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Zvyšování tlaku
Zařízení se samostatnými čerpadly, s regulací otáček

Příslušenství Str.
Příslušenství 551

 

100

80

60

40

20

0
0 2 4 6 8 10 12 Q/m³/h

H/m

2.. 4.. 8..

Wilo-SiBoost Smart
1 MVISE 206-806
50/60 Hz

Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE ¾

NOVÉ

Všechny informace na www.wilo-select.com

Konstrukce
Zařízení pro zásobování vodou s nízkou hlučností, při-
pravené k okamžitému zapojení, se svisle orientovaným 
vysokotlakým odstředivým čerpadlem s normálním sáním 
z nerezové oceli, konstrukční řady MVISE v mokroběžném 
provedené, s integrovanými, vodou chlazenými frekvenč-
ními měniči.

Použití
Plně automatický rozvod vody a zvyšování tlaku v režimu 
plnění, buď z veřejné vodovodní sítě nebo z nádrže ve výš-
ce alespoň 0,5 m nad čerpadlem, pro soukromé, komerční, 
průmyslové a komunální použití (dle požadavků norem DIN 
1988 a DIN EN 806 musí být provedeno záložní čerpadlo).

Schváleným čerpaným médiem je obecně taková voda, 
která chemicky ani mechanicky nepoškozuje použité 
materiály a neobsahuje abrazivní ani dlouhovláknité složky, 
jako:

 ƒ Pitná voda
 ƒ Chladicí voda
 ƒ Výrobní voda
 ƒ Hasicí voda (kromě použití pro protipožární systémy 

dle DIN 14462, se schválením místních požárních 
úřadů)

Typový klíč
Příklad: Wilo-SiBoost Smart 1 MVISE 206
SiBoost Smart Kompaktní zařízení na zvyšování tlaku s 

integrovanou regulací otáček
1 Počet čerpadel
MVISE Konstrukční řada čerpadel
2 Jmenovitý čerpací výkon/[m³/h] samostat-

ného čerpadla
06 Počet stupňů samostatných čerpadel

Obsah dodávky
 ƒ Továrně smontované zařízení na zvyšování tlaku při-

pravené k okamžitému zapojení, přezkoušené ohledně 
funkce a těsnosti

 ƒ Obal
 ƒ Návod k montáži a obsluze

Volitelné možnosti
Jiné síťové přípojky na vyžádání

Vaše výhody
 ƒ Téměř bezhlučně fungující systém díky použití 
mokroběžných, vysokotlakých odstředivých čer-
padel z nerezové oceli s integrovaným frekvenč-
ním měničem

 ƒ Až o 20 dB [A] tišší než konvenční zařízení se 
srovnatelným hydraulickým výkonem

 ƒ S jednoduchým nastavováním a provozně spoleh-
livá zařízení díky použitým čerpadlům konstrukční 
řady MVISE s integrovanou detekcí chodu nasucho 
a automatickým vypínáním při nedostatku vody
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Zvyšování tlaku
Zařízení se samostatnými čerpadly, s regulací otáček

Cenová skupina : PG6
Informace k objednávce PN 16
SiBoost Smart 1 
MVISE

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

Q p m
m³/h bar kg ] EUR

206 4 16 71 2550736 D 3.247,-

210 4 16 77 2550737 D 3.337,-

404 8 16 71 2550738 D 3.448,-

406 8 16 72 2550739 D 3.512,-

410 8 16 78 2550740 D 3.894,-

803 14 16 74 2550741 D 4.046,-

806 14 16 79 2550742 D 4.624,-

https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2550736
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2550737
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2550738
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2550739
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2550740
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2550741
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2550742

