
Ürün broşürü

Enerji tasarrufunun geleceği: Wilo-Stratos GIGA.
İlk yüksek verimli kuru rotorlu pompa.
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Yüksek verimlilik prensibi.



Bina ve endüstrideki  pompalar, bize 
sadece keyifli bir sıcaklık veya konforlu 
bir serinlik sağlamakla kalmayıp, 
neredeyse tüm endüstriyel proseslerin 
işlemesini de gerçekleştirir. Aynı 
zamanda küresel düzeyde tüketilen 
elektrik enerjisinin büyük bir 
bölümünden de onlar sorumludur.  Tüm 
dünyada motorlar tarafından tüketilen 
gücün neredeyse %20’si pompalar 
tarafından tüketilir.

1.650 TWs üstündeki bu rakam, Avrupa 
için toplam enerji tüketiminin yarısından 
fazlasına karşılık gelir. Bu rakamın %15’i 
ticari tesislerdeki pompalar tarafından, 
%20’si ise endüstriyel yapılar tarafından 

tüketilir. Önümüzdeki yıllar için en büyük 
ve en iddialı hedeflerimizden biri, bu ciddi 
enerji tüketim seviyesini düşürmektir.

Enerji tüketimini düşürmek, kaynaklardan 
tasarruf sağlayarak ve zararlı CO2 
emisyonunu azaltarak sadece çevreye 
faydalı olmakla kalmayıp, aynı zamanda 
bu çabaya katılan şirketlerin 
sürdürülebilirliğini de artıracaktır. Sonuç 
olarak bir pompanın ömür boyu 
maliyetinin %85’ini enerji maliyetleri 
oluşturur!

Şimdi ise Wilo, tüm dünyada 246 TWs’a 
ulaşan tasarruf için büyük bir potansiyel 
sunan yeni nesil kuru rotorlu pompalarını 

hizmete sunuyor. Tasarruf edilen bu 
rakam, 23 nükleer santralin sağladığı 
güce eşit ve Avrupa’daki şirketlerin ve 
belediyelerin enerji maliyetlerinden 
neredeyse 14 milyar Euro tasarruf 
etmesine olanak tanıyor. Dahası, 
Avrupa’daki CO2 emisyonunu yılda 
25 milyon ton düşürebilir...

İşte sorunun çözümü burada: Wilo-
Stratos GIGA. Bir binanın veya sanayi 
kompleksinin enerji maliyetlerinin ve 
çevre dengesinin optimizasyonunda size 
somut sonuçlar sağlayacak yeni nesil  
kuru rotorlu pompa.
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Wilo-Stratos GIGA ile ilgili 
uygulamalarda dünyada 246 
TWs’a varan potansiyel enerji 
tasarrufu

246,000,000,000
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Yeni yönetmelikler, yeni ölçütler gerektirir.
Değişimlere verilecek tek bir yanıt vardır: 
Garantili bir gelecek temini.

Elektrik motorları için ErP direktifi, motor verimliliği 
için giderek daha katı sınır değerler belirlemektedir.

Gelecek için bugünden 
bir işaret koyun. 
Avrupa’nın enerji ile ilgili 
ürünlere yönelik 
direktifini karşılamak 
için şimdi harekete 
geçin.

ErP motor direktifi (EC640/2009)

0,75 - 375 kW nominal güce sahip 
kuru rotorlu pompalar için elektrik 
motorları

7,5 - 375 kW nominal motor gücüne sahip kuru rotorlu 
pompalar için devir kontrolsüz elektrik motorları

0,75 - 375 kW nominal güce sahip kuru rotorlu pompalar için elektrik motorları

IE1 (EFF2)

IE2 (EFF1)

IE3*

1/1/201716/6/2011 1/1/2015
*ve devir kontrollü IE2 motorları
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IE4

IE3

IE2

Yetkililer, yüksek verimli çözüm 
ihtiyacını teyit ederek enerji tüketimi 
için katı düzenlemeler getirmektedir. 
“Enerji ile ilgili ürünler” için hazırlanan 
yeni ErP direktifi, ısıtma ve 
iklimlendirme, su temini, 
basınçlandırma ve atıksu arıtma için 
kullanılan tüm kuru rotorlu pompalar 
için geçerlidir. 2011 itibarı ile, ErP 
direktifi, elektrik motorları için 
gittikçe katılaşan verimlilik sınır 
değerleri tanımlamaya başlamıştır ki 
bu değişiklikler tüm pompa pazarında 
radikal bir değişime neden olacaktır.

