
Soluţii de înaltă eficienţă pentru aplicaţii în construcţii 
Spaţii rezidenţiale, de birouri şi comerciale



 
Apa înseamnă viaţă.
Şi din 1872, Wilo a făcut legătura
dintre oameni şi apă.



“O reţetă de succes funcţionează numai cu ingredientele corecte. 
Şi aceste ingrediente sunt: servirea clienţilor, inovaţia, 
perfecţionismul şi, înainte de orice – eficienţa ridicată.”
Oliver Hermes, Preşedintele Comitetului Executiv  WILO SE

Este elementul care dă viaţă clădirilor: apa transportă 
căldura şi creează astfel un climat interior confortabil. 
Mediile de viaţă şi de muncă confortabile necesită 
întotdeauna alimentarea şi evacuarea fiabilă, convenabilă 
şi economică a apei.
Clădirile au nevoie de apă pentru a susţine viaţa, iar aceasta 
însemnă că ele sunt dependente de instalaţiile care 
transportă apa. Soluţiile  inteligente – pentru ceea ce 
înseamnă eficienţă ridicată. Pentru satisfacerea acestor 
ambiţii, noi deja dezvoltăm soluţiile pentru produsele şi 
sistemele de mâine.

High Efficiency6,027

Pentru cei 6,027 angajaţi ai firmei Wilo, eficienţa este motivaţia zilnică pentru performanţă. 



Sustenabilitate.
Ideile de astăzi, soluţiile standard de mâine.

Economisirea a 11 milioane tone de CO2 pe an în întreaga Europa – chiar şi obiectivele mari încep cu paşi mici. 

High Efficiency11,000,000



Nu-i nevoie de multe pentru o protecţie de înaltă 
eficienţă a mediului. Doar idei bune. Aşa cum a fost 
ideea pompei de înaltă eficienţă care a reprezentat un 
punct de pornire în anul 2001 şi datele de performanţă 
care au definit limitele standard de astăzi. Această 
pompă necesită cu până la 90% mai puţină energie 
electrică decât pompele standard vechi, fără sistem de 
reglare. Aceasta ajută la reducerea emisiilor dăunătoare 
de CO2 – şi va ajuta Comisia UE să-şi atingă obiectivul 
de reducere cu până la 11 milioane tone pe an până în 2020.
Ideea este însă bună numai dacă îşi recuperează costurile 
pe termen lung. De aceea, pompele Wilo de înaltă 
eficienţă economisesc nu numai energie, dar şi bani. 
De pe fiecare factură de energie electrică. Un pas mic 
pentru fiecare dintre noi, dar un pas mare pentru noi toţi. 
Spre un viitor mai bun pentru generaţiile următoare.



Calitate.
Este tot ceea ce contează.



Abateri de 70 microni – grosimea unui fir de păr – sunt 
greu vizibile cu ochiul liber. Este o toleranţă încă prea 
mare pentru o calitate reală şi acesta este motivul
pentru care sistemul nostru de asigurare a calităţii 
combină cele mai recente metode de măsurare cu 
proceduri de testare extinse. Acestea includ, de exemplu, 
un test de anduranţă în care pompele noastre 
funcţionează fără oprire în plină sarcină. Acest test şi 
tehnicienii cei mai pretenţioşi garantează că până şi 
cele mai mici deficienţe nu rămân nedetectate.  
Numai produsele care trec testele noastre cu nota maximă 
vor fi puse în lucru în firma dumneavoastră.  
Calitatea înseamnă că noi analizăm orice aspect al  
produselor şi al acţiunilor noastre, astfel încât 
dumneavoastră să fiţi liniştit.

High Efficiency0.00007

De la 70 de microni până la 100 de metri cubi: mare sau mic, calitatea este baza tuturor inovaţiilor tehnice.



Încălzire, climatizare, răcire.
Cum obţin fanii maşinilor sport acea senzaţie 
de căldură în interior.

High Efficiency80



Wilo-Stratos

Tipul constructiv:
Pompă de circulaţie cu rotorul
imersat, cu motor EC şi reglare 
automată a performanţelor

Domenii de utilizare:
Instalaţii de încălzire cu apă caldă de toate tipurile, instalaţii 
de climatizare, circuite închise de răcire, sisteme industriale 
de recirculare.

