
Nagy hatékonyságú megoldások 
a szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés számára

Termékismertető

Beruházási 
példa

számításokkal
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Pumpen Intelligenz.

1872 óta
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A WILO a műszaki teljesítmény és 
hatékonyság új mércéjét tűzte ki a 
lakossági víz- és szennyvízkezelés 
területén. A szennyvízkezelésnek 
különösen fontos szerepe van a 
környezetvédelemben és az erőforrások 
fenntarthatóságában.  
A szennyvízelhelyezés és -kezelés 
területén dolgozó szakemberek állandó 

nyomás alatt vannak, hogy költségeket 
takarítsanak meg, ugyanakkor 
eleget kell tegyenek a jogszabályok 
követelményeinek is.  
A folyamatos kihívások, mint például 
a szennyvíz növekvő szárazanyag 
tartalma - amelyek nehezítik a 
rendszerek és berendezések működési 
feltételeit - új és innovatív megoldásokat 

igényelnek a folyamatok javítása és 
az érintett berendezések védelme 
érdekében. A megfelelő berendezések 
és gépkonfigurációk kiválasztása 
garantálja a szennyvízelvezetés, –kezelés 
megvalósítását a legköltséghatékonyabb 
módon. 

Ezt mi így hívjuk: Pumpen Intelligenz.
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Akár 
609 670 €* 

energiaköltség is 
megtakarítható 

10 év alatt
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Tökéletes konfiguráció 
Az alábbi példán látható, hogy miképp takaríthat meg rengeteg energia-költséget 
a Wilo igen hatékony keverési technológiájával és az optimalizált energia-
felhasználású konfigurációval. 

Összehasonlítás

Gyártmány / típus Wilo-EMU Maxiprop 
(alacsony fordulatszámú, 2 
lapátos, régi változat)

Wilo-EMU Megaprop nagy átmérőjű 
propellerrel (alacsony fordulatszámú, 
3 lapátos, új kivitel) + IE3 motor 

TR 215.53-4/12 TR 326.31-4/17
Lapátátmérő 1.500 mm 2.600 mm
Tolóerő 2.400 N 2.330 N
Teljesítményfelvétel a 
munkapontban (P1.1)

4,90 kW 2,00 kW

Fajlagos tolóerő 490 N/kW 1.165 N/kW

Energiaköltségek megtakarításának számítása 

Eltérés teljesítmény-felvételben 4,90 kW – 2,00 kW 2,90 kW
Energia-megtakarítás medencénként 4 keverő esetén 2,90 kW × 4 11,60 kW
Éves üzemóra 365 nap × 24 h 8.760 óra
Energiaköltség 0,15 €/kWh
Költség-megtakarítás medencénként évente 8.760 óra × 0,15 €/kWh × 11,60 kW € 15.242 
Medencék száma 4
Összes költség-megtakarítás évente € 15.242 × 4 darab € 60.967
Működési idő 10 év 
Teljes energiaköltség-megtakarítás* 60.967 € × 10 év 609.670 €

Többlet beruházási költségek megtérülési idejének kiszámítása

Négy medence beruházási költsége, mindegyikben 
négy Wilo-EMU Maxiprop TR 215.53-4/12 keverővel

16 × 9.383 € 150.128 €

Többletköltség Wilo-EMU Megaprop TR 326-31-4/17 
berendezéssel

16 × 1.368 € 21.888 €

Energiaköltség-megtakarítás évente 4 × 15.242 € 60.967 €
Többletköltségek megtérülési ideje Öt hónapnál kevesebb

Gyors megtérülés  
a kisebb energia-költségeknek köszönhetően 

* Az energiaköltségek számítása 0,15 €/kWh egységárral történt. 
** A megtérülés kiszámításánál csak az energia-költségeket vettük figyelembe.
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Akár 
609 670 €* 

energiaköltség is 
megtakarítható 

10 év alatt
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Legyen hatékonyabb a Wilo-val!  
Nagy hatékonyságú keverési technológia 

Tanulmányok kimutatták, hogy egy 
keverő beszerzési költségei az életciklus 
költségeinek viszonylag kis hányadát 
képezik. Ezzel szemben, az egész 
élettartam során az energiaköltségek a 
teljes költségeknek kb. 85%-át teszik 
ki. Az alacsony fordulatszámú keverők 
főképp szennyvíztisztító művekben, 
állandó üzemben működnek, ezért 
áramfogyasztásuk – ami meghatározó 
az energia-költségekben – elsődleges 
fontosságot kap.