Bu zorluğa yanıt ve devasa enerji 
tasarrufu potansiyeline cevap olarak, 
sektörün önde gelen yenilikçisi Wilo, 
her zamanki gibi çığır açan bir çözüm 

geliştirmiştir. Kuru rotorlu pompalar 
için tamamen yeni bir motor prensibi, 
tanımlanan sınır değerlerin bile çok 
ötesinde verim seviyelerine ulaşır. Bu 
prensibi kullanarak Wilo-Stratos GIGA, 
2017’de yürürlüğe girmesi beklenen 
yasal gerekleri karşılamanın da 
ötesine geçmiştir. Aynı zamanda 
(IEC TS 60034-31 Ed. 1 uyarınca) şu 
anda sadece taslak aşamasında 
bulunan IE4 sınır değerlerini de 
fazlasıyla karşılamaktadır. Böylece 
maliyetleri ve emisyonları düşürerek 
önümüzdeki yılları güvenle 
planlamanın yolu açılmıştır. Bugün 
itibarıyla, Wilo-Stratos GIGA ileriyi 
düşünen, yenilikçi ve sorumlu bir 
yatırım için tercih edilen pompadır.

Wilo-Statos GIGA’nın yüksek verimli tahrik 
sistemi, IEC TS 60034-31 Ed. 1 uyarınca IE4 
sınır değerlerinin ötesinde verim seviyelerini 
mümkün kılar.

Motor verimliliği karşılaştırması

Wilo-Stratos GIGA
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Wilo-Stratos GIGA
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Konsept olarak gelecek.
Zamanı geldiğinde, ilerleme için en önemli faktör 
verimli bir motor tahriği olacaktır.

%94’e varan motor verimine bağlı yüksek 
verimli motor, Wilo-Stratos GIGA’yı gelecek 
için yeni standart olarak belirliyor. Hem de 
bugünden başlayarak...

94



Yüksek performans, düşük tüketim: 
Yüksek verimli sürücü (HED) prensibi.
Kuru rotorlu pompalardaki ECM 
(Elektronik Komütasyonlu Motor) 
teknolojisi sayesinde Wilo-Stratos 
GIGA serisi, %94’e varan verimlilik 
seviyesine ulaşabilir. Bu değer IEC TS 
60034-31 Ed. 1 uyarınca IE4 sınır 
değerlerinden daha yüksektir. 
Wilo, 10 yılı aşkın süredir bu motor 
tasarımı üzerinde çalışmaktadır. Bu 
teknoloji, tüm Wilo-Stratos ailesi 
boyunca kullanılmış ve Wilo-Stratos 
PICO’yu dünyadaki en verimli 
salmastrasız pompa serisi yapmıştır. 
Yenilikçi materyaller kullanılarak 
geliştirilmiş tüm yeni motor 
bileşenleri, eşsiz HED teknolojisi ile 
verimlilikte büyük artış sağlar. Bir EC 
motordan ve elektronik kontrol 

biriminden oluşan optimum uyumlu 
ünite, örnek gösterilen verim 
seviyesine ulaşma ve kusursuz işlev 
sunumunda kilit role sahiptir. 
Gerekli uygulamaya daha kolay 
adaptasyon için kontrol türlerinin 
seçimine izin veren bir elektronik güç 
kontrol sistemi standart olarak 
mevcuttur.

Wilo pompalarının ün kazandığı 
kırmızı düğme teknolojisi, ekranıyla 
birlikte çalıştırma ve konfigürasyonu 
mümkün olduğu kadar kolaylaştırır.
Menü navigasyonu sayesinde 
pompanın istenen sistem şartlarını 
en optimum şekilde gerçekleştirmesi 
sağlanır. Çabuk devreye girme gibi 
güvenilir bir çalışma gerçekleşir.

