electrică 1~230 V, 50 Hz / 3 ~400 V, 50 Hz 

 Presiune de admisie max. 6 bar 

 Temperatura fluidului între +5 °C şi +35 °C 

 Presiune de lucru max. 10 bar 

 Domeniu de reglare al presostatului 1-5 bar 

 Grad de protecţie IP 54 

 Racord pe refulare R 1 

 Racord pe aspiraţie Rp 1 la HMP3..; Rp 1¼ la HMP6.. 
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Wilo-MultiPress MP  

 

 

   

 

Tip construcţie 

Pompe centrifuge cu aspiraţie normală, multietajate 

Aplicaţie 

 Alimentarea cu apă 

 Aspersare 

 Irigaţie şi stropire 

 Valorificarea apelor pluviale 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Silenţios 

 Ideal pentru valorificarea apei de ploaie 

 IE2-IEC-motor de curent alternativ (≥ 0,75 kW) 

Technical data 

 Alimentare electrică 1~230 V, 50 Hz / 3 ~400 V, 50 Hz 

 Presiune de intrare max. 6 bar 

 Temperatura fluidului max. între +5 °C şi +35 °C 

 Temperatură ambiantă max. +40 °C 

 Presiune de lucru max. 10 bar 

 Gradul de protecţie 1~: IP X4; 3~: IP 54 

 Racorduri pentru refulare Rp 1 

 Racorduri pentru aspiraţie Rp 1 la MP3..; Rp 1¼ la MP6.. 
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Wilo-Multivert MVI  
 

  

 

Tip construcţie 

Pompe centrifuge cu aspiraţie normală, cu mai multe etaje 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi ridicare a presiunii 

 Stingerea incendiilor 

 Alimentarea cazanelor 

 Instalaţii industriale de circulaţie 

 Instalaţii tehnologice 

 Circuite pentru apa de răcire 

 Spălătorii şi sisteme de irigare 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Toate piesele aflate în contact cu fluidul sunt rezistente la coroziune 

 Materiale: Oţel inoxidabil 1.4301 (AISI 304) sau 1.4404 (AISI 316L), carcasa pompei 

EN-GJL-250 strat KTL (MVI 70/95) 

 Garnituri EPDM 

 toate componentele relevante KTW şi WRAS autorizate 

 Motor trifazic IE2-IEC (≥ 0,75 kW, IE3 la cerere) 

Technical data 

 Racordare electrică 

o 1~230 V  (±10 %), 50 Hz sau, opţional, 220 V  (±10 %), 60 Hz (până la 1,5 kW); 

numai MVI 1.. – 8.. 

o 3~230 V  (±10 %), 50 Hz (Δ) sau, opţional, 220 V  (±10 %), 60 Hz (Δ) până la 

4,0 kW,  

400 V  (±10 %), 50 Hz (Y) sau, opţional, 380 V  (±10 %), 60 Hz (Y) sau 

460 V  (±10 %), 60 Hz (Y) de la 4,0 kW 

 Temperatura fluidului pompat -15 până la +120 °C (cu EPDM), (-15 până la +90 °C cu 

garnitură FKM) 

 Presiune de lucru max. 16/25 bar 
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 Presiune de intrare max. 10 bar 

 Grad de protecţie IP 55 

 Racorduri flanşă: 

o MVI 1.. – 8.., PN 16; flanşă ovală (G1 – G2) 

o MVI 1.. – 8.., PN 25: Flanşă rotundă (DN25 – DN50) 

 MVI 1.. – 8.., PN 25: opţional cu racorduri Victaulic 

 MVI 70../95.. PN 16/PN25: Flanşă rotundă (DN 100) 

 Indice de eficienţă minimă (MEI): ≥0.1 

 

 

Wilo-Multivert MVIE  
 

   

 

Tip construcţie 

Pompă multietajată, fără autoamorsare, cu convertizor de frecvenţă integrat 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi ridicare a presiunii 

