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] = pripravené na dodanie, S = skladom vo WILO CS, Z = skladom v DE, D = individuálne potvrdenie termínu dodania, A = individuálne potvrdenie termínu dodania, Í = ceny na vyžiadanie

Zvyšovanie tlaku
Zariadenia so samostatnými čerpadlami s pevným počtom otáčok

Príslušenstvo Str
Príslušenstvo 224
Uvedenie do prevádzky/kon-
trola funkčnosti  
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Všetky informácie nájdete na www.wilo-select.com

Konštrukčný typ
Zariadenie na rozvod vody s oddelenými systémami a štan-
dardne nasávacím vysokotlakovým odstredivým čerpadlom

Použitie
 ƒ Plnoautomatické zásobovanie vodou a zvyšovanie 

tlaku v obytných, kancelárskych a administratívnych 
budovách, hoteloch, nemocniciach, obchodných do-
moch ako aj v priemyselných systémoch

 ƒ Čerpanie pitnej vody, úžitkovej vody, chladiacej 
vody, hasiacej vody (okrem hasiacich zariadení podľa 
DIN14462 a s povolením miestnych úradov protipo-
žiarnej ochrany) alebo iných úžitkových vôd, ktoré ani 
chemicky ani mechanicky nenarúšajú použité materi-
ály a neobsahujú žiadne abrazívne zložky ani zložky s 
dlhými vláknami

Typový kľúč
Príklad: Wilo-CO/T-1 Helix V 403/CE
CO Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku
T S integrovanou nátokovou nádržou ako 

oddeľovanie systémov
1 S jedným čerpadlom
Helix V Konštrukčný rad čerpadiel
4 Menovitý objemový prietok samostatného 

čerpadla [m3/h]
03 Počet stupňov samostatného čerpadla
CE Regulačný prístroj; CE = Controller Eco-

nomy

Rozsah dodávky
 ƒ zariadenie na zvyšovanie tlaku namontované vo vý-

robe, pripravené na okamžité zapojenie, s preverenou 
funkčnosťou a nepriepustnosťou

 ƒ Obal
 ƒ Návod na montáž a obsluhu

Voliteľné vybavenie
Ďalšie sieťové prípojky na požiadanie

Zvláštne znaky/prednosti produktu
 ƒ Kompaktné zariadenie pripravené na okamžité 
zapojenie, vhodné pre všetky použitia vyžadujúce 
oddelenie systémov

 ƒ Robustný systém vďaka vysokotlakovému odstre-
divému čerpadlu z ušľachtilej ocele konštrukčné-
ho radu Helix V

 ƒ Jednoducho nastaviteľné a prevádzkovo bezpeč-
né vďaka použitému riadiacemu prístroju CE
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] = pripravené na dodanie, S = skladom vo WILO CS, Z = skladom v DE, D = individuálne potvrdenie termínu dodania, A = individuálne potvrdenie termínu dodania, Í = ceny na vyžiadanie

Zvyšovanie tlaku
Zariadenia so samostatnými čerpadlami s pevným počtom otáčok

Cenová skupina : PG6
Informácie týkajúce sa objednávania
Comfort-Vario 
COR/T-1 Helix VE...-
GE

Počet čerpadiel Maximálny prevádzkový 
tlak

Brutto hmotnosť cca Č. výr.

Q p m
m³/h bar kg ] EUR

403-GE 8 16 123 2547961 D 4.993,-

404-GE 8 16 126 2547962 D 5.041,-

405-GE 8 16 128 2547963 D 5.106,-

407-GE 8 16 136 2547964 D 5.274,-

410-GE 8 16 138 2547965 D 5.392,-

413-GE 8 16 147 2547966 D 5.619,-

602-GE 12 16 126 2547967 D 5.037,-

603-GE 12 16 128 2547968 D 5.095,-

604-GE 12 16 135 2547969 D 5.250,-

606-GE 12 16 137 2547970 D 5.362,-

608-GE 12 16 147 2547971 D 5.545,-

611-GE 12 16 158 2547972 D 5.818,-

https://wilo.com/quick/sk/sk/articlenumber/2547961
https://wilo.com/quick/sk/sk/articlenumber/2547962
https://wilo.com/quick/sk/sk/articlenumber/2547963
https://wilo.com/quick/sk/sk/articlenumber/2547964
https://wilo.com/quick/sk/sk/articlenumber/2547965
https://wilo.com/quick/sk/sk/articlenumber/2547966
https://wilo.com/quick/sk/sk/articlenumber/2547967
https://wilo.com/quick/sk/sk/articlenumber/2547968
https://wilo.com/quick/sk/sk/articlenumber/2547969
https://wilo.com/quick/sk/sk/articlenumber/2547970
https://wilo.com/quick/sk/sk/articlenumber/2547971
https://wilo.com/quick/sk/sk/articlenumber/2547972