Előnyök az Ön számára: 
kiemelkedő hatásfok  az innovatív  •
lapátforma kialakításnak és a legújabb 
motor-technológiának köszönhetően; 
öntisztuló hatás – a speciális  •
hátrahajló lapátélek megakadályozzák 
lerakodások képződését; 
egyenletes működés és rendkívül  •
robusztus lapátok; 
maximális használati időtartam,  •
minimális karbantartási költségekkel.

Csak nagy hatékonyságú IE3 szerinti

opciós bemeríthető motorokkal lehetséges

Innovatív lapát kialakítás

Legjobb tolóerő értékek, legalacso- •
nyabb teljesítmény együtthatóval  
(ISO 21630). 
Rendkívül szilárd, egy részből álló üvegszál  •
erősítésű műanyag (GRP) laminált lapát. 
  •

Bolygókerekes hajtómű

Alapváltozatban kétfokozatú boly- •
gókerekes hajtómű. 
Korrózióálló, akár tengervíznek is  •
ellenálló tengely.  

Ceram bevonat 

Egyedülálló, kétkomponensű,   •
alumíniumalapú bevonat,  
mely kopás és korrózió ellen véd. 
A hosszabb szervizélettartam és a   •
kisebb karbantartási igény érdekében

* Elméleti értékek, módosított áttétellel

Műszaki adatok Wilo-EMU TR 326 Wilo-EMU TR 326

T17 motorral TE20 IE3 motorral*

Névleges motorteljesítmény 3,50 kW 3,00 kW

Teljesítmény-felvétel, P1.1 3,50 kW 3,15 kW

Fajlagos tolóerő 946 N/kW 1.051 N/kW

Tolóerő 3.310 N 3,310 N

Fordulatszám 37 ford./perc 37 ford./perc
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Akár 
28 344 €* 

megtakarítás 
a beruházási  
költségekben
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Költség- és energia-hatékonyság
A megfelelő választás 

A megfelelő keverő kiválasztása nem csak beruházási-, hanem folyamatos 
energiaköltség-megtakarítást is jelent. Például egy kerek, 30 m átmérőjű, 10 m-es 
töltetmagasságú, 7.069 m3 űrtartalmú medence esetén a 8% szárazanyag tartalmú 
(gépi víztelenítésű) szennyvíziszap homogenizálását az 1,2 m lapátátmérőjű Wilo 
Maxiprop berendezéssel lehet a leghatékonyabban megoldani.

Beruházási költségek megtakarításának számítása

Gyártmány / típus Wilo-EMU Uniprop Wilo-EMU Maxiprop kis 
átmérőjű lapáttal 

TR 80-1.24-4/30 S20 TR 120-4/30

Keverők száma 8 db 5 db

Lapátátmérő 785 mm 1.200 mm

Tolóerő 2.690 N 4.300 N

Tolóerő  összesen 21.520 N 21.500 N

Teljesítmény-felvétel a munkapontban (P1.1) 11.1 kW 14.3 kW

Teljesítmény-felvétel összesen a 
munkapontban (P1.1)

