
 
Uzmanlar için tasarlandı 
Dünyanın en verimli pompaları:
Wilo-Stratos PICO ve Wilo-Stratos
Ürün Broşürü



Müşterilerinize Wilo-Stratos ailesindeki pompalardan daha yüksek 
verimliliğe sahip bir pompa sağlayamazsınız. Ürün serisindeki tüm 
pompalar, sağladığı yüksek enerji tasarrufu ile TÜV SÜD sertifikasını 
almaya hak kazanmıştır. (www.wilo.com/legal). Wilo-Stratos 
ailesindeki pompalar, 2015 yılında uyulması beklenen enerji tasarrufu 
yönetmeliğine şimdiden uyumludur.

Wilo-Stratos serisinden yüksek verimli pompalar
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Isıtma, soğutma ve havalandırma uygulamaları için dünyanın en yüksek 
verimliliğe sahip pompası olan Wilo Stratos, frekans konvertörü özelliği 
bulunmayan ısıtma pompalarıyla karşılaştırıldığında %80'e kadar daha 
fazla enerji tasarrufu sağlayarak “A enerji sınıfı verimliliği” standardını 
belirledi. Şimdi, Wilo-Stratos serisi yüksek verimlilik için yeni standartlar 
belirliyor. Tek ya da iki katlı evlerde kullanılan Wilo-Stratos PICO, %90'a 
varan enerji tasarrufu ile daha da verimli. İşte biz buna “Pumpen 
Intelligenz” diyoruz.

Wilo-Stratos serisinden yüksek verimli pompalar

Mükemmel yüksek verimlilik
TÜV sertifikalı



Wilo-Stratos PICO yüksek verimli pompa.
Tek ve iki katlı evler için 2015 yılı enerji 
verimliliği şartlarını şimdiden karşılayan tek 
yüksek verimli pompa.



Wilo-Stratos PICO:
Wilo-Stratos PICO, sabit devirli 
pompalarla karşılaştırıldığında 
%90'a varan enerji tasarrufuyla, 
kendine ait bir sınıf 
oluşturmaktadır. TÜV SÜD (Güney 
Almanya Teknik Denetim Birliği), 
standart ölçüm prosedürüne göre, 
tek ailenin yaşadığı tipik bir evin 
yıllık enerji tüketiminin 46,5 KWh 
olduğunu hesaplamıştır. Bu 
sertifikaya  www.wilo.com/legal 
adresinden ulaşabilirsiniz.
 
Bugün, AB’nin 2015 yılı için 
koyduğu standartlardan bile daha 
verimli
CO2 emisyonlarının sürdürülebilir 
şekilde azaltılması için, enerji 
kullanan ürünlerin verimliliği iki 
adımda yeniden tanımlanıyor. 
Sirkülasyon pompaları için, 2013 ve 
2015 yılından başlamak üzere 
sadece yüksek verimliliğe sahip 
pompalar kullanılabilecektir. 
Wilo-Stratos PICO ile bu değişime 
şimdiden hazırsınız. Wilo-Stratos 
PICO  bugünden, bu kurallar 
tarafından belirlenen değerlere 
göre çok daha verimlidir.

• Wilo-Stratos PICO, yüksek verimli 
performansı sayesinde TÜV SÜD 
sertifikası kazanmıştır.

• Çevre dostu, yüksek verimli pompa 
Wilo-Stratos PICO, müşterilerinizin 
bütçesine doğrudan katkıda bulunur. 

• Wilo-Stratos PICO, sabit devirli 
 pompalarla karşılaştırıldığında %90'a 

varan enerji tasarrufuna olanak sağlar.
• Benzersiz 3 watt teknolojisi bu tasarrufu 

mümkün kılar.



Wilo-Stratos PICO yüksek verimli pompa
Kurulumu ve çalıştırılması çok kolay



• Güç kablosu ile Wilo-Konektör’e alet 
kullanmadan bağlanabilir.

• Ardından pompanın fiş bağlantısı basit 
bir şekilde elle yapılabilir.

•  Maksimum performans ve minimum 
gürültü için hava alma fonksiyonu

• Geniş bir ekrana sahip olan Wilo-Stratos 
PICO, önden kolay biçimde ayarlanabilir.

• Anlık güç tüketimi (W) ve toplam enerji 
tüketimi (kWh) her zaman kontrol 
edilebilir.

