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Ürün Programı



Pumpen Intelligenz
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Dünyanın her yerinde Wilo adı, birinci sı-
nıf Alman mühendisliği ile eş anlamlıdır.
Isıtma, iklimlendirme, soğutma, su temini
ve atıksu uygulamaları için tasarlanan
pompalarımız ve pompa sistemlerimiz
evler, binalar, ticari yapılar, halka açık te-
sisler, altyapı tesisleri ve sanayi başta ol-
mak üzere yaşamın her alanında kullanıl-
maktadır. Müşterilerimiz ile yıllardır süren
işbirliğimiz ile pompalardaki teknik bilgi

birikimimiz artarak sistem uzmanlığı se-
viyesine ulaşmıştır.

Bu bilgi birikimi, müşterilerimizin özel ih-
tiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan
çözümlerimizin temelini oluşturur. İşte
biz buna “Pumpen Intelligenz” diyoruz.
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Montaj Türleri
Doğru Montaj Şekli İle Ekonomik Çözümler

Avantajlar
– Düşük inşaat ve montaj maliyeti
– Pompalar için küçük hacim ihtiyacı
– Kızak sistemi sayesinde pompaya kolay ulaşma

imkanı, kolay bakım-onarım
– Etrafındaki atıksu sayesinde soğuyabilen elektrik

motoru

Avantajlar
– Her an müdahele imkanı olan pompa istasyonu

– Çalışmakta olan pompaları gözlemleme imkanı

– Hijyenik şartlar altında yapılan bakım çalışmaları

– Sel, su baskını durumlarına karşı tam koruma-
lı pompalar

– Dahili soğutma sistemi sayesinde harici soğut-
maya ihtiyaç duymayan pompalar

Uygulama Alanları
– Dar ancak derin pompa istasyonları

– Çok sığ havuzlar

– Şantiye uygulamaları

– Kanalizasyon hatlarının iyileştirilmesi çalışmaları

Kızak Sistemi İle Islak Montaj

Kuru Montaj

Seyyar Montaj
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Pompa: Pompa gövdesi, çark ve sabit
aşınma halkası yüksek kaliteli demir
dökümden üretilmiştir. Gerektiğinde

döküm olarak paslanmaz çelikten de
üretilebilir. Civatalar, somunlar ve
hareketli aşınma halkası paslanmaz
çelik malzemelerden imal edilmiştir.

Motor: Motor gövdesi yüksek kaliteli
demir dökümden, motor mili ise
temperlenmiş çelikten üretilmiştir.
Tüm bağlantı elemanları paslanmaz
çelikten yapılmıştır.

1 DN 300, PN 10
2 + 3 DN 400, PN 10

Teknik Bilgiler
Performans Aralıkları

Örnek Pompa Çizimi ve Malzeme Özellikleri (FA 30.78D Model Pompa İçin)

Atıksu Pompalarının Performans Alanına Genel Bakış
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Ağır Hizmet İçin Uygun
Tasarım
Bakım Kolaylığı

1 Mekanik salmastra
– Çift mekanik salmastralı salmastra kartuşu

2 Güç girişi
– NSSHÖU güç kablosu, önemli miktarda

mekanik gerilime dayanabilir

3 V2A/V4A vidalı bağlantı elemanları
– Paslanmaz çelik vidalı bağlantı elemanları

sayesinde kolay demontaj

4 Dahili kapalı devre soğutma ceketi
– Kesintisiz motor soğutma özelliği
– Isı eşanjörü aracılığıyla motor sıcaklığının

pompalanan sıvıya aktarılması.

5 Sabit ve hareketli aşınma halkaları
– Paslanmaz çelik aşınma halkaları, pompa ve

çarkı yüksek onarım maliyetlerine yol
açabilecek aşınmalardan korur.

2

4

5

3

1
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Güvenlik
İşletme Güvenliği Sağlayan Önemli Bileşenler
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Nem Sensörü
Motor bağlantı kutusunda (b), motor
haznesinde (b) ve salmastra
haznesinde (a+b) su kaçaklarına
karşı güvenle kullanılır.

Bimetalik Sensör
Motor sargı sıcaklığının izlenmesinde
kullanılır.

PTC Termistörler
Motor sargı sıcaklığının izlenmesinde
kullanılır.

Pt 100
Motor sargı sıcaklığının veya yatak
sıcaklıklarının ölçülmesinde
kullanılır.

Termal Seviye Şalteri
Motor haznesi yağ ile dolu FO ve FK
motorlarda, motor odasındaki yağ
seviyesinin ve yağ sıcaklığının
izlenmesinde kullanılır.