8×11,1 kW + 88,8 kW 5×14,3 kW + 71,5 kW

Fajlagos tolóerő 242 N/kW 300 N/kW

Energiasűrűség 12,6 W/m3 10,1 W/m3

Beruházási költségek 8 × 13.448 € = 107.584 € 5 × 15.848 € = 79.240 €

Megtakarítás a beruházási költségeknél* 28.344 €

Energiaköltségek megtakarításának számítása 

Gyártmány / típus Wilo-EMU Uniprop Wilo-EMU Maxiprop kis 
átmérőjű lapáttal 

TR 80-1.24-4/30 S20 TR 120-4/30

Keverők száma 8 db 5 db

Teljesítmény-felvétel összesen a 
munkapontban  P1.1

88,8 kW 71,5 kW

Éves üzemóra 1.000 óra 1.000 óra

Éves energiaköltség 88,8 kW × 1.000 h × 
0,15 €/kWh = 13.320 €

71,5 kW × 1.000 h × 
0,15 €/kWh = 10.725 €

Energia-megtakarítás 10 év alatt** 25.950 €

*   A számítás csak a teljesítmény-felvétel értékeire vonatkozik. Nem vettük figyelembe az esetleges 
tartószerkezetek és kiemelőszerkezetek többletköltségeit. 

** Az energiaköltségek számítása 0,15 €/kWh egységárral történt. 
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Akár 
28 344 €* 

megtakarítás 
a beruházási  
költségekben
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Maximális tolóerő 
Új keverőlapátok a hatékonyabb a működésért  

Az új, rendkívül robusztus és igen 
kopásálló keverőlapát jól ötvözi a nagy 
hatásfokú, alacsony fordulatszámú- és 
a közepes fordulatszámú, nagy tolóerejű 
keverők lapátjainak előnyeit. 
Az 1,2 m átmérőjű keverőlapát 2 
fokozatú, bolygókerekes hajtóművel 
is kombinálható, így megfelelő meg-
oldást nyújt a kisebb, állandó keverést 
igénylő eleveniszapos medencék 
energia-takarékos üzemeltetésében. 
Egyfokozatú, bolygókerekes hajtóművel 
kombinálva, a keverő jobban bírja a 
nehéz körülményeket, nagyobb lesz a 
tolóerő, így darabszámuk jelentősen 
csökkenthető a nagyobb medencékben. 

Előnyök az Ön számára: 
számtalan felhasználási mód, a motor,  •
hajtómű és lapát eltérő kombinációinak 
köszönhetően; 
folyamatos, energia-takarékos üzem,  •
a keverő alacsony fordulatszámú 
változatai esetén is; 
erősített lapátcsúcs a maximális  •
kopásállóság érdekében.

Új keverőlapát 

Egyedülálló tervezésű lapát

Innovatív összetevők

Maximális tolóerő a kis- és 
középsebességű keverők között. 

Különleges, egy darabból készült, 
laminált szerkezetű lapát, nagyon 
kopásálló belépő éllel. 

Különleges, vinil-észter és szilikon-
karbid külső bevonat a kiváló 
ellenállóság érdekében. 

Műszaki adatok Wilo-EMU TR 212

Névleges motorteljesítmény 6,5 ... 12,5 kW

Fajlagos tolóerő Akár 560 N/kW is 

Tolóerő 1.500 ... 4.300 N

Fordulatszám 70 ... 180 ford./perc 
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Akár 
10 950 €* 

is megtakarítható 
a szivattyúra for
dított költségek

ből 5 év alatt
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Optimális geometria 
Solid járókerék az optimális eredmények 
érdekében 

Az életciklus-költségek összehasonlításából látható, hogy az új SOLID járókerék 
egy hatékony megoldás. A különböző járókerekek összehasonlításából 
megkaphatók azok a költségek, amelyek megtakaríthatók ezzel a megoldással. 