HED, SİZE NET AVANTAJLAR 
SUNAR:

Enerji kavramı

•  Enerji tasarruflu EC motoru 
sayesinde büyük oranda tasarruf 
imkanı

• Kontrol sistemi, sisteminize ideal 
şekilde adapte olarak size özel 
verimlilik sunar

• Daha düşük boyut ve ağırlıkla 
kaynak tasarrufu

Kolaylık kavramı

• Wilo-Stratos GIGA ile neredeyse 
tüm uygulamalar için her zaman 
doğru pompayı planlayabilirsiniz

• Kolay devreye alma ve kurulum, 
montaj sırasında zamandan ve 
işçilikten tasarruf sağlar

Kontrol:
Entegre PID kontrol birimi; sıcaklık, 
diferansiyel sıcaklık ve debi gibi bir dizi 
değişkeni kontrol etmenize olanak 
tanır. Böylece kontrol sistemi tüm 
sisteme tamamen uygun olacak şekilde 
uyarlanabilir. Çoğu durumda, harici 
kontrol panosuna duyulan ihtiyacı da 
ortadan kaldırır.
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Basınç altında performans.
Gelişmiş bir hidrolik sistemde, enerji tasarrufu için 
ekstra özellikler bulunur.

Basit
Wilo’nun ünlü kırmızı düğme teknolojisi.

3D çark dizaynı sayesinde, günlük 
olarak fark edebileceğiniz büyük 
tasarruf potansiyeli.

3
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Verimli
Çarkların tasarımı en son 3D simülasyon 
teknolojisi kullanılarak ideal hale 
getirilmiştir. Kullanılan yenilikçi 
ürünlerle, performansta artış ve kaynak 
kullanımında azalma sağlanır.

Çok Yönlü
Entegre edilebilir IF modülleri kullanılarak 
bina otomasyonu sistemlerine esnek katılım.

HİDROLİK VE 
OPERASYONDA NET 
AVANTAJLAR:

Enerji konsepti

• Yüksek hidrolik verimliliği, size 
tek bir ürün çözümü kullanarak 
çeşitli görevlerde enerji 
tasarrufu için maksimum 
potansiyeli açığa çıkarma 
fırsatını verir

• Kompakt boyutlar, planlama ve 
kurulum yaklaşımını daha da 
esnekleştirir

Kolaylık konsepti

• Ekran ile her zaman tüm ilgili 
süreçleri ve durumları takip 
edebilirsiniz

• Kırmızı düğme teknolojisi, alışık 
olduğunuz hızlı ve doğru 
operasyonu sunar

Optimum hidrolik
Hidroliği geliştirirken, akış direncini 
düşürmeye odaklandık. Türbülansı en 
aza indirmek için en son 3D 
simülasyon teknolojisini kullandık 
(enerjiyi kaybını düşürme yönünde 
atılan devasa bir adım).

Hidroliği özel olarak HED’e uygun 
şekilde uyarladık ve pompa bileşen 
boyutlarını önemli oranda küçültmek 
için en gelişmiş materyalleri kullandık. 
Bu da değerli kaynaklardan tasarrufu 
ve pompanın daha kompakt olmasını 
sağladı.

Daha kolay çalışma
• Kolay ayar ve teşhis için ünlü kırmızı 

düğme teknolojisi ve ekranı
• Tüm yaygın bina otomasyonu 

sistemlerine entegre edilebilir, 
uyarlanabilir modüller: örn. PLR, LON, 
Modbus, BACnet ve CAN

• Bütün ayarlar doğrudan pompa 
aracılığıyla yapılabildiği için harici bir 
cihaza gerek kalmaz

• Ana/standby modu için entegre çift 
pompa yönetimi ve maksimum enerji 
verimi için azami yükte devreye 
girme opsiyonu ile paralel çalışma.



Wilo-Stratos GIGA sistemi.
Harika bir fikrin işe yaraması için tüm elemanların 
birbirini tamamlayarak yüksek verimli bir ünite 
oluşturması gerekir.