Seviye Şalteri
Salmastra haznesinde su
kaçaklarının kontrolü için idealdir.

Basınç Şalteri
Motor haznesinde ortam basıncının
kontrolü maksadı ile
kullanılmaktadır.

Zincirler
DIN 685'e uygun özelliklerde,
yüksek taşıma kapasitesine sahip
zincirler pompaların indirilme ve
kaldırılmasında güvenle kullanılabilir.
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FO/FK Motorlar

HC Motorlar

Motor Seçimi
FO/FK Motorlar, HC Motorlar

FO/FK motorlarında motor haznesi yağ ile doldurulmuştur.
Motorda oluşan ısı, yağa aktarılır. Bu yağ, dahili kapalı devre
soğutma sisteminde dolaştırılarak ısı eşanjörüne taşınır. Motor
ısısını taşıyan yağ, ısı eşanjörü sayesinde ısıyı pompalanan
akışkana aktarır ve motor soğutulmuş olur. Soğuyan yağ
devirdaim ettirilir ve soğutma döngüsü tekrar başlar.

Avantajlar
– Islak ve kuru montaj şeklinde sürekli çalışma imkanı
– Soğutma sistemi sayesinde pompa düşük su seviyelerinde

de çalıştırılabilir
– Kapalı devre soğutma sistemi ile yapılan verimli soğutma

motor verimini de yükseltir
– Soğutma sistemi, pompalanan atıksu özelliklerinden

bağımsız olarak her zaman yüksek performans ile çalışır
– Pompanın daha düşük su seviyelerinde çalışabilmesi

sayesinde ilk yatırım maliyeti daha düşük pompa
istasyonları inşa edilebilir

HC motorların motor odası hava ile doludur. Bu motorlar, su-
glikol karışımı ile doldurulmuş olan tamamen sızdırmaz bir
soğutma sistemi ile soğutulmaktadır. [Motorda oluşan ısı,
manyetik kaplinli bir çarkın sirküle ettirdiği su-glikol karışımı
soğutma sıvısına aktarılır] Soğutma sıvısı yüksek verimli ısı
eşanjörü sayesinde ısıyı pompalanan akışkana aktarır ve motor
soğutulmuş olur. Soğuyan su-glikol karışımı devirdaim ettirilir
ve soğutma döngüsü tekrar başlar.

Avantajlar
– Akışkan tarafındaki mekanik salmastranın da

izlenebilmesine olanak sağlayan iki odalı sistem
– Her salmastra için bağımsız sızıntı odası, proses güvenilirliği
– Hermetik olarak tam kapalı soğutma sistemi
– Islak ve kuru montaj şeklinde sürekli çalışma imkanı
– Soğutma sistemi sayesinde pompa düşük su seviyelerinde

de çalıştırılabilir
– Kapalı devre soğutma sistemi ile yapılan verimli soğutma

motor verimini de yükseltir
– Soğutma sistemi, pompalanan atıksu özelliklerinden

bağımsız olarak her zaman yüksek performans ile çalışır
– Pompanın daha düşük su seviyelerinde çalışabilmesi

sayesinde ilk yatırım maliyeti daha düşük pompa
istasyonları inşa edilebilir

10



Motor Seçimi
FKT Motorlar, T Motorlar

FKT motorların motor odası hava ile doludur. Motorda açığa
çıkan ısı, kapalı soğutma devresi üzerinden ısı eşanjörleri
aracılığıyla pompalanan sıvıya aktarılır.

Avantajlar
– Islak ve kuru montaj şeklinde sürekli çalışma imkanı
– Soğutma sistemi sayesinde pompa düşük su seviyelerinde

de çalıştırılabilir
– Kapalı devre soğutma sistemi ile yapılan verimli soğutma

motor verimini de yükseltir
– Soğutma sistemi, pompalanan atıksu özelliklerinden

bağımsız olarak her zaman yüksek performans ile çalışır.
– Pompanın daha düşük su seviyelerinde çalışabilmesi

sayesinde ilk yatırım maliyeti daha düşük pompa istasyonları
inşa edilebilir

Motor odası hava ile dolu olan T motorlar, motor çevresindeki
akışkan ile soğutulurlar. Motor ısısı doğrudan motor gövdesi
aracılığıyla ortamda bulunan akışkana dağıtılır.