Összehasonlítás: Nedves-telepítésű szennyvízszivattyúk kezeletlen szennyvízhez 

Gyártmány / típus Wilo-EMU FA 
10.51E + T17-4/8H 
(optimizált)

Wilo-EMU FA 
10.22W + T17-4/8H 
(optimizált)

Wilo-EMU FA 
10.51T + T17-4/8H 
(optimizált)

Egycsatornás 
járókerék

Vortex (örvény) 
járókerék 

SOLID járókerék

Indítási mód Közvetlen Közvetlen Közvetlen

Napi üzemidő 10 óra 10 óra 10 óra

Szabad átömlési keresztmetszet 100 mm 100 mm 50 × 96 mm

Szállító-teljesítmény 15 l/s 15 l/s 15 l/s

Emelőmagasság 10 m 10 m 10 m

Motor teljesítménye, P1.1 3,0 kW 4,0 kW 3,1 kW

Pólusok száma 4 4 4

Egycsatornás 
járókerék

Vortex 
járókerék

SOLID 
járókerék

Beszerzési költségek 1.930 € 1.900 € 1.960 €

Éves energiaköltségek 1.643 € 2.190 € 1.697 €

Éves állásidő és szervizköltségek* 3.000 € 500 € 750 €

Összköltség 5 évre vonatkoztatva** 25.145 € 15.350 € 14.195 €

Költség-megtakarítási 
lehetőség 5 év alatt**
a SOLID járókerék esetén 
összehasonlítva az …

...egycsatornás 
járókerékkel

...Vortex 
járókerékkel

10.250 € 1.155 €

* Helyszíni próbaberendezéseken alapuló becslések, szervizhívásonként 250 € költséggel. 
** Az energiaköltségek számítása állandó 0,15 €/kWh egységárral történik. 
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Akár 
10 950 €* 

is megtakarítható 
a szivattyúra for
dított költségek

ből 5 év alatt
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Energia-hatékony szennyvízelvezetés  
Minimális dugulás-érzékenység 
az új járókerék formának köszönhetően 

A szennyvízelvezetés területével 
kapcsolatos kihívások egyre na-
gyobbak.  Jelentősen növekszik a 
szennyvizek agresszivitása és a benne 
lévő szilárdanyagok hányada, a kisebb 
vízfogyasztásnak tulajdoníthatóan. 
Ezen megnövekedett igényekkel 
képes megbírkózni az innovatív SOLID 
járókerék kialakítás. A járókerék 
kombinálja az eltömődésre való kisebb 
hajlamot – a Vortex járókerekekhez 
hasonlóan – a nagyobb hatékonysággal, 
ami megközelítheti az egycsatornás 
járókerekekét.

Előnyök az Ön számára: 
dugulással szembeni optimalizált  •
ellenállás, nagyobb üzembiztonságot 
eredményezve; 
kisebb vibráció a működés során, a  •
szimmetrikus áramlási profil miatt; 
nagyobb hatékonyság, akár 81%-ig is;  •
energiaköltségek csökkentése évente  •
akár 25%-ig, a Vortex járókerekekhez 
viszonyítva. 

Minimális lerakodás 

Igen sima működés

Wilo-EMU FA 

A forma csökkenti a dugulásra való  •
hajlamot. 
A járókerék belsejében lévő hornyok  •
megakadályozzák a lerakódás 
kialakulását.

 Alacsony vibráció a járókerékben a 
szimmetrikus áramlásprofil miatt.

A régebbi Wilo-EMU FA szennyvíz 
szivattyúk* átalakíthatóak, a járókerék 
SOLID-ra cserélésével.

Műszaki adatok Wilo-EMU FA, SOLID járókerékkel

Névleges átmérő DN 100 DN 150 DN 200 DN 250 DN 350

Szállító-teljesítmény  Qmax 50 l/s 160 l/s 240 l/s 360 l/s 620 l/s

Emelőmagasság Hmax 14 m 50 m 52 m 48 m 35 m

Szabad átömlési 
keresztmetszet 50 × 96 mm 76 × 105 mm 95 × 110 mm 95 × 125 mm 150 mm

Motorteljesítmény P2 1,5-7 kW 10-80 kW 10-80 kW 20-80 kW 30-132kW

Pólusok száma 4 4/6 4/6 4/6 6/8

* Típustól függően

WILO-EMU FA
SOLID járókerékkel

SOLID járókerék
egycsatornás
járókerék

BEP = legjobb hatékonyság pontja
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Akár 
100 740 €* 

megtakarítás 
energiaköltségek

területén
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Maximális hatékonyság

En
er

gi
ak

öl
ts

ég

Évek
A többlet invesztíciós igények. 