 Stingerea incendiilor 

 Instalaţii industriale de circulaţie 

 Instalaţii tehnologice 

 Circuite pentru apa de răcire 

 Spălătorii şi sisteme de irigare 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Punere simplă în funcţiune 

 Motor trifazat IEC (nivel IE2) 

 Convertizor de frecvenţă integrat 

 Protecţie totală a motorului 

 Lăţime mare a benzii de reglare 

 Sistemul hidraulic din oţel inoxidabil 1.4301 (AISI 304) sau 1.4404 (AISI 316 L) 
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 toate componentele relevante KTW şi WRAS eliberate 

Technical data 

 Racord reţea 1 ~ 230 V (±10 %), 50 Hz sau 230 V  (±10 %), 60 Hz 

 Racordare electrică 3 ~ 400 V  (±10 %), 50 Hz (Y) sau 400 V  (±10 %), 60 Hz (Y) 

 Temperatura fluidului pompat între ‐15 şi +120 °C 

 Presiune de lucru max. 16/25 bar 

 Presiune de intrare max. 10 bar 

 Grad de protecţie IP 55 

 Producere de perturbaţii conform EN 61000-6-3 

 Rezistenţa la perturbaţii conform EN 61000-6-2 

 Indice de eficienţă minimă (MEI): ≥0.1 

 

 

Wilo-Multivert MVIL  
 

  

 

Tip construcţie 

Pompe centrifuge cu aspiraţie normală, cu mai multe etaje 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi ridicare a presiunii 

 Activităţi industriale şi meşteşugăreşti 

 Spălătorii şi sisteme de aspersiune 

 Valorificarea apelor pluviale 

 Circuite de apă de răcire şi apă rece 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 IE2-IEC-motor de curent alternativ (≥ 0,75 kW) 

 Instalaţie hidraulică din oţel inoxidabil 1.4301 (AISI 304) 

 Carcasa pompei din fontă cenuşie 250, acoperită cu lac catodic electroconductor 

 toate componentele relevante autorizate ACS 
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 Variante pentru curent monofazat şi curent trifazat  

Technical data 

 Racord reţea 1~230 V (±10 %), 50 Hz sau, opţional, 220 V (±10 %), 60 Hz 

 Racord reţea 3~230 V (±10 %), 50 Hz (Δ), opţional 220 V (±10 %), 60 Hz (Δ), 400 V (±10 

%), 50 Hz (Y) sau, opţional, 380 V (±10 %), 60 Hz (Y) 

 Temperatura fluidului pompat între-15 şi +90 °C 

 Presiune de lucru max. 10 bar sau max. 16 bar, în funcţie de model 

 Presiune de alimentare max. 6 bar sau max. 10 bar în funcţie de tip 

 Grad de protecţie IP 54 

 Diametre nominale ale racordurilor ţevilor, în funcţie de model, Rp 1, Rp 1¼ sau Rp 1½ 

 Indice de eficienţă minimă (MEI): ≥0.1 

 

 

Wilo-Multivert MVIS  
 

   

 

Tip construcţie 

Pompă cu aspiraţie normală, cu mai multe etaje, cu motor cu rotor umed 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi sisteme pentru ridicarea presiunii 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Silenţios (cu până la 20 dB [A] mai silenţios decât pompele convenţionale) 

 Toate piesele aflate în contact cu fluidul sunt din oţel inoxidabil 1.4301 (AISI 304) 

 Instalaţii tehnologice cu rotor umed 

 Toate piesele relevante admise KTW şi WRAS 

Technical data 

 Racord reţea 3~230 V (±10 %), 50 Hz (∆), 220 V (±10 %), 60 Hz (∆), 400 V (±10 %), 

50 Hz (Y) sau 380 V (±10 %), 60 Hz (Y) 

 Temperatura fluidului între ‐15 şi +50 °C 
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 Presiune de lucru max. 16 bar 

 Presiune de intrare max. 10 bar 

 Grad de protecţie IP 44 

 Diametre nominale ale racordurilor ţevilor, în funcţie de model, Rp 1, Rp 1¼ sau Rp 1½ 