Avantajlar
– Kolay bakım-onarım imkanı
– Ekonomik pompa/motor kombinasyonu
– Harici soğutma ihtiyacı yoktur

11

FKT Motor

T Motor
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Sızdırmazlık Sistemleri
Her Tür Uygulama İçin Çözümler

Tek mekanik salmastra ve tek sızdırmazlık keçesi

– Silikon karbür mekanik salmastra ile akışkan tarafında, özel mil keçesi ile de motor
tarafında sızdırmazlık sağlanmaktadır.

Yüksek talepler ve zorlu çalışma şartları için

– Aşınmaya karşı dayanıklı Silikon Karbür mekanik salmastralar sıralı olarak
yerleştirilmişlerdir.

Yüksek talepler ve zorlu çalışma şartları için

– Silikon Karbür salmastralar akışkan ve motor tarafına ayrı ayrı yerleştirilmiştir.

Motor ve pompa tarafındaki Silikon Karbür mekanik salmastralar, paslanmaz çelik
bir kartuşa entegre edilmiştir. Çok kısa mesafe içerisine yerleştirilmiş olan salmastra
sistemi mil uzunluğunun daha kısa olmasına imkan verir. Bu sayede uzun ömürlü ve
aşırı yüklere karşı çok dayanıklı pompaların üretilmesi mümkün olmaktadır.

– Aşınma ve paslanmaya karşı yüksek direnç
– Yüksek işletme güvenliği
– Uzun hizmet süresi
– Dönüş yönünden bağımsız çalışma

13

Çift Mekanik Salmastra - Sızdırmazlık Kartuşu

Çift Mekanik Salmastra – Tandem versiyonu

Çift Mekanik Salmastra

Standart versiyon
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Parça
Standart Malzemeler

DIN AISI ASTM BS
Özel Malzemeler

Pompa Gövdesi GG 25 – A 48-83 CI 35, 40 1452 Gr 260
GGG 50 – A 536-84 60-45-12 2789 Gr 500/7

Ceram seramik kaplama
Abrasit (sertleştirilmiş özel
demir döküm)
1.4581, 1.4517
Tungsten karbür kaplama

Malzeme Özellikleri
Optimum Fayda/Maliyet Oranı

Motor Gövdesi GG 25 – A 48-83 CI 35, 40 1452 Gr 260
ST 37-2 – – – FE 360B 1449 37/

23 HR

Ceram seramik kaplama
1.4581

Çark GG 25 – A 48-83 CI 35, 40 1452 Gr 260
GGG 50 – A 536-84 60-45-12 2789 Gr 500/7

Ceram seramik kaplama
Abrasit (sertleştirilmiş özel
demir döküm)
1.4571, 1.4581, 1.4517
Tungsten karbür kaplama

Mil 1.4021 420 A 276 420 420 S 37
1.7225 4140 A 322-90b – 708 M 90

1.4401
1.4462
St 70
1.4571

Harkeketli
Aşınma Halkası 1.4462 – – – –

GGG 60 – A 536-84 80-55-06 2789 Gr 600/3

Sabit Aşınma
Halkası 1.4308 CF 8 A 351/A 743 – 304 C 15

1.4571 316 Ti A 276 Z316 Ti 320 S 31
GGG 50 – A 536-84 60-45-12 2789 Gr 500/7
GGG 60 – A 536-84 80-55-06 2789 Gr 600/3

A 2 Bağlantılar 1.4301 304 A 271/A 276 304 304 S 15
1.4303 308 – – –

A 4 Bağlantılar 1.4401 316 A 276/A 182 316 Gr F 316 316 S 31

A 2 veya A 4 Bağlantı Elemanları

Alaşım Tipi

DIN 267 Bölüm 11 uyarınca çelik grubu
Ostenitli krom nikel çelikler

Sızdırmazlık elemanları NBR Bütadiyen akrilonitril lastik (örneğin Perbunan)
FKM Flor lastik (örnek Viton)

Tümü ASTM D 1418'e uygundur

DIN = German Industrial Standard
AISI = American Iron and Steel Institute
ASTM = American Society for Testing and Materials
BS = British standard



Pompa Çarkları
Modülar Sistem
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Pompa hidrolikleri ve motorlar, değişik konfigürasyonlarda biraraya getirilir ve çok çeşitli
pompa tasarımları oluşturulabilir.