Száraz telepítés 100 mm
szabad átáramlási mérettel

Száraz telepítés 80 mm 
szabad átáramlási mérettel

Szilárdanyag leválasztó 
rendszer

amortizációs idő**
Összehasonlítva a szilárdanyag 
leválasztó rendszert és szárazan 
telepített szivattyúművet 100 mm 
szabad átáramlási mérettel 
amortizációs idő**
Összehasonlítva a szilárdanyag 
leválasztó rendszert a szárazan 
telepített szivattyúművet 80mm 
szabad átáramlási mérettel

nyereség zóna
Összehasonlítva a szilárdanyag 
leválasztó rendszert és szárazan 
telepített szivattyúművet 100 mm 
szabad átáramlási mérettel 
nyereség zóna
Összehasonlítva a szilárdanyag 
leválasztó rendszert a szárazan 
telepített szivattyúművet 80 mm 
szabad átáramlási mérettel 

Intelligens energia-megtakarítás  
Hosszú távú gazdasági hatékonyság 

Csak a szilárdanyag-leválasztó rendszerek használhatnak kis szabad átfolyó 
keresztmetszettel rendelkező szivattyúkat, amelyek jobb hatásfokot és kisebb 
energia-költségeket eredményeznek. A számítási példa rámutat a lehetséges költség-
megtakarításra. 

* 0,13 €/kWh energiaköltség estén (aktuális energiaköltség, alapdíjak nélkül, meghatározva a megadott névleges 
teljesítmény  alapján).
Megjegyzés: a karbantartási költségek mindegyik rendszerre azonosak, azonban a szivattyúkopás sokkal kisebb a 
szilárdanyag-leválasztó redszernél.  

Példa 
Szennyvízszivattyú-telep 
Lauter, Németország

Hagyományos 
szárazaknás telepítés  
100 mm szabad 
átáramlási mérettel

Hagyományos 
szárazaknás telepítés  
80 mm szabad 
átáramlási mérettel

Szivattyútelep 
szilárdanyag-
leválasztó rendszerrel  
50 mm szabad 
átáramlási mérettel

Wilo-EMU szennyvízszivattyú 
típusa

FA 30.78 D FA 20.98 D FA 15.99 D

Járókeréktípus többcsatornás 
járókerék

többcsatornás 
járókerék

többcsatornás 
járókerék

A szivattyú szabad átáramlási 
méret [mm]

100 80 50

Teljesítményigény a 
munkapontban P1 [kW]

110 98 87

Éves energiaköltség [€] 41756,00 37201,00 33025,00

Extra energiaköltség [%] 
a szilárdanyag-leválasztó 
rendszerhez képest

26 13
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Akár 
100 740 €* 

megtakarítás 
energiaköltségek

területén
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Innovatív technológia költség-megtakarítással  
Szilárdanyag-leválasztó rendszer – 
legjobb megoldás a szennyvízszállításban

Technológiai és gazdasági szempontból, 
a teljesen készreszerelt Wilo-Emuport, 
szilárdanyag-leválasztó rendszerrel 
a legjobb választást képezi teljes 
települések vagy nagyobb ipari és 
kereskedelmi komplexumok számára, 
hagyományos gravitációs lefolyó 
rendszerek segítségével. 

Előnyök az Ön számára 
 Gazdaságosság, a kis szabad átáramlási  •
méretnek köszönhetően
Érzéketlen az eltömődéssel, dugulással  •
szemben, így nagyobb az üzembiz-
tonság. 
Igen tartós tartályok, csúcsminőségű  •
öszetevőkkel, 10 éves garanciával, 
az összes PE-HD anyagú összetevő 
számára. 
Higiénikus telepítési és karbantartási  •
feltételek, könnyű hozzáféréssel az 
összes mechanikus alkatrészhez, 
a szárazaknás telepítésnek 
köszönhetően. 
A kettős szivattyúállomás lehetővé  •
teszi a non-stop üzemeltetést 
karbantartási- és javítási munkák alatt. 
Szivattyúállomás gazdaságos felújítása   •
– újjáépítés egy nap alatt. 