 

 

Wilo-Multivert MVISE  
 

   

 

Tip construcţie 

Pompă multietajată fără autoamorsare, cu motor cu rotor umed şi convertizor de frecvenţă integrat 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi ridicare a presiunii 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Punere simplă în funcţiune 

 Instalaţii tehnologice cu rotor umed 

 Silenţios (cu până la 20 dB [A] mai silenţios decât pompele convenţionale) 

 Convertizor de frecvenţă integrat 

 Toate piesele aflate în contact cu fluidul sunt din oţel inoxidabil 1.4301 (AISI 304) 

 Toate piesele relevante admise KTW şi WRAS 

Technical data 

 Racord reţea 3 ~ 400 V (±10 %), 50 Hz 

 Temperatura fluidului între ‐15 şi +50 °C 

 Presiune de lucru max. 16 bar 

 Presiune de intrare max. 10 bar 

 Grad de protecţie IP 44 

 Diametre nominale racorduri ţevi Rp 1, Rp 1¼ sau Rp 1½ 
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Wilo-Pompe pentru poldere EMU  
 

   

 

Tip construcţie 

Pompă cu motor submersibil, multietajată, pentru poldere pentru montaj vertical. 

Aplicaţie 

 Apă potabilă şi tehnologică din rezervoare sau ape cu nivel redus 

 Alimentare comunală cu apă 

 Aspersare şi irigaţii 

 Scăderea pânzei freatice 

 Utilizări industriale 

 Utilizarea energiei geotermice 

 Utilizare în domeniul offshore 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Reducerea puternică a nivelului apei 

 Răcire proprie 

 Montaj simplu la coloana de distribuţie 

 Model rezistent la uzură datorită diferitelor tipuri de materiale 

 Model compact 

 Motoare rebobinabile 

 Adaptarea individuală la punctul de lucru cu ajutorul corecţiei rotorului 

 Posibilitate de acoperire Ceram CT pentru creşterea eficienţei 

Technical data 

 Alimentare electrică: 3~400 V, 50 Hz 

 Temperatura fluidului: 20°C temperaturi mai mari, la cerere 

 Debit minim la mantaua exterioară: nu este necesar 

 Cantitate de nisip max.: 35 g/m
3
 

 Nr. de porniri max.: 10/h 
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 Tip de protecţie: IP 68 

 Domeniu de reglaj pentru convertizorul de frecvenţă: 

o 2 poli: 25-50 Hz 

o 4 poli: 30-50 Hz 

 

 

Wilo-SCP  
 

   

 

Tip construcţie 

Pompă cu carcasa pompei divizată axial, montată pe o placă de bază 

Aplicaţie 

 Pomparea agentului termic conform VDI 2035, a amestecului apă/glicol, a apei de răcire, a 

apei reci şi a apei industriale 

 Utilizarea în instalaţiile comunale de alimentare cu apă, irigaţii agricole, tehnica instalaţiilor, 

aplicaţii industriale generale, centrale etc. 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Sistem hidraulic eficient pentru debite mari de până la 17.000 m³/h 

 Valoare NPSH redusă (datorită rotorului de aspiraţie dublă) 

 Siguranţă ridicată a procesului şi întreţinere simplă fără îndepărtarea conductelor de 

presiune sau de aspiraţie 

 Nivel de zgomot redus şi vibraţii reduse 

 Opţional, cu inovatorul strat de acoperire Ceram CT 

Technical data 
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Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V  

 

  

 

Tip construcţie 

Staţie de alimentare cu apă de înaltă eficienţă, pregătită pentru racordare (cu aspiraţie normală), cu 

2 până la 4 pompe centrifuge de înaltă presiune, din oţel aliat, amplasate vertical şi comutate în 

paralel, versiune cu etanşare mecanică, din seria constructivă Helix V, incl. Smart Controller SC 

(disponibil cu şi fără convertizor de frecvenţă FC) 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi creştere a presiunii complet automată în clădiri rezidenţiale, clădiri cu 

birouri şi administrative, hoteluri, spitale, centre comerciale şi sisteme industriale 