Caracteristicile produselor
Pionierul înaltei eficienţe, economii de energie electrică 
de până la 80 % în comparaţie cu pompele standard 
pentru instalaţii de încălzire fără reglajul turaţiei, ceea ce 
ameliorează atât bilanţurile cât şi mediul înconjurător. 

Până la 80 % mai puţin consum de energie electrică  – 
poziţie de top în ceea ce priveşte eficienţa ridicată.

Inovaţiile şi dezvoltările tehnologice nu apar niciodată 
din întâmplare. Ele se bazează pe o tradiţie de dezvoltare 
cultivată cu grijă – dar în special pe un climat de inovaţie. 
La o firmă ca Porsche, acest lucru nu este diferit faţă de 
Wilo. Iar inginerii ştiu că performanţa trebuie să-şi acopere 
întotdeauna costurile. Nu este vorba numai de performanţa 
maximă, este vorba şi de eficienţa ridicată.  
Când se lucrează cu resursele naturale, cum este energia, 
pompele Wilo de înaltă eficienţă stabilesc noi standarde, cu 
economii de energie de până la 80%.  
Această cifră i-a impresionat pe experţii de la Muzeul 
Porsche Museum din Zuffenhausen în aşa măsură încât, în 
acest complex vizionar, se utilizează numai pompe Wilo 
de înaltă eficienţă în instalaţiile de încălzire, climatizare şi 
alimentare cu apă.  
Wilo a demonstrat, însă, că poate să se comporte economic 
şi cu alte resurse valoroase: timpul. Până la urmă, la Wilo veţi 
găsi nu numai soluţii de înaltă eficienţă pentru instalaţiile 
de încălzire, climatizare şi răcire, dar şi unelte de proiectare, 
cum este Wilo LCC sau Wilo Select. Pentru a fi siguri că nu 
veţi transpira când elaboraţi un proiect mare.

High Efficiency



Alimentarea cu apă. 
De ce marile idei au nevoie de un impuls.

High Efficiency190



190 metri de inspiraţie – spaţiu pentru idei care curg.

Dacă vrei să faci lucruri mari trebuie să iei în considerare 
provocări mari. Acest lucru este valabil pentru provocările 
timpului nostru, precum unificarea economiei şi ecologiei, 
pentru durabilitate în gestionarea resurselor limitate, cum 
ar fi apa, precum şi pentru perioade scurte de planificare şi 
realizare. În cazul unor proiecte inovatoare, care stabilesc 
noi standarde, toţi proiectanţii în cauză sunt sub o presiune 
enormă. Cu Wilo, e bine să ai un partener de partea ta, care 
preia presiunea - şi o foloseşte într-un mod practic.  
Ca şi la Turning Torso din Malmö, Suedia, una dintre cele 
mai mari clădiri rezidenţiale şi comerciale din Europa, pre-
cum şi una dintre cele mai spectaculoase. Pentru instalaţia 
de alimentare cu apă, arhitecţii şi proiectanţii se bazează pe 
eficienţa ridicată şi expertiza companiei Wilo. De asemenea, 
ei îi mulţumesc pe utilizatori, datorită folosirii deosebit de 
eficiente a energiei electrice.

Wilo-Helix EXCEL

Tipul constructiv:
Pompă centrifugă verticală, 
multietajată, de înaltă presiune, normal 
amorsantă, de înaltă eficienţă, cu 
motor EC, sistem electronic integrat 
de reglare a performanţelor şi 
racorduri in-line.

Domenii de utilizare:
Alimentare cu apă şi ridicarea presiunii, 
instalaţii industriale de recirculare, de apă 
tehnologică, circuite de răcire cu apă, 
instalaţii de spălare, irigaţii.

Caracteristicile produselor
Dotate cu tehnologia inovatoare, extrem de eficientă a mo-
toarelor CE, cu partea hidraulică optimizată pentru eficienţă 
şi cu reglarea electronică încorporată a performanţelor, se 
obţin eficienţe totale care depăşesc în mod clar limitele 
prevăzute de IE4 şi oferă securitate în proiectare până  
dincolo de anul 2017.



