
Termékismertető

Megoldások a hatásfok növelésére
a vízgazdálkodásban

Beruházási  
példa- 

számí tásokkal
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Pumpen Intelligenz
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Hajtás

Napjainkban egyre nagyobb kincs a 
friss tiszte víz. Ezért állandó kihívást 
jelent ezen értékes forrás biztosítása és 
a vízgazdálkodásban résztvevő üzemek 
működtetése. Több új módszer is napvi-
lágot látott az ivóvíz előállítására – így 
jelenleg az eddiginél több forrás áll ren-
delkezésre, pl. sótalanított tengervízből  

ill. vízadó talajrétegekből való víznyerés.
A különböző források miatt, a víztisztító 
rendszereknek sokkal rugalmasabbnak 
kell lenniük.

Ez olyan szivattyúk és egyéb kompo-
nensek alkalmazását teszi szükségessé, 
amelyek optimálisabban, hatékonyab-

ban és a lehető leghosszabb élettartam 
mellett biztosítják azt.

Ezt mi úgy hívjuk:
Pumpen Intelligenz.

Akár 
153 300 €* 

energiaköltség-
csökkentés  
*10 év alatt



Hajtás

Akár 
153 300 €* 

energiaköltség-
csökkentés  
*10 év alatt

A Ceram CT bevonat növeli a szivattyú élettartamát és hatásfokát. 
A Ceram CT bevonat utólag is alkalmazható. 

Az alábbi példa a megtakarítható energia-költséget mutatja egy már üzemben 
lévő készülék utólagos bevonatával. 

Csökkentse energiaköltségeit
a Ceram CT bevonatnak köszönhetően 

Számítás: eredeti készülék és ugyanaz Ceram CT bevonattal

Gyártmány / típus Wilo-EMU KM1301 (3 fokozat) 
bevonat nélkül 

Wilo-EMU KM1301 (3 fokozat)
Ceram CT bevonattal

Térfogatáram 140 l/s 140 l/s

Emelőmagasság 141 m 141 m

Teljesítmény-felvétel 281 kW 267 kW

Hatásfok összesen Használt szivattyú 69%  
(új szivattyú 70,7%)

72,5%

Számítás: energia-megtakarítás, ha Ceram CT bevonatot használunk 

Különbség a teljesítmény felvételben 281 kW – 267 kW 14 kW

Éves üzemidő 365 nap × 20 óra 7.300 óra

Energiaköltség 0,15 €/kWh

Energia-megtakarítás évente 7.300 h × 0,15 €/kWh × 14 kW 15.330 €

Felfejlesztési költség Kb. 3.500 €

Megtérülési idő 83 nap

Teljes energia-költség megtakarítás*) 15.330 € × 10 év 153.300 €

* Az energiaköltség számítása állandó 0,15 €/kWh egységárral történt.
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Hajtás

Egyszerűen 
Ceram CT bevonat a nagyobb hatásfok 
érdekében

Ennek a hatékony, kétkomponensű 
bevonatnak az alkalmazásával a szivattyú 
és a járókerék felületeinek élettartama 
megnövelhető.  
Ezen túlmenően a  kevésbé érdes felület 
miatt kb. 2%-kal növeli a készülék 
hatásfokát, tehát jelentősen hozzájárul 
az energiaköltségek, így az általános 
életciklus-kiadások csökkentéséhez is. 
A vízellátásban alkalmazott szivattyúknál 
az energiaköltségek képezik a 
legnagyobb részét (akár 84%-a) az 
élettartam költségének. Ez azt jelenti, 
hogy az energiaköltség csökkentése 
jelentős kihatással van az ivóvíz 
előállításának hatékonyságára.
A Ceram CT bevonatot kifejezetten 
a búvárszivattyúk technológiájához 
fejlesztették, és KTW alkalmazhatósági 
nyilatkozat is rendelkezésre áll.
Alkalmazható a járókerekek lapátjaira és 
a belső felületére is. Ez további védelmet 
biztosít a vas áramlási felületeken 
történő lerakodása ellen is.

A Ceram CT bevonattal ellátott részek 
jobban ellenállnak a korróziónak,  
így csökkentve a karbantartási 
költségeket is. 