 Pomparea apei potabile, apei industriale, apei de răcire, apei pentru stingerea incendiilor (cu 

excepţia instalaţiilor de stingere a incendiilor conform DIN 14462) sau a altor tipuri de apă 

care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite şi nu conţin elemente abrazive sau cu 

fibre lungi. 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Sistem robust de pompe centrifuge de înaltă presiune, din oţel inoxidabil, din seria Helix V, 

cu respectarea tuturor cerinţelor DIN 1988 (EN 806) 

 Sistem hidraulic de înaltă eficienţă pentru pompe, în combinaţie cu motoare standard IE2 

 Sistem hidraulic optimizat pentru reducerea pierderilor de presiune pentru întreaga instalaţie 

 2 - 4 pompe centrifuge de înaltă presiune, verticale, comutate în paralel, din seria 

constructivă Helix V 

 "Smart" Controller: afişaj LCD bazat pe simboluri, navigare simplă cu meniu clar, buton 

rotativ pentru reglarea simplă a parametrilor. Regulator capabil de comunicare pentru 

supravegherea funcţionării instalaţiei, disponibil cu şi fără convertizor de frecvenţă pentru 

controlul continuu al pompei de bază 

Technical data 

 Alimentare electrică 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz 

 Temperatura max. a fluidului pompat 50 °C (70°C opţional) 

 Temperatură ambiantă max. 40 °C  

 Presiune de lucru 16 bar (25 bar opţional) 

 Presiune de admisie 10 bar 

 Diametre nominale de racordare pe refulare R 1½ - DN 200 

 Diametre nominale de racordare pe alimentare R 1½" - DN 200 

 Turaţie nominală 2850 rot/min 



 Grad de protecţie IP  54 (regulator SC) 

 Siguranţă la reţea A, AC 3 corespunzător puterii motorului şi reglementărilor EVU 

 Fluide pompate admise (altele, la cerere): 

o Apă potabilă şi apă potabilă încălzită 

o Apă de răcire 

o Apă pentru stingerea incendiilor 

Indicaţie privind fluidele: Fluidele pompate admise sunt în general ape non agresive chimic 

sau mecanic faţă de componentele utilizate şi care nu conţin componente abrazive sau cu 

fibră lungă. Instalaţia este în conformitate cu DIN 1988 (EN 806) 

 

 

 

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE  
 

   

 

Tip construcţie 

Staţie de alimentare cu apă de mare eficienţă, pregătită pentru racordare (cu aspiraţie normală) cu 1 

pompă centrifugă de înaltă presiune din oţel inoxidabil, amplasată vertical, versiune cu etanşare 

mecanică din seria constructivă Helix VE. 

Aplicaţie 

 Alimentarea complet automatizată cu apă de la reţeaua publică de alimentare sau dintr-un 

rezervor. 

 Pomparea apei potabile, a apei tehnologice, a apei de răcire, a apei pentru stingerea 

incendiilor (cu excepţia instalaţiilor de stingere a incendiilor conform DIN14462) sau a altor 

tipuri de apă care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite, respectiv nu conţin 

elemente abrazive sau cu fibre lungi. 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Instalaţie robustă cu pompe centrifuge de înaltă presiune, din oţel aliat, din seria Helix VE, 

precum şi convertizor de frecvenţă integrat, cu răcire cu aer 

 Sistem hidraulic de înaltă eficienţă pentru pompe, în combinaţie cu motoare standard 

echivalente IE2  

 Domeniu de reglaj supraproporţional al convertizorului de frecvenţă de la 25 până la maxim 

60 Hz (în funcţie de versiune) 

 Protecţie totală integrată a motorului datorită PTC 
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Technical data 

 Alimentare electrică 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz 

 Temperatura max. a fluidului pompat +50 °C (+70 °C opţional) 

 Temperatură ambiantă max. 40 °C 

 Presiune de lucru 16 bar (25 bar opţional) 