– Liflerin de bulunduğu katı maddeleri içeren çok kirli ve ham atıksuları pompalamak için
uygundur

– Katı madde içeriği % 8'e kadar ulaşan arıtma çamurlarının transferinde kullanılabilir

– Yağmur sularının, atıksuların ve arıtma çamurlarının transferinde güvenle kullanılabilir

– İçerisinde büyük ve lifli parçaların olduğu çok kirli atıksuların pompalanmasında
– Katı madde içeriği % 8'e kadar ulaşan, içerisinde gazların da bulunabileceği arıtma

çamurlarının transferinde kullanılabilir

– Büyük debilerdeki temiz veya kirli suların düşük basma yüksekliklerine terfisinde kullanılabilir
– Yağmur suyu, sulama suları, arıtma çamurları gibi küçük daneli katı maddeler içeren akışkanlar

için uygundur

Modüler sistem

Tek kanallı çark

Çok kanallı çark

Vorteks çark

Pervane tip çarklar



Özel Versiyonlar
Özel Uygulamalar

Karıştırıcılı Atıksu Pompaları
Kum tutucularda birikmiş kumu, çamur birikintilerindeki dip tortularını temizlemek
için vorteks çark ile birlikte çarka entegre bir mekanik karıştırıcı kullanılabilmektedir.

Parçalayıcı Bıçaklı Dalgıç Atıksu Pompaları
Özellikle basınçlı kanalizasyon sistemleri için uygun olan bu pompalarda, kesici bıçak
mekanizması atıksu içerisindeki katı maddeleri parçalayarak küçük çaplı boru
hatlarında terfi edilebilecek hale getirmektedir.

Paslanmaz Çelik Atıksu Pompaları
Çok agresif akışkanların pompalanması gerektiğinde, komple paslanmaz çelik
pompaların kullanılması gerekmektedir. Akışkan ile temas eden tüm parçaların V 4 A
paslanmaz çelik kalitesinde üretildiği bu pompalarda tüm elastomer kısımlar da
Viton malzemeden imal edilmiştir.

Ceram C0 Seramik Kaplamalı Atıksu Pompaları
Tuzlu su ve endüstriyel atıksulara karşı koruma sağlamak için, akışkan ile temas
halinde bulunan tüm yüzeyler kalınlığı 400µm, yüzeye tutunma gücü 15 N/mm2 olan
özel bir seramik kaplama ile kaplanır. Ceram kaplamalar hiçbir durumda çözücü
kimyasallar içermedikleri için, kaplama içerisinde boşuk oluşması ihtimali yoktur.

Kısmen Özel Malzemeler İle Üretilen Kuru Tip Atıksu Pompaları
Sadece pompa çarkı, gövdesi ve emiş bağlantısı gibi akışkan ile temas eden kısımlar
özel malzemelerden üretilebilir. Bunun yanında elektrik motoru, kablo gibi akışkan
ile temas etmeyen kısımlar ise kaplama veya koruyucu kılıflar ile ayrıca korunabilir.
Bu şekilde hem agresif uygulamaya göre uygun bir pompa temini yapılır hem de
ekonomik bir çözüm yaratılabilir.

Mekanik karıştırma cihazları olan pompalar

Karıştırıcı bıçaklı atıksu pompaları

Paslanmaz çelik atıksu pompaları

Ceram C0 seramik kaplı pompalar

Özel malzemelerden üretilmiş pompalar



Seramik kaplama ile yüzey koruma

Özel Malzemeler
Kombinasyon Seçenekleri

Aşınmaya Dayanıklı Malzeme ve Kaplamalar
Evsel ve endüstriyel uygulamalarda aşındırıcı akışkanları pompalamak için normal
demir döküm yerine, aşınmaya dayanıklı özel malzemelerin ve kaplamaların
kullanılması her geçen gün artan bir uygulamadır. Bu malzemeler, özelliklerine bağlı
olarak, aşındırıcı kimyasal maddelere çok daha uzun süre dayanım gösterirler.

Wilo Ceram C1, C2, C3 ve Wilo abrasit malzemeler

Avantajlar:
– Korozyona karşı çok iyi koruma (Ceram)
– Aşınma ve sürtünmeye karşı yüksek dayanıklılık
– Kimyasal madde, yağ, gres, çözücü madde, seyreltik organik ve inorganik asitler ve

çöp sızıntı sularına karşı dayanıklılık (Ceram)
– Korozif etkilere, agresif kimyasal maddeler ile organik çözücülere karşı yüksek

dayanıklılık (Ceram)

Korozyona Dayanıklı Malzeme ve Kaplamalar
Endüstriyel uygulamalarda kimyasal olarak agresif maddelerin pompalanabilmesi için
aşınmaya dayanıklı malzeme ve kaplamalar gereklidir. Bu özel malzemeler asitler ve
bazlara karşı yüksek düzeyde direnç gösterir: Wilo Ceram C0, C1, C2, C3, Wilo-RF
1.4581, Wilo-RF 1.4517 gibi özel Wilo malzemeleri hakkında ayrıca firmamızdan bilgi
alabilirsiniz.

