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Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 - https://wilo.com/cz/cs/legal.html
] = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, Í = ceny na vyžádání

Zvyšování tlaku
Zařízení se samostatnými čerpadly, s regulací otáček
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Všechny informace na www.wilo-select.com

Konstrukce
Zařízení pro zásobování vodou s normálně nasávacím, 
vysokotlakým odstředivým čerpadlem a integrovanou 
regulací otáček

Použití
 ƒ Plně automatické zásobování vodou a zvyšování tlaku 

v obytných, kancelářských a správních budovách, 
hotelích, nemocnicích, obchodních domech a průmys-
lových systémech

 ƒ Čerpání pitné a užitkové vody, chladicí vody, hasicí 
vody (kromě vody pro hasicí zařízení podle normy DIN 
14462 a se schválením místních úřadů odpovědných 
za protipožární ochranu) nebo jiných užitkových vod, 
které nejsou chemicky ani mechanicky agresivní vůči 
použitým materiálům a neobsahují žádné abrazivní 
částice ani dlouhá vlákna

Typový klíč
Příklad: Wilo-COR-1 MHIE 205/GE
CO Kompaktní zařízení na zvyšování tlaku
r Regulace pomocí frekvenčního měniče
1 S čerpadlem
MHIE Konstrukční řada čerpadel
2 Jmenovitý průtok jednotlivého čerpadla 

[m3/h]
05 Počet stupňů samostatného čerpadla
GE Základní jednotka, tzn. bez přídavných 

regulačních přístrojů

Obsah dodávky
 ƒ Ze závodu smontované zařízení na zvyšování tlaku, 

přezkoušené ohledně funkce a těsnosti a připravené k 
okamžitému zapojení

 ƒ Obal
 ƒ Návod k montáži a obsluze

Volitelné možnosti
Další síťové přípojky na přání

Vaše výhody
 ƒ Robustní systém díky vysokotlakým odstředivým 
čerpadlům z nerezové oceli konstrukční řady MHIE 
se vzduchem chlazeným, integrovaným frekvenč-
ním měničem

 ƒ Nadměrně velká šířka regulačního pásma frek-
venčního měniče

 ƒ Integrovaná plná ochrana motoru přes PTC
 ƒ Integrovaná detekce chodu nasucho s automatic-
kým vypínáním při nedostatku vody prostřednic-
tvím celkové výkonové charakteristiky regulační 
elektroniky motoru
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Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 - https://wilo.com/cz/cs/legal.html
] = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, Í = ceny na vyžádání

Zvyšování tlaku
Zařízení se samostatnými čerpadly, s regulací otáček

Cenová skupina : PG6
Informace k objednávce (1~230 V)
Comfort-Vario COR-1 
MHIE...-GE

Počet čerpadel Maximální provozní tlak Hmotnost brutto cca Č. výr..

Q p m
m³/h bar kg ] EUR

205 EM-GE 7 16 63 2521450 D 2.540,-

403 EM-GE 11 16 61 2522275 D 2.657,-

Cenová skupina : PG6
Bestellinformationen (3~400 V)
Comfort-Vario COR-1 
MHIE...-GE

Počet čerpadel Maximální provozní tlak Hmotnost brutto cca Č. výr..

Q p m
m³/h bar kg ] EUR

205-GE 7 16 58 2523126 D 2.654,-

403-GE 11 16 60 2523127 D 2.616,-

406-GE 11 16 59 2523128 D 2.947,-

803-GE 20 16 63 2523129 D 2.913,-

1602-GE 34 16 64 2523130 D 2.991,-

https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2521450
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2522275
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2523126
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2523127
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2523128
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2523129
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2523130