 Presiune de admisie 10 bar 

 Diametre nominale de racordare pe refulare R 1¼" - R 1½" 

 Diametre nominale de racordare pe alimentare Rp 1¼" - Rp 2" 

 Domeniu de turaţie 1500-3770 rot/min 

 Grad de protecţie: IP 54 

 Siguranţă la reţea A, AC 3 corespunzător puterii motorului şi reglementărilor EVU 

 Fluide pompate admise (altele, la cerere): 

o Apă potabilă şi apă potabilă încălzită 

o Apă de răcire 

o Apă pentru stingerea incendiilor 

Indicaţie privind fluidele: Fluidul pompat admis este în general apa fără elemente agresive 

chimic sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă. 

 

 

 

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL  

 

 

   

 

Tip construcţie 

Staţie de alimentare cu apă, de înaltă eficienţă, gata de racordare (cu aspiraţie normală) cu 2 până la 

4 pompe centrifuge de înaltă presiune, din oţel aliat, conectate în paralel, dispuse vertical, din seria 

constructivă Helix EXCEL, fiecare pompă dispunând de un convertizor de frecvenţă de înaltă 

eficienţă integrat, cu răcire cu aer şi un motor EC, inclusiv Smart Controller SCe. Armăturile şi 

senzorii sunt protejaţi, pentru o instalare sigură şi fiabilă 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi creştere a presiunii complet automată în clădiri rezidenţiale, clădiri cu 

birouri şi administrative, hoteluri, spitale, centre comerciale şi sisteme industriale 
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 Pomparea apei potabile, a apei tehnologice, a apei de răcire, a apei pentru stingerea 

incendiilor (cu excepţia instalaţiilor de stingere a incendiilor conform DIN14462) sau a altor 

tipuri de ape care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite, respectiv nu conţin 

elemente abrazive sau cu fibre lungi 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Sistem robust şi de înaltă eficienţă cu pompe centrifuge de înaltă presiune, din oţel aliat, din 

seria Helix EXCEL, precum şi convertizor de frecvenţă integrat, cu răcire cu aer  

 Motor EC de înaltă eficienţă (randamente mai mari decât valorile IE4 conform 

IEC TS 60034-31 Ed.1) 

 Sistem hidraulic al pompei de înaltă eficienţă, controlat electronic prin motoare EC  

 Sistem hidraulic optimizat pentru reducerea pierderilor de presiune pentru întreaga instalaţie 

 Domeniu de reglaj supraproporţional al convertizorului de frecvenţă de la 25 până la maxim 

60 Hz 

 Calitate ridicată a controlului şi operare facilă datorită regulatorului SCe utilizat, cu afişaj 

LCD bazat pe simboluri, navigare simplă cu meniu clar, buton rotativ pentru reglarea simplă 

a parametrilor. 

Technical data 

 Alimentare electrică 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz 

 Temperatura max. a fluidului pompat +50 °C (+70 °C opţional) 

 Temperatură ambiantă max. 40 °C 

 Presiune de lucru 16 bar (25 bar opţional) 

 Presiune de admisie 10 bar 

 Diametre nominale de racordare pe refulare R 1½" - R 3" 

 Diametre nominale de racordare pe alimentare R 1½" - R 3" 

 Domeniu de turaţie 1500-3770 rot/min 

 Grad de protecţie: IP 54 (regulator SCe) 

 Siguranţă la reţea A, AC 3 corespunzător puterii motorului şi reglementărilor EVU 

 Fluide pompate admise (altele, la cerere): 

o Apă potabilă şi apă potabilă încălzită 

o Apă de răcire 

o Apă pentru stingerea incendiilor 

Indicaţie privind fluidele: Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic 

sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă. Instalaţia corespunde DIN 1988 

(EN 806) 

 

 

 

 

 



Wilo-SiBoost Smart Helix VE  
 

   
 

  

Tip construcţie 

Staţie de alimentare cu apă, de înaltă eficienţă, gata de racordare (cu aspiraţie normală) Cu 2 până la 