Avantajlar:
– Asit ve bazlara karşı çok yüksek düzeyde korozyon direnci
– Kristalleşme korozyonu ve yüzey gerilimlerinin değişimi sebebiyle oluşan korozyona

karşı yüksek direnç
– Islak şartlar altında bile mükemmel yüzeye tutunma özelliği

17

Aşınmaya dayanıklı malzeme
ve kaplamalar

Korozyona dayanıklı malzeme
ve kaplamalar

Paslanmaz ve dupleks çelik kullanımı



Wilo’dan benzersiz yüzey kaplama teknolojisi:
Ceram
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Wilo’dan Ceram
kaplama teknolojisi

Aşınma ve korozyona
karşı yüksek etkili
koruma.

Ceram sadece Wilo ürünleri için
kullanılabilen bir kaplama teknolojisidir.
2 komponentli bu özel kaplama sistemi,
klasik boya sistemleri ile karşılaştırıldı-
ğında dalgıç pompa ve karıştırıcılarımız
için agresif ortamlara karşı mümkün olan
en üst düzey korumayı sağlar.

Aşınma ve korozyona karşı olan yüksek
dayanımı sayesinde Ceram, ürünlerde
malzeme erozyonunu minimize ederken,
ürünlerimiz de her zaman optimum
koşullarda ve yüksek performansta çalışır.
Ceram’ın üstün özellikleri sayesinde
toplam bakım-onarım süresi kısalmış ve

Wilo ürünlerinin hizmet süresi dikkate
değer bir şekilde uzatılmış olur. İleri
görüşlü olduğumuzu düşünebilirsiniz.
Biz buna “Pumpen Intelligenz” diyoruz.
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Parametre Standart Değer Birim

Karışım yoğunluğu ASTM D 792 1.4 g/cm3

Hacimce katı madde içeriği 97 %

Ağırlıkça katı madde içeriği 98 %

Çelik üzerine yapışma gücü ISO 4624 15 N/mm2

Darbe dayanımı DIN EN ISO 6272 9 J

Sıcaklık dayanımı

Kuru ortamda, sürekli 60 °C

Kuru ortamda, kısa süreli 120 °C

Nemli / ıslak ortamda Akışkan özelliklerine bağlıdır.

Genel
Ceram, sprey olarak uygulanabilen, çözücü
kimyasallar içermeyen, kısmi olarak aluminyum
oksit muhteva eden 2 komponentli bir
kaplama sistemidir.

İçerik
Çözücü içermeyen polimerler, çözücü
içermeyen Poliamin sertleştirici ve çeşitli
inceltici kimyasallar.

Avantajlar
• Kimyasal ve mekanik baskılara dayanıklı

sert, güçlü ve uzun ömürlü kaplama.
• Metal yüzeyler üzerinde su altına

bile yüksek tutunma gücü.
• Katran içerikli kaplamalar yerine

kullanılabilme.
• Düşük bakım ihtiyacı, uzun ömür ve kolay

tamir edilebilme sayesinde ekonomik.
• Alman Federal Hidrolik Enstitüsü

tarafından test edilmiş ve onaylanmış.
• Çözücü içermeyen formül
• Pürüzsüz yüzey
• Tamir etme ve tekrar kaplama imkanı

Wilo’dan Ceram kaplama teknolojisi
Teknik özellikler

Ceram CO için teknik özellikler

Akışkan Sıcaklık Dayanıklılık

Atıksu, bazik (PH 11) +20 °C/ +40°C 1/1

Atıksu, zayıf asidik (PH 6) +20 °C/ +40°C 1/1

Atıksu, güçlü asidik (PH 1) +20 °C/ +40°C 2/3

Amonyum Hidroksit +40°C 3

Dekanol (Yağ alkolü) +20 °C/ +50°C 1/1

Etanol (%40) +20 °C 1

Etanol (%96) +20 °C 3

Etilen glikol +20 °C 1

Isıtma yağı, mazot +20 °C 1

Kompresör yağı +20 °C 1

Metil Etil Keton (MEK) +20 °C 3

Kostik soda (%5) +20 °C/ +50°C 1/2

NaCl çözeltisi ( %10) +20 °C 1

HCI çözeltisi (%5/10/20) +20 °C 2/2/3

H2SO4 çözeltisi ( %10/20) +20 °C 2/3

Nitrik asit çözeltisi (%5) +20 °C 3

Toluen +20 °C 2

Soğutma suları +50°C 1

Xylene +20 °C 1

Ceram CO için teknik özellikler

1 =dirençli, 2= ~40 gün süre boyunca dirençli, 3=hemen temizlenmesi şartı ile sıçramalara dayanıklı
Toplam kaplama kalınlığı : en az 40 µm

