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Comfort-Vario COR MHIE.../ECe

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 s více čerpadly, s regulací otáček

Příslušenství Str.
Příslušenství 551

 

0 4020 60 80 Q/m³/h

80

60

40

20

0

H/m Wilo-Comfort-Vario
COR-2-3 MHIE 205-1602/ECe
50/60 Hz

8../ECe 16../ECe
4../ECe2../ECe

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../ECe ¾

 

Všechny informace na www.wilo-select.com

Konstrukce
Zařízení na zvyšování tlaku se 2 až 3 paralelně zapojený-
mi, standardně nasávacími, vysokotlakými odstředivými 
čerpadly z nerezové oceli s integrovanými frekvenčními 
měniči

Použití
 ƒ Plně automatický rozvod vody a zvýšení tlaku v 

nátokovém režimu z veřejné vodovodní sítě nebo z 
přednádrže pro soukromé, komerční, průmyslové a 
komunální použití (např. obytné, kancelářské, správní 
budovy, hotely, nemocnice, řemeslné či průmyslové 
provozy, dodavatelé vody).

 ƒ Čerpání pitné a užitkové vody, chladicí vody, hasicí 
vody nebo jiných užitkových vod, které nejsou ani 
chemicky ani mechanicky agresivní vůči použitým 
materiálům a neobsahují žádné abrazivní částice ani 
dlouhá vlákna

Typový klíč
Příklad: Wilo-COR-3 MHIE 406/ECe
COR Kompaktní zařízení na zvyšování tlaku s 

integrovanou regulací otáček
3 Počet čerpadel
MHIE Konstrukční řada čerpadel
4 Jmenovitý objemový průtok [m3/h] samo-

statného čerpadla
06 Počet stupňů samostatného čerpadla
ECe Regulační jednotka; ECe = Easy Control 

s elektronicky řízenými čerpadly

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 Kompaktní systém s vynikajícím poměrem cena-
-výkon díky vysokotlakým odstředivým čerpa-
dlům z nerezové oceli konstrukční řady MHIE se 
vzduchem chlazenými, integrovanými frekvenč-
ními měniči

 ƒ Nadměrně velká šířka regulačního pásma
 ƒ Integrovaná plná ochrana motoru s termistorovým 
snímačem teploty (PTC)

 ƒ Integrovaná detekce chodu nasucho s automatic-
kým vypínáním při nedostatku vody prostřednic-
tvím regulační elektroniky motoru

 ƒ Schválení pro pitnou vodu (ACS, KTW, WRAS) 
pro všechny konstrukční součásti přicházející do 
kontaktu s médií (EPDM)
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Zvyšování tlaku
Zařízení s více čerpadly, s regulací otáček

Příplatky
Typy Popis Č. výr.. Cenová 

skupina

] EUR
Mont. sada - poj. 
proti ned. vody WMS 
R ¼

Konstrukční sada WMS R ¼, tlakový spínač jako signální čidlo nedostatku 
vody při přímém připojení k vedení na odsávací straně.

2521150 Z PG14 132,-

Mont. sada - poj. 
proti ned. vody WMS 
R ¾

Konstrukční sada WMS R ¾, tlakový spínač jako signální čidlo nedostatku 
vody při přímém připojení k tlakovému vedení.

2000424 Z PG14 119,-

Cenová skupina : PG6
Informace k objednávce (1~230 V)
Comfort-Vario COR MHIE.../ECe Síťová přípojka Č. výr..

2
Č. výr..
3

] ]

205EM/ECe 1~230 V, 50/60 Hz 2551681 A Í 2551683 A Í

403EM/ECe 1~230 V, 50/60 Hz 2551682 A Í 2551684 A Í

Cenová skupina : PG6
Bestellinformationen (3~400 V)
Comfort-Vario COR MHIE.../ECe Síťová přípojka Č. výr..

2
Č. výr..
3

] ]

205/ECe 3~400 V, 50/60 Hz 2551651 A Í 2551656 A Í

403/ECe 3~400 V, 50/60 Hz 2551652 A Í 2551657 A Í

406/ECe 3~400 V, 50/60 Hz 2551653 A Í 2551658 A Í

803/ECe 3~400 V, 50/60 Hz 2551654 A Í 2551659 A Í

1602/ECe 3~400 V, 50/60 Hz 2551655 A Í 2551660 A Í

https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2521150
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2000424
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2551681
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2551683
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2551682
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2551684
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2551651
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2551656
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2551652
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2551657
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2551653
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2551658
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2551654
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2551659
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2551655
https://wilo.com/quick/cz/cs/articlenumber/2551660

