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

Zmeny cien a dodacích termínov vyhradené - všetky ceny sú bez DPH. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru a služieb vydané 1.3.2020 - https://wilo.com/cz/cs/legal.html

] = 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 samostatným čerpadlom, s reguláciou otáčkami

Príslušenstvo Str
Príslušenstvo 224
Uvedenie do prevádzky/kon-
trola funkčnosti  

 

Wilo-Comfort-Vario
COR-1 MHIE 205-1602/GE
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Všetky informácie nájdete na www.wilo-select.com

Konštrukčný typ
Zariadenia na rozvod vody so štandardne nasávacím vyso-
kotlakým odstredivým čerpadlom a integrovanou regulá-
ciou otáčok

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-COR-1 MHIE 205/GE
CO Kompaktné zariadenie na zvyšovanie tlaku
R Regulácia pomocou frekvenčného meniča
1 S jedným čerpadlom
MHIE Konštrukčný rad čerpadiel
2 Menovitý objemový prietok samostatného 

čerpadla [m3/h]
05 Počet stupňov samostatného čerpadla
GE Základná jednotka, t.z. bez prídavného 

regulačného prístroja

Rozsah dodávky
 ƒ továrensky montované zariadenie na zvyšovanie 

tlaku, 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 Robustný systém vďaka vysokotlakovým odstre-
divým čerpadlám z ušľachtilej ocele konštrukč-
ného radu MHIE s integrovaným frekvenčným 
meničom chladeným vzduchom

 ƒ Mimoriadne veľké regulačné rozpätie frekvenčné-
ho meniča

 ƒ Integrovaná plná ochrana motora pomocou PTC
 ƒ Integrovaná detekcia chodu nasucho s automa-
tickým vypínaním pri nedostatku vody pomocou 
výkonovej charakteristiky regulačnej elektroniky 
motora
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Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

Zmeny cien a dodacích termínov vyhradené - všetky ceny sú bez DPH. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru a služieb vydané 1.3.2020 - https://wilo.com/cz/cs/legal.html

] = 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 samostatným čerpadlom, s reguláciou otáčkami

Cenová skupina : PG6
Informácie týkajúce sa objednávania (1~230 V)
Comfort-Vario COR-1 
MHIE...-GE

Počet čerpadiel Maximálny prevádzkový 
tlak

Brutto hmotnosť 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
Informácie týkajúce sa objednávania (3~400 V)
Comfort-Vario COR-1 
MHIE...-GE

Počet čerpadiel Maximálny prevádzkový 
tlak

Brutto hmotnosť 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/sk/sk/articlenumber/2521450
https://wilo.com/quick/sk/sk/articlenumber/2522275
https://wilo.com/quick/sk/sk/articlenumber/2523126
https://wilo.com/quick/sk/sk/articlenumber/2523127
https://wilo.com/quick/sk/sk/articlenumber/2523128
https://wilo.com/quick/sk/sk/articlenumber/2523129
https://wilo.com/quick/sk/sk/articlenumber/2523130