Ape uzate şi canalizare.
Modul în care creşterea durabilă lucrează în toate direcţiile.

Suprafaţă record de 422 000 m² - şi soluţii curate până la 
ultimul detaliu.

De la începutul istoriei, omul s-a mişcat continuu într-o 
singură direcţie: în sus. Proiectele devin din ce în ce mai 
mari, din ce în ce mai înalte şi din ce în ce mai complexe.  
Din fericire, şi din ce în ce mai eficiente. La urma urmei,  
fiind responsabili pentru resurse preţioase, cum este apa, 
acesta este unul din cele mai importante subiecte de astăzi.
Aceasta include, de asemenea, modul corect de gestionare 
a apelor uzate şi a canalizării, consecinţe inevitabile ale 
civilizaţiei noastre. Cu cât clădirile noastre sunt mai mari, 
cu atât mai mult se pune accentul pe evacuarea eficientă a 
apei. Modulele de pompare extrem de eficiente şi pompele 
de ape uzate de la Wilo rezolvă această problemă, fără a 
atrage atenţia, dar cu o fiabilitate absolută.
Proiectanţii unuia dintre cele mai ambiţioase proiecte din 
Europa se bazează pe aceasta: Federation Business  
Complex din Moscova. Acest zgârie-nori gigantic rezidenţial 
şi comercial ajunge pana la o înălţime de 506 metri.  
În subsolul acestui gigant se află un sistem complex de 
pompe de înaltă eficienţă Wilo pentru toate domeniile,  
de la alimentarea cu apă până la evacuarea apei uzate la 
canalizare.

Wilo-EMU FA

Tipul constructiv:
Pompă submersibilă pentru ape uzate 
menajere cu motor cu rotorul electric 
uscat, care poate fi instalată uscat sau 
imersat, în funcţie de versiunea necesară.

Domenii de utilizare:
Evacuarea apelor din clădiri rezidenţiale 
şi clădiri comerciale

Caracteristicile produselor
Ghidarea deosebit de sofisticată, omogenă, simetrică a 
fluxului, în urma unei proiectări hidraulice extrem de  
eficiente şi în acelaşi timp o funcţionare extrem de 
silenţioasă. Canelurile de curgere integrate asigură o  
fiabilitate ridicată în funcţionare, cu adaptarea flexibilă  
la aspiraţie şi la eficienţele ridicate.



High Efficiency 422,000



Proiectare cu nenumărate soluţii.
Personalizată pentru cererile dumneavoastră.



High Efficiency9

9 soluţii eficiente pentru 
3 aplicaţii cu nenumărate posibilităţi.

O gamă largă de aplicaţii şi soluţiile Wilo pentru instalaţii, 
dintr-o singură privire. Veţi afla mai multe despre fiecare 
produs în pagina următoare. 



Vedere de ansamblu a produselor.
Experţi în toate domeniile.

Wilo-Stratos

High Efficiency 2001

2001 anul apariţiei High Efficiency

Construcţia

Pompă de circulaţie cu rotorul 
electric imersat, cu racorduri 
filetate sau cu flanşe, mo-
tor EC cu reglare automată a 
performanţelor.

Domenii de utilizare

Instalaţii de încălzire cu apă caldă 
de toate tipurile, instalaţii de cli-
matizare, circuite închise de răcire, 
sisteme industriale de recirculare.

Caracteristicile produsului

• Clasa A de eficienţă energetică

• Eficienţă maximă, datorită 
tehnologiei ECM: economii de 
energie electrică de până la 
80% în comparaţie cu pompele 
de circulaţie fără sistem de 
reglare a turaţiei

• Configurare optimă datorită 
comenzilor dispuse în faţă şi 
accesului din faţă la comparti-
mentul bornelor, poziţii diferite 
de montaj, afişajul independent 
de poziţie

• Flanşe combinate Pn 6/Pn 10 
(de la Dn 32 la Dn 65)

• Izolaţie termică în echiparea 
standard pentru aplicaţii în 
instalaţiile de încălzire