Ceram C1,C2 ve C3 için teknik özellikler istek üzerine verilebilir.
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Wilo’dan Ceram kaplama teknolojisi:
Uzun ömürlü koruma
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Wilo Ceram, ürünü oluşturan komponentler
için komple bir koruma sağlar. Kullanılacak
kaplama tipi ve kalınlığı uygulama alanına
bağlı olarak seçilir. Çok özel ve zor akışkanlar
ile karşılaşıldığında birden fazla Ceram
kaplama tipi bir arada kullanılabilir.

Ceram C0 pompaların hem iç hem de dış
yüzeylerinin kaplanmasında kullanılır.
Kaplama 0.4 mm kalınlığında tüm yüzeylere
eşit kalınlıkta uygulanır.

Ceram C1 ile pompa parçalarının iç yüzeyleri
kaplanabilir. Ceram C1’de kaplama kalınlığı
0.8 mm’dir.

Ceram C2’de pompa parçalarının iç
yüzeylerine uygulanır. Kaplama kalınlığı tek
katman olarak 1.5 mm’dir.

Ceram C3 özellikle pompa salyangozunun iç
yüzeylerinin kaplanması için idealdir. Tek
tabaka olarak yapılan kaplamanın kalınlığ
3 mm’dir.

Salyangoz içinin kaplanması
• C3+C1: pompalarda özel malzeme

kullanımına
çok ekonomik bir alternatif

• Kullanım sonrası tamir veya yenileme imkanı

İç ve dış yüzeylerin kaplanması
• Korozyona karşı etkin koruma
• Düşük sürtünme katsayısı sayesinde daha

yüksek verimlilik

Çark ve emiş bölgesinin kaplanması
• Yüksek aşınma ihtimaline karşı mükemmel

C1+C2 kombinasyonu
• Deniz suyu ve endüstriyel atıksu gibi zorlu

ortamlar için ideal koruma
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Uzun süreli proses güvenliği
Verimlilik (%)

Satınalma Bedeli (euro)

Ceram kaplamalı döküm çark 2000 saatsonrasında değiştirilmektedir. Ceram kaplaması olmayan döküm çark 500saat sonrasında değiştirilmektedir.

Satınalma gideri ve enerji maliyetiCeram kaplı çark ile
(1 adet çark ömrü için)

Satınalma gideri ve enerji maliyetiCeram kaplamasız çark ile(4 adet çark ömrü için)

Kullanıcının kar alanı

İşletme süresi (saat)

İşletme süresi (saat)

15 aylık test süresi boyunca normal çark malzemesi ile
Ceram kaplı çark malzemesinin aşınmaya karşı performansları
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Atıksu içerisinde çalışan dalgıç ekipmanlar sürekli
aşındırıcı ve/veya korozif akışkanlara maruz
kalmaktadırlar. Korozyon ve aşınmaya ilave olarak UV
ışınları, sıcaklık değişiklikleri, tuzluluk gibi etkenler de
ürünlerin bir daha tamir edilemeyecek şekilde arıza
yapmasına yol açabilmektedirler. Bu etkenler pompaların
hidrolik verimlerini de dramatik olarak düşürebilirler.
(Lütfen grafiğe bakınız.) Korozyon ve aşınma, sadece
enerji sarfiyatının artmasına sebep olmaz. Dönen
parçalardaki malzeme eksilmesi, motor ve pompa
parçalarının üzerindeki yüklerin dengesiz olarak
dağılmasına ve ürünlerin hizmet ömürlerinin de
kısalmasına neden olur.

Gerçekleştirilen deneysel bir çalışma Ceram kaplamanın
performansını ve kullanıcılar için ortaya çıkaracağı
potansiyel tasarruf miktarını gözler önüne sermektedir.
Bir kaolin üretim tesisinde, içerisinde çok küçük dane
boyutlarına sahip kum taneciklerinin çokca bulunduğu
atıksular standart bir dalgıç atıksu pompası ile transfer
edilmektedir. Ancak normalde yaklaşık olarak 100.000
saat ömrü olan demir döküm pompa çarkı, bu
uygulamada aşırı aşınma sebebiyle her 500 saatte bir
yeni bir çark ile değiştirilmektedir.