%70’e varan düşük enerji 
tüketimi, hem cebinizi 
hem de çevreyi korur.
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Wilo-Stratos GIGA ile enerji tasarrufu, 
tek bir ekipmandan çok daha 
fazlasıyla başarılır. Aslında, toplamda 
bu yüksek verimi sağlayan ünitenin 
bütünüdür: Motordan, invertörden ve 
hidrolikten oluşan mükemmel uyumlu 
bir sistem.

WILO-STRATOS GIGA 
SİSTEMİNİN BÜTÜNÜ, SİZE 
NET AVANTAJLAR SUNAR:

Bu teknolojik başyapıtın 
performansı, açıkça 
görülebilir.

• Geleneksel, sabit devirli 
pompalara kıyasla %70’e varan 
düşük enerji tüketimi*

• Geleneksel, devir hızı kontrolü 
pompalara kıyasla %40’a varan 
düşük enerji tüketimi*

• Her bir Wilo-Stratos GIGA ile yılda 
8.000 kg’a varan CO2 tasarrufu**

Wilo-Stratos GIGA teknolojisi - 
genel bakış:
Yüksek verimli enerji kavramı
• Yenilikçi ECM teknolojisine sahip 

yüksek verimli motor tahriği
• Motorda %94’e varan yüksek 

verimlilik
• Yüksek verimli motora uyması için 

ideal şekilde uyarlanmış hidrolik
• Daha geniş bir kontrol aralığı için 

entegre güç kontrol birimi

Basit kurulum
• Kırmızı düğme teknolojisi gibi 

tanınan üniteler
• Entegre ekran
• Karmaşık değişiklikler olmadan 

hızlı devreye alma
• Yapı yönetim sistemlerine çok 

yönlü katılım için entegre edilebilir 
IF modülleri

• Kurulum sırasında daha kolay 
taşıma için kompakt ve hafif 
olması

• Kullanıcı dostu tasarım sayesinde 
erişimi kolay bağlantı klemensleri

Kullanışlı:
Wilo-Select seçim programı; ürün 
kataloğu, ihale şartnameleri, hizmet 
bültenleri, CAD çizimleri ve pompa 
seçim verileri gibi tüm faydalı 
bileşenleri tek bir sistemde bir araya 
getirir.
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*   ‘’Blue Angel” yük profiline dayanılarak (RAL-UZ 105).
** AB enerji dengesine göre.
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Yöntem olarak tasarruf.
Yüksek verim size mali kazanç getirir ve bunu 
kağıt üstünde kanıtlayabiliriz. Wilo sözü.

24 aydan daha kısa amorti süresi, 
hem ekonomi hem ekolojide yeni 
ölçütler belirler.

24
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*   Geleneksel pompalar ile karşılaştırıldığında 0.22 Euro / kWh enerji tasarrufu sağlar. Daha fazla hesaplama      
     örnekleri için Wilo LCC’yi ziyaret ediniz.
** AB enerji dengesine göre

Verimlilik ölçütü
Daha azı ile daha fazlasını başarmak, 
yüksek verimliliğin prensibidir. 
Rakamlarla ifade edildiğinde daha 
etkileyicidir. 15 yıllık bir işletim 
süresinden sonra Wilo-Stratos GIGA, 
enerji maliyetlerinde 85.000 Euro 
tasarruf sağlar. * Bu da, yıl ve pompa 
başına 8.000 kg CO2’ye varan emisyon 
düşüşüne karşılık gelir.**

Amorti rekoru
Her şey göz önüne alındığında, 
sürdürülebilirliğe paha biçilemez. 
Enerji tasarrufunun, hesaplarınız 
üzerinde fark edilebilir bir olumlu 
etkisi olduğunda keyif vericidir. 
Wilo’nun yeni yüksek verim teknolojisi, 
enerji tasarrufu rekorunu kırabilir. 
Geleneksel, kontrol edilemeyen 
pompalara kıyasla %70’e varan düşük 
enerji tüketimi ile* yüksek verimli Wilo 
teknolojisine geçiş, maliyetini hızla 
karşılayan bir adım olacaktır. Hem de 2 
yıldan daha kısa bir süre içinde...

