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Hoogrendement-circulatiepompen

Jaarlijks stroomverbruik in kWu/j van verschillende verwarmingspompen (DN 30)  
rekening houdend met de nachtvertraging *

Hoogrendement-
pomp

Energiebesparende pomp

Standaard pomp

Electriciteitsverbruik [kWu/j]

* Belastingsprofiel met 5500 bedrijfsuren per jaar:
0,2% (110 uur) bij 100% QN (vollast)
25% (1375 uur) bij 65% QN (deellast)
40% (2200 uur) bij 30% QN (lage belasting)
33% (1815 uur) bij nachtvertraging

• Waaier met driedimensioneel gekromde
schoepen en een gladder oppervlak
vermindert wrijvingsverliezen.

• In het hydraulische deellastbereik is
het rendement aanzienlijk verbeterd.

• Kunststof spleetbus van koolstofvezel-
composiet voorkomt wervelstroom-
verliezen.

• Aanzienlijk hoger motorrendement, dus 
veel lagere bedrijfskosten.

• Spoelen die het koppel opwekken, zorgen voor
een zeer krachtige start.

• De rotor voor toerentallen boven 4000 t/min.
vermindert grootte en gewicht van huis en 
motor: voor een eenvoudiger gebruik bij een 
gelijkblijvend vermogen.

De eerste hoogrendement-circulatiepomp ter wereld

Het label «ErP ready 2015» geldt voor natloperpompen in verwarming- en airconditioning-toepas-
singen, volgens de ErP-richtlijn 2015.

Voor gamma:
•  WILO-Stratos
•  WILO-Stratos PICO
•  WILO-Yonos PICO

Het label «ErP ready 2017» geldt voor droogloperpompen in verwarmings-, airconditionings-, koel- 
en drukverhogingstoepassingen, nieuwe identificatie analoog aan de natloperpompen. Het product 
vervult de motor-rendementseisen van de ErP richtlijn 2017.

Voor gamma:
•  WILO-Stratos GIGA
•  WILO-Helix EXCEL

Uw voordeel:
Het product behoort tot de meest efficiënte pompen ter wereld
Installatie- en bedrijfszekerheid voor de komende jaren
Hoogste rendementen, garanderen stroomkostenbesparing en vermindering van de CO2-uitstoot
In overeenstemming met de informatieplicht t.o.v. de klanten
Positionering als een toekomstgerichte, innovatieve energieconsulent
Logo voor een zeer snelle terugverdientijd
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WILO-STRATOS D

WILO-CRONOLINE IL-E

WILO-TOP Z

WILO-STRATOS

WILO-CRONOBLOC BL

Integratievoorbeelden van WILO-pompen in een verwarmingssysteem
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HYDRAULIC

WILO-STRATOS PICO

CODE

m³/h m Rp bar mm °C Ph/V kg

Stratos PICO 25/1-4 2 4 1 10 180 1-230 2,3 4132462
Stratos PICO 25/1-6 4 6 1 10 180 1-230 2,2 4132463
Stratos PICO 30/1-4 2 4 1 ¼ 10 180 1-230 2,2 4132464
Stratos PICO 30/1-6 4 6 1 ¼ 10 180 1-230 2,2 4132465
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Hoogrendement-circulatiepompen WILO-STRATOS PICO

Max.
debiet
Qmax

Max.
opvoer-
hoogte

Draad-
koppeling

Nominale
druk
PN

Inbouw-
lengte

l0

Vloeistof 
tempe-
ratuur

Netaan-
sluiting

Bruto-
gew.

m

+2
tot 

+110

Bouwtype

Natloper-circulatiepomp, energieklasse A, met draadaansluiting (Rp ½, Rp 1 en Rp 1¼) en blokkeerstroombestendige 
EC-motor met geïntegreerde elektronische vermogensregeling voor energiebesparing tot 90% t.o.v. oude verwar-
mingspompen met constant toerental; slechts 3 watt min. opgenomen vermogen

Toepassingen

Alle types warmwaterverwarming voor meergezinswoningen en appartementsgebouwen, airconditioning-installaties 
en industriële circulatie-installaties

Type-aanduiding

Voorbeeld:  Wilo-Stratos PICO 30/1-4  
Stratos PICO  Hoogrendement-circulatiepomp  
30/  Nominale aansluitdiameter 
1-4  Opvoerhoogtebereik [m]  

Bijzonderheden/voordelen

Automatische vertraging
Geïntegreerde motorbeveiliging
Zeer hoge startkoppel voor een veilige start
Beschermingsklasse IP X4D

Functies

Werkingsmodi
Δ p-c voor constante verschildruk
Δ p-v voor variabele verschildruk, combineerbaar met de regelfunctie Dynamic Adapt

Handmatige functies
Instelling van de werkingsmodus, het pompvermogen (opvoerhoogte) en de automatische vertraging
Reset-functie voor het resetten van de stroommeter of van de fabrieksinstellingen

Automatische functies
Traploze vermogensaanpassing afhankelijk van de werkingsmodus
Automatische vetraging, ontluchtingsfunctie voor de ontluchting van de rotorruimte en deblokkeerfunctie

Meldings- en weergavefuncties
LCD-display met weergave van het actuele verbruik in watt en van het totale aantal kilowattuur

Uitrusting

Steeksleutelaanzet op pomphuis, snelle elektrische koppeling met Wilo-Connector, automatische ontluchting,
partikelfilter en standaard warmte-isolatie voor verwarmingstoepassingen

Materialen

Pomphuis: gietijzer
Warmte-isolatie: polypropyleen
As: roestvrij staal
Lager: koolstof, met metaal geïmpregneerd
Waaier: kunststof

Leveringsomvang 

Pomp, warmte-isolatie, Wilo-Connector, afdichtingen en installatie- en gebruikshandleiding

Opties 

Uitvoering Stratos PICO-RG met pomphuis van roodkoper (voor houten vloerverwarmingen)
Uitvoering Stratos PICO-130 met korte inbouwlengte (130 mm)

Toebehoren 

Draadaansluitingen, passtukken en haakse stekker met 2 m aansluitkabel
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