15 aylık test süresi boyunca, atıksuyun transferinin
sağlanabilmesi amacıyla toplam
4 adet yeni pompa çarkı sarf edilmiştir.
Bu çarkların kullanımı sırasında ortaya çıkan maliyetler
şu başlıklar ile özetlenebilir:

• Satınalma maliyeti
• Pompa verimliliğinde düşüş, yüksek enerji gideri
• Pompaların tamiri-bakımı için ortaya çıkan

zaman ve işçilik kaybı
• Pompaların duruşu sırasında oluşan üretim kaybı

Yapılan deneyde, yukarıda çalışma koşulları anlatılan
pompaya normal bir demir döküm çark yerine Ceram ile
kaplanmış yeni bir çark takılmıştır. Ceram kaplı pompanın
aşınmaya karşı çok daha yüksek direnç gösterdiği ve 500
saat yerine tam 2000 saat boyunca sorunsuz çalıştığı
tespit edilmiştir.

Eğer pompanın ömrü boyunca ortaya çıkan tüm
maliyetlerin hesabını yaparsak, Ceram ile kaplanmış bir
pompa için yapılacak toplam yatırım bedelinin
kaplamasız bir pompa için yapılacak yatırımdan en fazla
%11 kadar daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. İhmal
edilebilecek kadar küçük olan bu yatırım karşılığında,
ürünün ve tesisin duruş zamanlarının minimize edilmesi
ve daha düşük tamir-bakım ihtiyacı ortaya çıkması
sayesinde harcadığımızın kat kat fazlası fayda elde etme
imkanımız vardır. Anlattığımız deneysel çalışmada
görüldüğü gibi, Ceram kaplı bir pompa çarkı, henüz ilk
işletme yılının sonunda kendisini amorti edebilmektedir.

Wilo’dan Ceram kaplama teknolojisi
Dayanıklılık ve yüksek verim.
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Wilo’dan Ceram
kaplama teknolojisi
Uluslararası tecrübe

Ceram kaplama, altyapı uygulamalarında veya sanayide, pompaların agresif
akışkanlara maruz kaldığı hemen her uygulamada ürünleriniz için uzun dönem koruma
sağlamaktadır. Ürünlerin hizmet ömrünü uzatması, enerji sarfiyatının azaltılmasına
katkısı sayesinde Ceram kaplama, dünyanın hemen her yerinde kullanıcıları benzersiz
bir yüzey kaplama teknolojisi olduğu konusunda kolaylıkla ikna etmiştir.

Türkiye - Ataköy Almanya - Heidenau

Türkiye - Tuzla Çin Hal Cumhuriyeti - Yanquio
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Frekans Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Hız d/dak 1450–3480 1450–3480 950–3480 950–3480

PN kW 0.55–6.75 0.5–2.00 0.5–17 1.0–42

Debi Qmaks l/s 0–13.5 0–15 0–42 6–110

Basma Yüksekliği m 1.0–62 1.0–26 1.0–63 1.0–88

Pompa + motor (min/maks) kg 20/62..5 33/42 34/223 108/853

Montaj Şekli BA / TA / T BA / TA / T BA / TA / T BA / TA / T

Kapalı devre soğutma sistemi (yağ) o o o o o o o o o o o o

Kapalı devre soğutma sistemi (su+glikol) – – o o o o o ◊ ◊ ◊ ◊◊

1 mekanik salmastra + 1 sızdırmazlık keçesi X X X X X X X – – – – –

Çift mekanik salmastra o o o o o o o X X X X X

Motor sargı sıcaklığı kontrolü X X X X X X X X X X X X

Özel Malzemeler

Kaplamalar

Ceram seramik kaplama o o o o o o o o o o o o

Wilo-Diamond-Guard ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Tungsten karbür kaplama ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Özellikli Malzemeler

Abrasit demir döküm ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

1.4581 V4 AISI 316 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

1.4517 dupleks ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Pompa Çıkış Çapı DN 50 DN 80 DN 100

o = özel versiyon, X = standart versiyon, – = temin edilemez , ◊ = talep üzerine

Ürün Yelpazesi
Her İş İçin Doğru Çözüm

R11/4" /
R2” / R21/2”
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50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

740–1740 740–1740 740–1740 740–1140 740–1140 740–950 585–950 585–890

3.7–160 3.7–160 3.7–100 75–515 30–310 40–135 27.5–665 120–480

12–210 30–300 35–490 60–600 100–690 100–750 150–1460 650–2400

1.0–100 1.0–67 1.0–56 2.0–118 3.0–60 5.0–35 2,0–58 4,0–33

177/1470 206/1498 210/1210 1056/5335 1115/2348 1422/2727 1444/7030 3380/7130

BA / TA / T BA / TA / T BA / TA / T BA / TA BA / TA BA / TA BA / TA BA / TA

K o o o o o o o o

K o o o o ◊ ◊ ◊ ◊◊

X X X – – – – –

Ç o o o X X X X X

M X X X X X X X X

o o o o o o o o

W ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

T ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

1 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

1 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN 400 DN 500 DN 600
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Eksenel Pompalar
Yüksek Debilerin Ekonomik Transferi