Akıllı bakım
Enerji tüketiminin yanı sıra bakım da 
toplam maliyeti etkileyen önemli 
faktörlerden biridir. İşte bu nedenle, 
geliştirme aşamasından bu yana yeni 
nesil kuru rotorlu pompalar için basit, 
hızlı ve verimli bir bakım konusuna 
odaklandık. Bu nedenle sağlam Wilo 
kalitesine güvendiğiniz gibi aşina 
olduğunuz kolay bakım ve hizmet 
işlemlerine de güvenebilirsiniz.

Online planlama yardımı
Wilo’nun pratik online araçları, size her 
zaman en son ürün bilgilerini ve faydalı 
araçları sunar. www.wilo-select.com 
adresinde Wilo planlama yazılımlarının 
tamamına ulaşabilirsiniz. 
www.wilo-select.com adresinde ise 
bireysel müşterilerinize özel hassas 
ekonomik hesaplamaları yapabilirsiniz.
 

Örnek hesaplama: 15 yıllık ekonomik değerlendirme*

Faydalı:
Rakamlar, kelimelerden fazlasını 
ifade eder. İlgili sisteme özel satış 
argümanlarınıza ikna edici destek 
sağlamak için Wilo LCC Check’in 
somut ekonomik 
değerlendirmelerini kullanın. Hem 
yeni pompa yatırımları hem de 
koruyucu pompa değişimleri için.

Wilo-Stratos GIGA, yıl ve pompa 

başına 8.000 kg’a kadar CO2 

tasarrufu sağlar.* Yarının çevre 

hedeflerini bugünden yakalar.

Toplam maliyetler (EURO)

Çalışma süresi (yıl)

Mevcut pompa Wilo-Stratos GIGA Montaj ve yatırım maliyetleri Tavsiye edilen pompa ile enerji 
maliyetleri

Mevcut pompa ile enerji mali-
yetleri

85.000 EURO’ya varan 

maliyet tasarrufu

Amorti edilen nokta:
Buradan itibaren kar etmeye 
başlarsınız



Esneklik kavramı.
Bir yenilik kendi çevresine uyum sağlayabilirse kabul 
görür.
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Binanızın enerji verimliliği için 
sonsuz enerji tasarruf potansiyeli.

Kolaylık ve güvenlik:
Binalar için ticari tip soğutma.

Maliyet tasarrufu ve güvenilirlik:
Endüstriyel uygulamalardaki soğutma prosesleri.

Yüksek verim ve entegrasyon:
Binalar için ısıtma sistemleri.

140 yılı bulan deneyimle, modern 
pompa teknolojisinde tüm 
uygulamalar için tek bir çözümün 
olmadığını söyleyebiliriz. İşte bu 
nedenle Wilo-Stratos GIGA’yı 
geliştirdik. Neredeyse tüm 
uygulamalarda yüksek verimlilikle 
çalışan bir sistem...

Yeni Wilo-Stratos GIGA’nın güçlü 
yanları, aşağıdaki uygulamalarda 
görülebilir:
- Isıtma sistemleri
- İklimlendirme sistemleri
- Soğutma sistemleri

Hidrolik performans ve teknik 
özellikler ile yeni yüksek verimli kuru 
rotorlu pompa serisi Wilo-Stratos 
GIGA, ticari ve endüstriyel yapılarda 
kullanım için idealdir. Örneğin:
- Konutlar
- İdari ofis binaları
- Kamu binaları
- Oteller
- Endüstriyel yapılar

 Wilo-Stratos GIGA, tasarruf 
potansiyelinin tamamını sergileyerek, 
hem enerji maliyeti hem de CO2 
emisyonlarını düşürür. Bunu yaparken 
Wilo-Stratos GIGA, binanızın enerji 
verimliliğine önemli bir katkı sağlar. 
Wilo-Stratos GIGA’yı kurmak veya ona 
geçmek, sadece cebinizi değil aynı 
zamanda çevreyi de korur. Yüksek 
verimlilik ile daha iyi bir geleceğe 
doğru büyük bir adım atın.