“Wilo-Konektör” sayesinde basit 
bağlantı
Tüm düzeneklere uyan yüksek 
verimli kompakt pompa, akıllı güç 
bağlantısına da sahiptir. İlk olarak, 
kablo Wilo-konektöre herhangi bir 
alet kullanılmadan bağlanır ve 
ardından fiş pompa üzerine 
doğrudan takılarak işlem hızla 
tamamlanır.

Basit ayarlama
Ayarları doğru şekilde görmeniz 
için, Wilo-Stratos PICO'ya 
Wilo-Stratos'unkine benzer geniş 
bir ekran yerleştirdik. Bu ekran, 
işletimi çok kolay hale getirirken, 
değerleri ön taraftan rahatça oku-
yabilmenizi de sağlar. Tüm önemli 
ayarlar bir bakışta görülebilir. Geniş 
ekranın müşterileriniz için önemli 
bir avantaj olmasının başka bir 
nedeni de, anlık güç tüketiminin ve 
toplam enerji tüketiminin istenilen 
zamanda okunabilmesidir. Bu, 
müşterilerinize enerji verimliliğini 
her zaman kontrol etme imkanı 
vererek kendi elektrik ölçerine 
sahip olmalarını sağlar.

Otomatik hava alma
Sadece bir tuşa basarak 
Wilo-Stratos PICO'nun otomatik 
hava alma işlevini etkinleştirebi-
lirsiniz. Maksimum performans ve 
minimum gürültü avantajı sağlar.



Bu sayfa çıkarıldığında bir sonraki 
sayfa başlıkları da kayıyor



Wilo-Stratos PICO

Uygulama alanı
Tüm sıcak su ısıtma sistemleri, soğutma 
ve endüstriyel sirkülasyon sistemleri

Özellikleri ve avantajları
• Özellikle tek ve iki katlı evler için 

tasarlanan, iki - altı katlı evlerde de 
kullanılabilen yüksek verimli pompa

• Sabit devirli eski pompalara göre %90'a 
varan elektrik tasarrufu

• Min. güç tüketimi; sadece 3 watt
• Optimum yük ayarı için önceden 

seçilebilir kontrol modları: ∆ p-c (sabit 
fark basıncı), ∆p-v (değişken fark 
basıncı)

• Otomatik düşük devirde çalışma
• Entegre motor koruması
• Anlık güç tüketimini watt cinsinden ve 

toplam güç tüketimini kilowatt saat 
 cinsinden gösteren LCD ekran
• Rotor haznesinin havasının otomatik 

boşaltılması için hava alma özelliği
• Wilo-Konektör ile pratik elektrik 

bağlantısı
• Kompakt tasarım sayesinde esnek 
 montaj imkanı
• Çok yüksek başlangıç torku sayesinde, 

sağlıklı ve güvenilir olarak
• Devreye giriş

Wilo-Stratos PICO yüksek verimli pompa
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Wilo-Stratos yüksek verimli pompa
Ticari kullanım için 2015 yılı enerji 
verimliliği şartlarını şimdiden karşılayan 
tek yüksek verimli pompa



• Karbon-fiber kompozit malzemeden 
üretilen plastik rotor gömleği, indüksi-
yon kayıplarını önler.

• Yüksek motor verimliliği, işletme mali-
yetlerini önemli ölçüde azaltır.

• Dar alanda özellikle art arda montaj 
yapılan kollektörlerde, az yer kaplaması 
istenen durumlar için modüllerin esnek 
kurulum imkanı.

• Akıllı kırmızı düğme teknolojisi ve 
döndürülebilir ekran ile montaj 
şeklinden bağımsız olarak ekran her 
zaman kolay okunur.

• Tüm geleneksel otomasyon sistemleri 
için benzersiz, evrensel, bina otomasyon 
bağlantısı.

• Uyarlanabilir modüller (Modbus, BACnet, 
CAN, LON, PLR) sayesinde bina 

 otomasyonu için iletişim sağlar.

ECM teknolojisi sayesinde 
verimliliği iki katına çıkarır
Wilo-Stratos yüksek verimli pompa 
ile, ECM (Elektrik Komütasyonu 
Motor) teknolojisi sayesinde yıllık 
güç tüketimi %80'e kadar 
azaltılabilir. Bu teknoloji daimi 
mıknatıslı rotorlu bir senkron motor 
üzerine kurulmuştur. Korbon-fiber 
kompozit malzemeden üretilen 
benzersiz plastik rotor gömleği, 
metal gömleğin aksine indüksiyon 
kayıpları önler. Toplam verimlilikte 
önemli seviyede artış sağlar.