Gazdaságos 

Hosszú használati időtartam

Üzembiztonság és könnyű karbantartás 

 Hatékonyabb a szivattyú kisebb  •
szabad átáramlási méretének 
köszönhetően. 
Nagyobb a szivattyú élettartama.  •
Non-stop üzem a külön lezárási  •
lehetőségnek köszönhetően. 

10 éves garancia minden PE-HD  •
anyagú összetevőre. 
Környezetbarát anyagok.  •
Korrózióálló és újrahasznosítható. •

Kevésbé hajlamos eltömődésre, mint a  •
hagyományos rendszerek.
Száraz, tiszta és szagmentes.  •
Higiénikus szerelési és karbantartási  •
feltételek. 

Műszaki adatok Wilo-EMUport FTS

FS 2000 FS 2500 FS 3000 FS 3500

Rendszer maximális teljesítménye 90 m3/h 190 m3/h 310 m3/h 410 m3/h

Szállítási magasság, H 70 m 70 m 80 m 80 m

Gyűjtőtartály űrtartalma 2.090 l 2.970 l 4.500 l 5.350 l

Használható szivattyúk Wilo-EMU FA 05... FA 20



    

Területi mérnökök:
 Észak-Nyugat Magyarországi régió
 Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, 
 Vas-, Veszprém, Fejér, Zala megye
 8220 Balatonalmádi Pinkóczi út 29.
 Jónás Krisztián
 Mobil: +36 70 932 5381 Fax: +36 23 889 599
 E-mail: krisztian.jonas@wilo.hu

 Északkelet-Magyarországi régió 
  Pest megye északi része, 

Nográd, Borsod-Abaúj-Zemplén,   
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves megye 
2045 Törökbálint Torbágy u. 14. 
Szerényi Zoltán 
Telefon: +36 23 889 578 Fax: +36 23 889 599 
Mobil: +36 30 229 6317 

 E-mail: zoltan.szerenyi@wilo.hu

 Dél-Nyugat Magyarországi régió  
 Somogy-, Tolna és Baranya megye
 7624 Pécs, Besenyő u. 3/3. 
 Kirsching Gábor 
 Telefon: +36 30 655 5098 Fax: +36 72 785 580 
 E-mail: gabor.kirsching@wilo.hu

 Dél-Kelet Magyarországi régió 
 Pest megye déli része,  
 Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, 
 Csongrád és Békés megye  
 2045 Törökbálint Torbágy u. 14. 
 Mihályi Imre
 Mobil: +36 30 525 0576 Fax: +36 23 889 599
 E-mail: imre.mihalyi@wilo.hu

 WILO Magyarország Kft.  
 Központ és Közép-Magyarországi régió 
 2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.
 www.wilo.hu • E-mail: wilo@wilo.hu
 Tel:  +36 23 889 500 
 Fax: +36 23 889 599

Főmérnök / Közmű értékesítési vezető
 Janó János 
 Telefon: +36 23 889 565  
 Mobil: +36 30 924 1000 
 Fax: +36 23 889 599 
 E-mail: janos.jano@wilo.hu

Projektmérnökök:
 Szennyvíztisztító telepek 
 Glász Tamás
 Telefon: +36 23 889 584  
 Mobil: +36 70 932 5390 
 Fax: +36 23 889 599 
 E-mail: tamas.glasz@wilo.hu 

 Csatornázás 
 Katus Viktor
 Telefon: +36 23 889 564  
 Mobil: +36 70 932 5380 
 Fax: +36 23 889 599
 E-mail: viktor.katus@wilo.hu

 Tisztavíz 
 Mihályi Imre
 Mobil: +36 30 525 0576 
 Fax: +36 23 889 599
 E-mail: imre.mihalyi@wilo.hu 20
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