4 pompe centrifuge de înaltă presiune, din oţel aliat, conectate în paralel, dispuse vertical, versiune 

cu etanşare mecanică din seria constructivă Helix VE, fiecare pompă dispunând de un convertizor 

de frecvenţă integrat, cu răcire cu aer, inclusiv Smart Controller SCe 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi creştere a presiunii complet automată în clădiri rezidenţiale, clădiri cu 

birouri şi administrative, hoteluri, spitale, centre comerciale şi sisteme industriale 

 Pomparea apei potabile, a apei tehnologice, a apei de răcire, a apei pentru stingerea 

incendiilor (cu excepţia instalaţiilor de stingere a incendiilor conform DIN14462) sau a altor 

tipuri de ape care nu atacă mecanic sau chimic materialele folosite, respectiv nu conţin 

elemente abrazive sau cu fibre lungi 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Modul robust cu pompe centrifuge de înaltă presiune, din oţel aliat, din seria Helix VE, 

precum şi convertizor de frecvenţă integrat, cu răcire cu aer 

 Sistem hidraulic de înaltă eficienţă pentru pompe, în combinaţie cu motoare standard 

echivalente IE2  

 Sistem hidraulic, optimizat pentru reducerea pierderilor de presiune, pentru întreaga 

instalaţie 

 Domeniu de reglaj supraproporţional al convertizorului de frecvenţă de la 25 până la maxim 

60 Hz 

 Dispozitiv integrat de recunoaştere a funcţionării fără apă cu decuplare automată la lipsa 

apei prin intermediul caracteristicilor de performanţă ale sistemului electronic de reglare a 

motorului 

 Calitate ridicată a controlului şi operare facilă datorită regulatorului SCe utilizat, cu afişaj 

LCD bazat pe simboluri, navigare simplă cu meniu clar, buton rotativ pentru reglarea rapidă 

a parametrilor 

Technical data 

 Alimentare electrică 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz 

 Temperatura max. a fluidului pompat +50 °C (+70 °C opţional) 

 Temperatură ambiantă max. 40 °C 

 Presiune de lucru 16 bar (25 bar opţional) 
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 Presiune de admisie 10 bar 

 Diametre nominale de racordare pe refulare R 1½ - DN 200 

 Diametre nominale de racordare pe alimentare R 1½" - DN 200 

 Domeniu de turaţie 1500-3770 rot/min 

 Grad de protecţie: IP 54 (regulator SCe) 

 Siguranţă la reţea A, AC 3 corespunzător puterii motorului şi reglementărilor EVU 

 Fluide pompate admise (altele, la cerere): 

o Apă potabilă şi apă potabilă încălzită 

o Apă de răcire 

o Apă pentru stingerea incendiilor 

Indicaţie privind fluidele: Fluidul admis este în general apa fără elemente agresive chimic 

sau mecanic şi fără componente abrazive sau cu fibră lungă. Instalaţia corespunde DIN 1988 

(EN 806) 

 

 

 

Wilo-Sub TWI 10-..-A  
 

   

 

Tip construcţie 

Pompă cu motor submersibil 10”, multietajată, cu bandă de întindere, pentru montaj vertical sau 

orizontal 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi apă potabilă din puţuri şi cisterne 

 Alimentare cu apă tehnologică 

 Alimentare comunală cu apă, irigaţii şi aspersare 

 Ridicarea presiunii 

 Scăderea pânzei freatice 

 Pomparea apei din instalaţii industriale 

 Pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibra lungă 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Întreţinere simplă datorită montării şi demontării rapide 
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 Clapetă de reţinere, integrată 

 Posibilitatea montării verticale şi orizontale (în funcţie de numărul de etaje) 

 Pornire stea-triunghi 

 Motoare turnate şi rebobinabile 

 Sistem hidraulic din oţel inoxidabil rezistent la coroziune 

Technical data 

 Alimentare electrică: 3~400 V, 50 Hz 

 Mod de funcţionare imersat: S1 

 Temperatura fluidului: 

o Motoare turnate ermetic: 3-20 °C resp. 3-30 °C (în funcţie de tip) 

o Motoare cu bobină recuperabilă: 3-30 °C (în funcţie de model) 