• Carcasa pompei cu acoperire 
prin cataforeză pentru preve-
nirea coroziunii prin formarea 
condensului

• Poate fi utilizată în instalaţiile 
de răcire sau de climatizare 
fără limite privind temperatura 
ambiantă 

• Extinderea funcţiilor prin inter-
mediul modulelor interfaţă de 
comunicare care pot fi montate 
ulterior: BACnet, Modbus, 
CANopen, LON, PLR

• Comunicare la distanţă prin 
interfaţa în infraroşu  
(Modulul IR / telecomanda IR)

Wilo-Stratos-GIGA

High Efficiency 94

Eficienţa motor 94 % 

Construcţia

Pompă inline de înaltă eficienţă cu 
motor EC şi reglarea electronică 
a performaţelor, cu etanşare 
mecanică. Este  concepută ca o 
pompă centrifugă monoetajată 
de joasă presiune cu racorduri cu 
flanşe. 

Domenii de utilizare

Pomparea apei pentru încălzire 
(în conformitate cu VDI 2035), a 
apei reci şi a amestecurilor apă-
glicol fără substanţe abrazive, în 
instalaţiile de încălzire, apă rece şi 
apă de răcire

Caracteristicile produsului

• Pompă inovativă de înaltă 
eficienţă pentru o eficienţă 
maximă, bazată pe noua 
concepţie Wilo pentru pompele 
cu etanşare mecanică

• Motor EC de înaltă eficienţă 
(eficienţa mai ridicată decât 
valorile limită conform IE4 -  IEC 
TS 60034-31 Ed. 1)

• Partea hidraulică nouă, adaptată 
în mod ideal la tehnologia 
motoarelor EC

• Economii de energie electrică de 
până la 70% în comparaţie cu 
pompele fără sistem de reglare

• Reglaj electronic integrat al 
performanţelor 

• Design extrem de compact, cu 
economie de spaţiu

• Configurare uşoară datorită 
tehnologiei consacrate a 
butonului roşu şi afişajului 

Wilo-Helix Excel

High Efficiency 1

Numărul 1 în eficienţă 

Construcţia

Pompă centrifugă verticală, 
multietajată, de înaltă presiune, 
normal amorsantă, de înaltă 
eficienţă, cu motor EC, sistem 
electronic integrat de reglare a 
performanţelor şi racorduri in-line.

Domenii de utilizare

Alimentare cu apă şi ridicarea 
presiunii, instalaţii industriale de 
recirculare, de apă tehnologică, 
circuite de răcire cu apă, instalaţii 
de spălare, irigaţii.

Caracteristicile produsului

• Pompă inovativă de înaltă 
eficienţă pentru o eficienţă 
totală maximă, bazată pe o nouă 
concepţie Wilo 

• Motor EC de înaltă eficienţă 
(eficienţa mai ridicată decât 
valorile limită conform IE4 -  IEC 
TS 60034-31 Ed.1)

• Partea hidraulică de înaltă 
eficienţă 2D/3D, optimizată 
pentru eficienţă, sudată cu 
laser.

• Sistem electronic integrat pen-
tru reglarea performanţelor

• Configurare uşoară datorită 
tehnologiei consacrate a 
butonului roşu şi afişajului 

• Etanşare mecanică X-Seal de tip 
cartuş, prietenoasă cu utiliza-
torul, şi cuplaj distanţier (pentru 
greutatea motorului de 40 kg 
sau mai mare).

• Aprobare pentru apă potabilă 
în conformitate cu ACS/KTW/
WRAS pentru toate părţile care 
vin în contact cu fluidul.

• Temperatura fluidului de la  -20 
la 120° C

• Presiunea max. de funcţionare 
16/25 bar

Wilo-RainSystem AF 400

High Efficiency 400

Volum de umplere optimizat 
400 litri

Construcţia

Modul automatizat pentru 
valorificarea apei pluviale, cu 
rezervor de colectare şi 2 pompe 
cu amorsare normală

Domenii de utilizare

Sistem hibrid pentru valorificarea 
apei pluviale pentru înlocuirea 
apei potabile, acolo unde nu se 
cere potabilitatea apei, împreună 
cu rezervoarele pentru stocarea 
apei pluviale.