Előnyök az Ön számára: 
hosszabb élettartam, alacsonyabb  •
karbantartás igény; 
hatásfok javulása kb. 2%-kal;  •
akár 3 hónapnál kevesebb megtérülési  •
idő; 
a bevonatot akár utólag is fel lehet  •
vinni. 

Ceram CT bevonat

Ceram C0 bevonat

Búvárszivattyúkra

Hatásfok növelése és az  •
energiaköltségek csökkentése 
KTW alkalmazhatósági nyilatkozat  •
A vas-lerakodás csökkentése  •
Gyors megtérülés •

Nagy kopásállóság •
Korrózióval szembeni ellenállás •
Utólagos bevonatolásra és javításra is •
Hosszabb élettartam és alacsonyabb  •
karbantartási igény

A Ceram CT bevonat alkalmazható a 8"-os 
és az a fölötti mérettartományban is. 

Szivattyú hatásfok
Ceram CT bevonattal
Ceram CT bevonat nélkül

A Ceram CT bevonatnak köszönhetően nő a szivattyú hatásfoka  

és így a teljes hatékonyság is. 
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Akár 
18 208 €* 

energiaköltség-
csökkentés
*10 év alatt



Hajtás

Akár 
18 208 €* 

energiaköltség-
csökkentés
*10 év alatt

A szivattyú hidraulikáját Ceram CT bevonattal ellátva magassabb kopásállóságot, 
a simább áramlási felületek miatt pedig nagyobb hatásfokot érhetünk el, amivel 
energiát takaríthatunk meg. 

Nagyobb hatékonyság 
alacsonyabb energiaköltségek mellett 

Wilo SCP 200-360HA Ceram CT bevonat nélkül Ceram CT bevonattal

Emelőmagasság 31 m 31 m

Szivattyú hatásfok 87,00 % 89,20 %

Motor hatásfok 95,60 % 95,60 %

Teljes hatásfok 83,17 % 85,28%

Teljesítmény-felvétel 67,42 kW 65,76 kW

Számítás: energia-megtakarítás a Ceram CT bevonat alkalmazásával

Különbség a teljesítmény felvételben 67,42 kW – 65,76 kW 1,66 kW

Éves üzemidő 365 nap × 20 óra 7.300 óra 

Energiaköltség 0,15 €/kWh

Energia-megtakarítás évente 7.300 óra × 0,15 €/kWh × 1,66 kW 1.821 €

Felfejlesztési költség ~ 800 €

Megtérülési idő 160 nap 

Teljes energiaköltség-megtakarítás 1.821 € × 10 év 18.208 €
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Hajtás

Megbízhatóság 
Wilo osztottházas (splitcase) szivattyúk 
kezeletlen vizekhez

Nagy térfogatáram szállításakor, a 
Wilo splitcase szivattyúk jelentik a 
megbízható megoldást. Az R típusú új 
sorozat, az első a piacon, amely megfelel 
az európai RoHS* irányelveknek. 
A Standard kivitelt vízszintes felépítésre 
tervezték, de rendelhető belőle 
kis helyigényű konstrukció, hosszú 
tengellyel rendelkező típus, alsó szívó és 
oldalsó nyomócsonkú típus, ill. Ceram CT 
bevonattal ellátott típusok is. 

Előnyök az Ön számára: 
Ceram CT bevonattal megnövelt  •
hatásfok; 
könnyű szerelhetőség a szívó- és  •
nyomóvezetékek eltávolítása nélkül; 
alacsony NPSH az osztottházas  •
kivitelnek köszönhetően; 
hosszabb élettartam a tökéletes  •
csapágyterhelés elosztás miatt. 

Opcióként IE3 motor

Alacsonyabb energiaköltségek

Alacsony szerelési költségek  

Óriási választék

Magas hatásfok és alacsony NPSH  •
További energiaköltség-megtakarítás  •
Ceram CT bevonattal 

Minden típusa Burgmann csúszógyűrűs 
tömítéssel és tengely persellyel 
rendelkezik, ami a megbízható üzem 
és az alacsony karbantartási költségek 
garanciája.