 Debit minim la motor: 0,1-0,5 m/s în funcţie de model) 

 Cantitate de nisip max.: 50 g/m
3
 

 Nr. de porniri max.: 10 - 20/h (în funcţie de tip) 

 Adâncime max. de imersie: 100 - 350 m (în funcţie de tip) 

 Tip de protecţie: IP 68 

 Racord de refulare Rp 6 

 

 

Wilo-Sub TWI 4-..-B  
 

   

 

Tip construcţie 

Pompă cu motor submersibil 4”, multietajată, cu bandă de întindere, pentru montaj vertical sau 

orizontal 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi apă potabilă din puţuri şi cisterne 

 Alimentare cu apă tehnologică 

 Alimentare comunală cu apă, irigaţii şi aspersare 
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 Ridicarea presiunii 

 Scăderea pânzei freatice 

 Pomparea apei din instalaţii industriale 

 Pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibra lungă 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Întreţinere simplă datorită montării şi demontării rapide 

 Clapetă de reţinere, integrată 

 Posibilitate de montare verticală sau orizontală 

Technical data 

 Racordare electrică: 1~230 V, 50 Hz sau 3~400 V, 50 Hz 

 Mod de funcţionare imersat: S1 

 Temperatura fluidului: 3 -30 °C 

 Debit minim la motor: 0,1 m/s 

 Conţinut max. de nisip: 50 g/m
3
 

 Nr. de porniri max.: 20/h 

 Adâncime max. de imersare: 350 m 

 Grad de protecţie: IP 68 

 Racord de refulare: Rp 1¼ - Rp 2 

 

 

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump  
 

   

 

Tip construcţie 

Sistem de alimentare cu apă, cu pompă submersibilă, unitate de comandă şi accesorii complete 

Aplicaţie 

 Pompare din fântâni, cisterne şi rezervoare 

 Irigaţie, ploaie artificială 

 Alimentarea cu apă 

 Valorificarea apelor pluviale 
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Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Gata de conectare 

 Accesorii complete 

 Protecţie termică a motorului 

 Pompă (carcasă, etaje, rotoare) complet din oţel inoxidabil 1.4301 (AISI 304) 

 Amplasare în exteriorul volumului de apă 

Technical data 

 Alimentare electrică 1~230 V, 50 Hz 

 Temperatura lichidului între +5 °C şi +35 °C 

 Presiune de lucru max. 10 bar 

 Tip de protecţie IP 68 

 Racord Rp 1 pe aspiraţie şi pe refulare 

 

 

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE  
 

   

 

Tip construcţie 

Pompă cu motor submersibil 5" din oţel inoxidabil, multietajată 

Aplicaţie 

Motor submersibil 

 Pompare din fântâni, cisterne şi rezervoare 

 Irigaţie, ploaie artificială sau evacuare prin pompare 

 Alimentarea cu apă 

 Valorificarea apelor pluviale 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Variantă pentru curent monofazat 

o Cu panou electric premontat 

o Protecţie termică a motorului 
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 Model FS cu plutitor cu contacte electrice integrat 

 Motor cu răcire proprie (cu posibilitate de montare în afara apei) 

 Model TWI 5 cu coş de admisie standard 

 Variante: 

o SE: cu ştuţuri laterale de admisie 

o FS: cu plutitor cu contacte electrice integrat 

Technical data 

 Alimentare electrică 1~230 V, 50 Hz / 3 ~400 V, 50 Hz 

 Temperatura fluidului max. între +5 °C şi +35 °C 

 Presiune de lucru max. 10 bar 

 Tip de protecţie IP 68 

 Racord pe refulare Rp 1¼ 

 Racord pe aspiraţie pentru modelul SE Rp 1¼ 

 

 

Wilo-Sub TWI 6-..-B  
 

   

 