Uygulama alanları

Eksenel pompalar, temiz veya pis suların düşük basma yüksekliklerine büyük
hacimlerde transferi için tasarlanmış ekipmanlardır. Bu pompalar doğrudan boru
hattı içerisine monte edilir ve düşey olarak monte edilebilirler. Bu pompalar
gerektiğinde düşey olarak değil, açılı olarak da çalıştırılabilirler.

– Kolay ve az yer gerektiren montaj özellikleri ile arıtılmış atıksuların, nehir
sularının veya arıtma çamurlarının transferi için kullanılabilir.

– Açısı ayarlanabilen pervane kanatları ile istenilen çalışma noktasına uygun
seçim yapılabilir.

– Yüksek verimlilik, güvenilir işletim
– Yerden tasarruf sağlayan montaj imkanı
– Minimum montaj ve bakım ihtiyacı
– Düşük gürültü düzeyi
– Pompa ve motor için ortak yekpare mil ve bakım gerektirmeyen, sürekli

yağlanan, uzun ömürlü rulmanlar
– Çift mekanik salmastra ile mükemmel koruma

KPR 340 eksenel pompa

KPR 500 eksenel pompa
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Eksenel Pompalar
Dikey veya Açılı Montaj

Montaj çeşitleri ve performans aralıkları

Pompa Modeli KPR 340 KPR 500 KPR 760

Frekans Hz 50/60 50/60 50/60

Hız d/dak 950–1450 740–890 585–700

PN kW 5.0–37.5 20–82.5 82–285

Debi l/s 100–540 270–1300 600–3400

Basma Yüksekliği m 0.3–6.0 0.4–8.0 1.0–8.0

Ağırlık P+M kg 300–375 715–929 2365–3130

Pervane Çapı mm 340 500 760

Kanat Malzemesi 1,4581 1,4581 1,4581

Ayarlanabilir Kanatlar x x x

Kolon Çapı mm 697 797 1100

Küresel Serbest Geçiş mm 85 110 130

Sıcaklık Kontrolü x x x

Nem Sensörü x x x

Ceram Seramik Kaplama o o o

Özel Kaplama o o o

Katodik Koruma o o o

Deniz Suyu Versiyonu o o o

x = standart model, o = özel model

A

B
C

D

E

60 Hz

0 200

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
400 600 800 1000 1400 1800 2200 2600 3000 (l/s) 3400

(bar) Basma
yüksekliği

Frekans
50/60 Hz

A: KPR 340
B: KPR 340
C: KPR 500
D: KPR 500
E: KPR 760

Talep üzerine daha
büyük pompalar da
üretilmektedir.

Debi
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Hizmet ve Standartlar
Güvenebileceğiniz Avantajlar

Tasarım ve proje desteği
Pompa haznesinin boyutlandırılması, pompa seçimi ve güç ihtiyaçlarının ortaya
konulması konularında uzmanlık ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Montaj
Temin ettiğiniz Wilo dalgıç atıksu pompaları, isterseniz yetkli bir Wilo servisi
tarafından tesisinize monte edilebilir. Montaj işlerini kendiniz yapmak isterseniz,
tecrübeli bir Wilo teknisyeni sizlere yerinde süpervizyon hizmeti verip montajınızı
kontrol edebilir.

Satış Sonrası Hizmetler ve Bakım
Yedek parçaların temini ve teslimatı ve istenildiğinde montajı da dahil olmak üzere,
gerekli onarım ve bakım çalışmaları ekiplerimiz tarafından hemen ve güvenilir bir
şekilde yerine getirilmektedir.

DIN EN ISO 9000:2000
Wilo kalite sistemi, üretimin her aşamasında kalite standartlarına bağlı kalınmasını
sağlar.

CE Uyumluluk Bildirimi
Bu bildirim, Wilo’nun pompa ve pompa üniteleri için EC makine yönergesinin
güvenlikle ilgili gereksinimlerini karşıladığını onaylar. Bu durum, her pompanın
üzerine CE işareti konularak belgelendirilir.

Tasarım ve proje desteği

Montaj

Satış Sonrası Hizmetler

DIN EN ISO 9000:2000
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WILO Pompa Sistemleri A.Ş.
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