
Ipari vízellátó- és tüzivíz-rendszerek
szivattyúi és vezérlései
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MÉGSZ V. Ipari és Technológiai Szakmai Nap

•Helix EXCEL

•Vezérlések

•SiFire



Wilo-Helix EXCEL
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Wilo-Helix EXCEL

•Nagy hatásfokú hajtás

−Nagy hatásfokú EC-Motor 
(Hatásfok az IEC 60034-31 Ed.1
szerinti IE4 felett)

−Beépített elektronikus szabályozás 
széles szabályozási tartománnyal

−3 szabályozási mód amely minden 
alkalmazáshoz illeszkedik 

−Új, kompakt design
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Wilo-Helix EXCEL

•Magas hatásfokú hidraulika

−Hatásfokra optimalizált lézerrel 
hegesztett 2D/3D hidraulika

−Hidraulika korrózióálló acélból
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Wilo-Helix EXCEL

•Felhasználóbarát hajtás

−Felhasználóbarát interfész „Piros 
gomb” technológiával és kijelzővel 

−Könnyen kezelhető menürendszer 
az egyszerű paraméter-beállításhoz

−Kiegészítő plug-in modulok az 
épületfelügyeleti rendszerkkel
történő kommunikációhoz 
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Wilo-Helix EXCEL

•Felhasználóbarát karbantartás

−A szivattyú és a motor közötti 
közdarab elforgatható a 
csúszógyűrűhöz való könnyű 
hozzáférés érdekében

−Felhasználóbarát X-Seal kazettás 
csúszógyűrűs tömítés és 
kiszerelhető tengelykapcsoló (40 
kg-os, vagy nehezebb motorokhoz) 
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Wilo-Helix EXCEL

* Határértékek az IEC 60034-31 Ed.1-nek megfelelően

2-pólus / 
50 Hz

4 kW 5.5 kW

IE1 83.1 % 84.7 %

IE2 85.8 % 87.0 %

IE3 88.1 % 89.2 %

IE4* 90.3 % 91.1 %

Wilo-Helix
Excel

94%
(P2=4.5 kW)

Motor hatásfokok összehasonlítása

n

IE 2

IE 3

IE 4

Wilo-Helix EXCEL

p

EC-Motor amely jobb, 

mint az IE4-es kivitel
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Wilo-Helix EXCEL



Rokonál Géza, WILO Magyarország Kft.

Vezérlőszekrények
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Nyomásfokozó vezérlések

Szabályozatlan sziv. Szabályozott sziv.1 db frekvenciaváltó

Variációk
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Nyomásfokozó vezérlések

Szabályozatlan sziv.

Variációk

Szabadon beállítható nyomásszint „p- KI“ minden szivattyúra

Nyomáskülönbség 
szivattyútípus 
szerint 1 és 1,5 
bar között

Q

H

Szabadon beállítható nyomásszint „p- BE“ minden szivattyúra

Szabályozatlan sziv.
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Nyomásfokozó vezérlések

A flexibilis CC rendszer – különleges ipari alkalmazásokra

• A CC rendszer egy, a felhasználók igényeihez illesztett megoldás

• Több, mint 6 db szivattyú hajtása lehetséges
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Nyomásfokozó vezérlések

Variációk

1 db frekvenciaváltó

Szabadon beállítható nyomásszint „p - KI“ minden szivattyúhoz
az alapszivattyúhoz külön nyomásszint

Nyomáskülönbség 
szivattyútípustól 
függően 0,4 - 0,7 bar.

Szabadon beállítható nyomásszint „p - BE“ 
minden szivattyúhoz

a direkt működő csúcsszivattyúk BE / KI pontjai

Q

H
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Nyomásfokozó vezérlések

SiBoost Smart: SC és SC-FC Helix V szivattyúkkal
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Nyomásfokozó vezérlések

A flexibilis CC rendszer – különleges ipari alkalmazásokra

• Szinte nincs teljesítmény-korlátozás

• CC-FC 6x75 kW
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Nyomásfokozó vezérlések

Variációk

Szabályozott sziv.