Tip construcţie 

Pompă cu motor submersibil 6”, multietajată, cu bandă de întindere, pentru montaj vertical sau 

orizontal 

Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi apă potabilă din puţuri şi cisterne 

 Alimentare cu apă tehnologică 

 Alimentare comunală cu apă, irigaţii şi aspersare 

 Ridicarea presiunii 

 Scăderea pânzei freatice 

 Pomparea apei din instalaţii industriale 

 Pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibra lungă 
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Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Întreţinere simplă datorită montării şi demontării rapide 

 Clapetă de reţinere, integrată 

 Posibilitate de montare verticală sau orizontală 

 Modele standard şi la comandă 

 Pornire stea-triunghi 

 Motoare turnate şi rebobinabile 

Technical data 

 Alimentare electrică: 3~400 V, 50 Hz 

 Mod de funcţionare imersat: S1 

 Temperatura fluidului: 3 -30 °C 

 Debit minim la motor: 

o Motoare turnate ermetic: 0,08 - 0,16 m/s 

o Motoare cu bobină recuperabilă (SD-R): 0,1 ‐ 0,5 m/s (în funcţie de tip) 

 Conţinut max. de nisip: 50 g/m
3
 

 Nr. de porniri max.: 20/h 

 Adâncime max. de imersare: 

o Motoare turnate ermetic: 350 m 

o Motoare cu bobină recuperabilă: 100 m 

 Grad de protecţie: IP 68 

 Racord de refulare: Rp 2½ ‐ Rp 3 

 

 

Wilo-Sub TWI 8-..-B  
 

   

  

Tip construcţie 

Pompă cu motor submersibil 8”, multietajată, cu bandă de întindere, pentru montaj vertical sau 

orizontal 

http://productfinder.wilo.com/image.do?file=00548768_0.jpg&width=500&height=500&format=png&user=force&auth=c838cc508dc1804206a3e9fa28833c78


Aplicaţie 

 Alimentare cu apă şi apă potabilă din puţuri şi cisterne 

 Alimentare cu apă tehnologică 

 Alimentare comunală cu apă, irigaţii şi aspersare 

 Ridicarea presiunii 

 Scăderea pânzei freatice 

 Pomparea apei din instalaţii industriale 

 Pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibra lungă 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Întreţinere simplă datorită montării şi demontării rapide 

 Clapetă de reţinere, integrată 

 Posibilitatea montării verticale şi orizontale (în funcţie de numărul de etaje) 

 Modele standard şi la comandă 

 Pornire stea-triunghi 

 Motoare turnate şi rebobinabile 

Technical data 

 Alimentare electrică: 3~400 V, 50 Hz 

 Mod de funcţionare imersat: S1 

 Temperatura fluidului:  

o Motoare turnate ermetic: 3-20 °C resp. 3-30 °C (în funcţie de tip) 

o Motoare cu bobină recuperabilă (SD-R): 3-30 °C (în funcţie de model) 

 Debit minim la motor: 0,1-0,5 m/s în funcţie de model) 

 Cantitate de nisip max.: 50 g/m
3
 

 Nr. de porniri max.: 10 - 20/h (în funcţie de tip) 

 Adâncime max. de imersie: 100 - 350 m (în funcţie de tip) 

 Tip de protecţie: IP 68 

 Conductă de presiune: Rp 5 

 

 

 

 

 



Wilo-VeroNorm NPG  
 

   

 

 

Tip construcţie 

Pompă centrifugală de joasă presiune, monoetajată, montată pe placă de bază 

Aplicaţie 

 Pomparea agentului termic conform VDI 2035, a amestecului apă/glicol, a apei de răcire, a 

apei reci şi a apei industriale 

 Utilizarea în instalaţiile comunale de alimentare cu apă, irigaţii agricole, tehnica instalaţiilor, 

aplicaţii industriale generale, centrale etc. 

Particularităţi / Avantaje ale produsului 

 Utilizare pentru temperaturi de până la 140°C 

 Model back pull out 

 Extensie a gamei de producţie DIN EN 733  

Technical data 
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