67 típus 50 Hz-re,  •
63 típus 60 Hz-re •

RoHS = irányelv a veszélyes anyagok korlátozásáról

Wilo-SCP

Hálózati frekvencia 50 Hz, 60 Hz 

Nyomásfokozat 16 bar (alapváltozat) 

25 bar (opcionálisan) 

Közeg hőmérséklet –20°C … 120°C csúszógyűrűs tömítéssel 

0°C … 105°C tömszelencés tömítéssel 

Környezeti hőmérséklet 40°C alapkivitelben 

Csatlakozási méret szívóoldalon: DN 65 … DN 500;  
nyomóoldalon: DN 50 … DN 400 

Védettség (alap kivitelben) IP 55 
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Mintegy 
15 %-kal alacso-

nyabb energia- 
fogyasztás és  

33 %-kal* nagyobb 
emelőmagasság



Hajtás

Mintegy 
15 %-kal alacso-

nyabb energia- 
fogyasztás és  

33 %-kal* nagyobb 
emelőmagasság

Erős és gazdaságos 
a csúcsminőségű alkatrészeknek köszönhetően

Érezhetően nagyobb hatásfok
A nagy hatásfokú hidraulikának és 
az energia-takarékos IE2 motornak 
köszönhetően, a Helix sorozatú 
szivattyúk 15%-kal kevesebb 
energiát fogyasztanak a hagyományos 
hidraulikával és motorral szerelt 
típusokhoz képest. 

Fokozatonként nagyobb nyomás 
A Helix nagynyomású, többfokozatú 
centrifugál szivattyúk nagy hatásfokú 
3D-s hidraulikája biztosítja a 
magasabb nyomás fokozatonkénti 
kialakulását és a nagyobb hatásfokot. 
Ennek eredményeként és a szivattyú 
optimalizált házának tulajdoníthatóan, 
az emelőmagasság akár 33%-kal 
is magasabb lehet fokozatonként a 
hagyományos szivattyúkkal szemben. 

* A 2D hidraulikával és IE2 motorú szivattyúkkal összehasonlítva. 

Hatásfok

Helix szivattyú 3D hidraulikával és IE2 motorral 
Standard szivattyú 2D hidraulikával és IE1 motorral 

Az energia-fogyasztás összehasonlítása 
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Hajtás

Állandó nyomás, minden szinten
Nagy hatásfokú ivóvízszállítás Helix nagy-
nyomású, többfokozatú örvényszivattyúkkal 
szerelt nyomásfokozó rendszerekkel 

Manapság nagy hangsúlyt fektetnek az 
üzembiztonság és a higiénia mellett az 
üzemeltetési költségekre is. Az épület 
automatizálási rendszerbe telepített, 
bevált Wilo-technológia garantálja 
az alacsony energia-, szervíz-, és 
karbantartási költségeket.

Előnyök az Ön számára: 
a speciális hidraulikával és az  •
alapkivitelben is szállított IE2-
es motorral nagyobb energia-
megtakarítás; 
nyomásveszteség akár 50%-kal  •
alacsonyabb lehet egy hagyományos 
rendszerhez képest; 
a könnyen szerelhető „X-Seal”  •
patronos rendszernek köszönhetően 
akár 70%-kal** alacsonyabb 
karbantartási költség; 
az épület-felügyeleti rendszerhez  •
csatlakoztathatóságnak 
köszönhetően nagyon kényelmes.

Higiénikus, nagy hatásfokú hidraulika

Alacsony energiaköltségek 

Alacsony karbantartási költségek

A speciális tervezésnek köszönhetően 
nincs holttér, tehát nem fordulhat elő 
vízpangás. 

Akár 50%-kal kevesebb 
nyomásveszteség, összehasonlítva 
a hagyományos nyomásfokozó 
rendszerekkel.  
Ezzel növelve a hatékonyságot. 

10-20 perc alatt a teljes „X-Seal” 
patronos rendszer cserélhető a 
Helix nagynyomású, többfokozatú 
örvényszivattyúknál. 