Q

H

Sávszélesség +/- 0,1 bar
5,0 bar kívánt értékig, 
e felett a beállított érték 
2%-a

szabadon beállítható érték minden szivattyúra

A csúcsszivattyúk BE/KI értékei „finoman”közelítve
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Nyomásfokozó vezérlések

A flexibilis CC rendszer – különleges ipari alkalmazásokra

• CCe rendszer szekrénybe épített frekvenciaváltókkal: Cce-HVAC 3x90 kW
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Nyomásfokozó vezérlések

SiBoost Smart: SCe rendszer

Helix-VE és Helix-EXCEL
szivattyúkkal



WILO Si-Fire Sprinkler Szivattyútelep

kedd, 2015. szeptember 29.

Rokonál Géza, WILO Magyarország Kft.
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• A sprinklerek 1874-es feltalálásuk óta 
a legszélesebb körben használt és 
legmegbízhatóbb automatikusan 
működő berendezés tűzvédelemre

• A sprinkler berendezések érzékelik a 
tüzet, riasztást adnak és elfojtják azt

• Csak ott permetezik a vizet, ahol 
szükséges, a tűz közvetlen 
környezetében, így megvédve az 
épületet és a benne tartózkodókat

BEVEZETÉS
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BEVEZETÉS

Sprinkler elrendezés

Riasztószelepek

Nyomásfokozó

Tűzoltótömlő 
csatlakozás

Víztartály

Sprinkler 2 zóna

Sprinkler 1 zóna
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Új kompakt, merev felépítmény

• Kompakt rendszer

- Smart vezérlőberendezés

- Smart – piros gombbal

- RAL3000 - szivattyúk

- Galvanizált fém váz

- Merevítő oldaloszlopok

- Epoxy bázisú csőfestés

- Műanyag burkolat a hátsó oldalon

- Takart kábelek

•100% Wilo 

• - Flexibilis, a helyi igényekhez 

alakítható
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Wilo SiFire – Termékpaletta

• 6 nyomásfokozó variáció elektromos, vagy 

dízelmotorral hajtott szivattyú és jockey szivattyú

• Moduláris felépítés

•2 kompakt modell• 4 egyszivattyús modell

D             E           E J          D    J          D    J     E           E J     E 
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WNF – A megbízható tűzivíz szivattyú

• Főszivattyú IE3-as villanymotorral, 

vagy dízelmotorral, szabvány 

szerinti nagy teljesítménytartalékkal

• Kiszerelhető tengelykapcsolóval amely 

biztosítja a szivattyúk könnyű 

szervizelhetőségét a motor illetve a 

csővezeték elmozdítása nélkül
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SC Fire – A Wilo Smart Controller család új tagja

• Magas szintű szabályozás nagyon egyszerű 

működéssel, szimbólumokra épített LCD 

kijelzővel a WILO-tól jól ismert piros gomb 

technikával

• Kiegészítő információk a tűzivíz

funkciókhoz

• Opcionálisan kommunikációs lehetőség
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Wilo SiFire – Könnyű beépítés, hosszú élettartam

• A dízelmotor egy speciális 

alaplappal van ellátva, amely 

90%-ban rezgésszigetelő, ezzel 

védi a környezetet és növeli a 

berendezés élettartamát

• Szilárd, merev vázszerkezet a 

szállítás és helyszínre emelés 

megkönnyítésére targoncával, vagy 

daruzással
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Wilo SiFire

• A nyomóoldali elzárószerelvények rögzíthetőek nyitott állapotban. 

Tartozékként kaphatóak helyzetjelző kapcsolók

•A műanyag burkolat lehetővé teszi a nyitott illetve zárt állapot pontos 

felismerhetőségét
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Wilo SiFire - dokumentumok
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Wilo SiFire - Katalógus

http://productfinder.
wilo.com/hu/COM/p
roductrange/000000
2e0002cc38000200
23/fc_range_descrip
tion
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Wilo SiFire - dokumentumok
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Wilo SiFire - dokumentumok
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Wilo SiFire Wilo SiBoost Smart Helix V/VE/Excel 

Wilo Si Család
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MÉGSZ V. Ipari és Technológiai Szakmai Nap
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MÉGSZ V. Ipari és Technológiai Szakmai Nap

•KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!