Wilo-Stratos yüksek verimli pompa
Daha fonksiyonel, kullanımı daha rahat, 
daha güvenilir



•  Isı geçişine karşı dayanıklı Wilo-Climaform 
izolasyon kaplaması soğutma ya da 
havalandırma uygulamaları için pompa 
gövdesine ve karşı flanş/dişli bağlantıya 
tam uyan izolasyonlu koruma sağlar.

•  IR Monitörü pompa işletimini optimize 
etmek için tasarlanmıştır.

• Yük eğrileri, çalışma saatleri, kayıtlar,  
   analizler, sorgulamalar ve daha fazlası...

•  -10°C - +110° C sıcaklıktaki akışkanlar 
için uygundur.

•  Isıtma, soğutma ve havalandırma sistem-
lerinde evrensel kullanım.

Kolay ve rahat işletim
Güvenilir ve sessiz çalışması, 
Wilo-Stratos'u ticari ve ofis 
binalarının yanı sıra endüstri 
tesisleri için ideal bir pompa haline 
getirmiştir. Wilo-Stratos, akıllı 
kırmızı düğme sistemi kullanılarak 
çok kolay ve rahat şekilde 
çalıştırılabilir. Tüm önemli fonksi-
yonlar bu düğme sayesinde kontrol 
edilebilir ve düzenlenebilir. İlgili 
teknisyen, gerektiğinde tüm 
önemli işletim bilgilerini ön taraf-
taki ekrandan okuyabilir.

Profesyonel bina yönetimi için 
ideal
Wilo-Stratos tüm gereksinimlere 
uygun işlevler sunar. Standart toplu 
arıza sinyallerine ek olarak, sistemi 
Modbus, BACnet, CAN, LON ve PLR 
gibi uyarlanabilir iletişim modülle-
riyle genişletme olanağı da 
bulunmaktadır. Ayrıca, entegre çift 
pompa yönetimi arayüz (IF) 
modülleri sonradan eklenebilir. 
Wilo-Stratos bu özellikleri sayesin-
de profesyonel bina yönetiminin 
tüm gereksinimlerini karşılar.



Wilo-Stratos

Uygulama alanı
Tüm sıcak su ısıtma sistemleri, 
havalandırma sistemleri, kapalı soğutma 
devreleri, endüstriyel sirkülasyon sistem-
leri

Özellikler ve avantajları
• ECM teknolojisi sayesinde yüksek 
 verimlilik
• Sabit devirli pompalara göre %80'e 

varan enerji tasarrufu
• Ön taraftan çalıştırma ve klemens kutu-

suna yandan erişim sayesinde optimum 
kullanım, çeşitli montaj konumları, ko-
numdan bağımsız ekran yönü, PN 6/ PN 
10 (DN 32’den, DN 65'e kadar) kombi 
flanş imkanı

• Isıtma uygulamaları için standart termal 
yalıtım

• Yoğuşma oluşumundan kaynaklanan 
korozyonu önlemek için kataforez 
kaplamalı pompa gövdesi

• Soğutma/havalandırma sistemlerinde 
ortam sıcaklığı sınırı olmadan kullanım

• İletişim için uyarlanabilir arayüz 
modülleri yoluyla sistem çeşitliliği: 
Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR

• Kızılötesi arayüz yoluyla uzaktan 
kumanda (IR Modülü/IR Monitörü)

Wilo-Stratos yüksek verimli pompa
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Rp Toplam 
uzunluk Mevcut pompa Yerine önerilen pompa

Wilo serisi Wilo-Stratos

TOP-S/E- and RP/P

1'' 180

1¼'' 180

25/5, 25/100 r 25/1-6

25/7(1-7) 25/1-8

30/4(5), 30/100 r 30/1-6

30/7(1-7) 30/1-8

30/10(1-10) 30/1-12

DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

220(250)

240(280)

280(340)

280

280(340)

340

220(250) 
(320)

360(395)

250

360

40/4(1-4),40/100 r

40/7,40/160 R

40/10(1-10)

50/4(1-6),50/125 r

50/7(1-7),50/160 r

50/10(1-10)

65/7,65/125(160) r

100/10(1-10), 
100/160 r

65/10(1-10)

80/7(10)(1-10), 
80/125(160) r

40/1-4

40/1-8

40/1-12

50/1-8

50/1-9

50/1-12

65/1-9

100/1-12

65/1-12

80/1-12

Wilo-Stratos değiştirme kılavuzu




	8
	PBros_StratosFamily_18s_TR_2504.pdf