*     Hagyományos nyomásfokozó rendszerek, optimalizált hidraulika nélkül

**  A patronos rendszer nélküli szivattyúk csúszógyűrűs tömítésének cseréjére vonatkozóan 

Wilo–Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Hálózati csatlakozás 3~230 V/400 V, 50 Hz

Betáp oldali védelem A, AC3 

Közeg hőmérséklete Max. 60°C

Nyomásfokozat 16 bar

Bemeneti nyomás 10 bar

Csatlakozó csonkok R 2 ½ – DN 200

Védettség IP 54 
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Akár 
56 000 €*-val 

alacsonyab 
 beruházási  
költségek



Hajtás

Akár 
56 000 €*-val 

alacsonyab 
 beruházási  
költségek
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Maximális erő 
minimális helyigény

A Wilo a magas minőségű, energia-hatékony búvárszivattyúk széles tartományát kínálja.  
A következő példa a beruházási költségek csökkentését szemlélteti,  
a CoolAct technológia segítségével.

Összehasonlítás Wilo-EMU búvárszivattyú
K 146.1-7 + U 17

Wilo-EMU búvárszivattyú
K 146.1-7 + NU 122

CoolAct technológia nélkül CoolAct technológiával

Térfogatáram 325 m3/h 325 m3/h

Emelőmagasság 290 m 290 m

Szivattyú hatásfok 80,00 % 80,00 %

Motor hatásfok 89,90 % 90,00 %

Összhatásfok ~72 % ~72 %

Névleges motor teljesítmény, P2 360 kW 360 kW

Teljesítmény-felvétel 400 kW 400 kW

A beruházási költség-megtakarítás számítása 

Gyártmány/Típus Wilo-EMU 
búvárszivattyú
K 146.1-7 + U 17

Wilo-EMU 
búvárszivattyú
K 146.1-7 + NU 122

CoolAct technológia 
nélkül

CoolAct 
technológiával

Megtakarítás

Búvárszivattyú beruházási 
költsége

52.000 € 49.500 € 2.500 €

Hűtőköpeny 3.500 € 0 € 3.500 €

Kút átmérő 24” 20”

Kútfúrás és építés átlagos 
beruházási költsége

600.000 € 550.000 € 50.000 €

Teljes költség-megtakarítás* 56.000 €

* A példában lehetnek egyéni eltérések. 
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Helytakarékos és hatékony 
CoolAct motor-technológia a búvárszivattyúk 
számára

Az életciklus-költségre az üzemeltetési 
költségeknek is jelentős befolyása van.  
A CoolAct technológiával rendelkező 
búvárszivattyúkat jellemzi a kis 
telepítési átmérő, és nem szükséges a 
külső hűtőköpeny alkalmazása. Így a 
beruházási, telepítési költségek jelentős 
mértékben csökkenthetők.  
Mi több, ez az innovatív technológia akár 
25%-kal is növeli a teljesítményt.

Előnyök az Ön számára: 
belső aktív hűtés, akár 25%-kal*  •
nagyobb teljesítmény, és nagyobb 
teljesítmény-sűrűség; 
magas hidraulikai hatásfok a járókerék  •
geometriájának számítógépes 
optimalizációjával; 
alacsonyabb telepítési költségek   •
a kisebb átmérő miatt; 
rugalmas telepíthetőség – vízszintes   •
és függőleges pozicióban is. 

CoolAct motor-technológia

Wilo-EMU KM 1300 CoolAct techno-
lógiával 

Wilo-EMU D 500 CoolAct techno-
lógiával 

Belső aktív hűtés – nincs szükség  •
külső hűtőköpenyre. 
Akár 25%-kal* nagyobb teljesítmény.  •
A kisebb szerelési átmérő csökkenti a  •
beruházási- és építési költségeket. 

Bronz kivitelű búvárszivattyú,  •
tengervizes alkalmazásokhoz. 
Nagy térfogatáram-kapacitás kis  •
kútátmérők esetén is. 

Sprinklerszivattyú VdS-engedéllyel.  •
Nagy térfogatáram-kapacitás.  •
Alacsonyabb koptató hatás a 4-pólusú  •
motornak köszönhetően. 

*    hagyományos motorokhoz képest 

Műszaki adatok Wilo-EMU búvárszivattyúk 
CoolAct motortechnológiával

10" 12" 16"

Motorteljesítmény 2 pólus 75-205 kW 175-360 kW 285-650 kW

4 pólus 45...90 kW — 155...365 kW
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