Caracteristicile produsului

• Funcţionare silenţioasă datorită 
pompelor centrifuge multieta-
jate standard.

• Toate părţile în contact cu 
fluidul sunt anticorozive

• Fiabilitate maximă în exploatare 
datorită panoului complet 
electronic Rain-Control

• Hibrid 

• Economicitate ridicată datorită 
completării cu apă proaspătă 
la cerere 

• Fiabilitate ridicată datorită 
conceptului de bază optimizat 
pentru debit şi zgomot

• Comanda automată a pompei 
de alimentare

• Protecţie integrată împotriva 
funcţionării fără apă şi al preap-
linului cu semnalizarea avariilor

• Securitate datorită sifonului 
intern de preaplin şi separării de 
sisteme de tip AA în conformi-
tate  cu EN 1717

• Gamă largă de opţiuni privind 
mărimea pompei şi numărul de 
rezervoare hibride

• Reglarea modului şi a nivelului în 
domeniul de tensiune joasă 

Wilo-Stratos-Z

High Efficiency 20

Duritatea apei până la 20° 

Construcţia

Pompă de circulaţie cu rotorul 
electric imersat, cu racorduri 
filetate sau cu flanşe, mo-
tor EC cu reglare automată a 
performanţelor.

Domenii de utilizare

Instalaţii de circulaţie secundară 
a apei calde de toate tipurile, 
instalaţii de încălzire cu apă caldă 
de toate tipurile, instalaţii de cli-
matizare, circuite închise de răcire, 
sisteme industriale de recirculare.

Caracteristicile produsului

• Eficienţă maximă, datorită 
tehnologiei ECM:

• Configurare optimă datorită 
comenzilor dispuse în faţă şi 
accesului din faţă la comparti-
mentul bornelor, poziţii diferite 
de montaj, afişajul independent 
de poziţie

• Flanşe combinate Pn 6/Pn 10 
(de la Dn 40 la Dn 65)

• Izolaţie termică în echiparea 
standard

• Carcasa pompei rezistentă la 
coroziune, din bronz, pentru 
instalaţiile în care este posibilă 
pătrunderea oxigenului 

• Reglarea automată a debitului 
pompei în instalaţiile de recircu-
lare a.c.m. cu debit variabil,  
cu ventile de închidere  
termostatice.

• Regimul de comandă manuală 
permite reglarea ideală a 
debitului pompei în instalaţia 
de recirculare a.c.m. cu debit 
constant.

• Extinderea funcţiilor prin inter-
mediul modulelor interfaţă de 
comunicare care pot fi montate 
ulterior: BACnet, Modbus, 
CANopen, LON, PLR

• Comunicare la distanţă prin 
interfaţa în infraroşu  
(Modulul IR / telecomanda IR)



Wilo-Helix Excel 
Modul de ridicare a presiunii

High Efficiency 1

1 minut pentru configurarea 
modulului

Construcţia

Pompe centrifuge de înaltă 
presiune cu panou de protecţie şi 
automatizare pentru gestionarea 
complet 
automată a pompelor.
Fiecare pompă este echipată cu 
un motor EC de înaltă eficienţă şi 
cu convertizor de frecvenţă

Domenii de utilizare

Modul complet automatizat pen-
tru alimentare cu apă şi ridicarea 
presiunii pentru clădiri şi aplicaţii 
industriale

Poate fi utilizat pentru apă 
potabilă, apă tehnologică şi apă 
de răcire

Caracteristicile produsului

• Motor EC de înaltă eficienţă 
(eficienţa mai ridicată decât 
valorile limită conform IE4 -  IEC 
TS 60034-31 Ed.1)

• Partea hidraulică de înaltă 
eficienţă 2D/3D, optimizată 
pentru eficienţă, sudură cu 
laser.

• Gestionarea prietenoasă cu 
utilizatorul a modulelor de 
ridicare a presiunii datorită unei 
interfeţe şi unui meniu identic 
pentru pompe şi panoul de 
automatizare (butonul roşu şi 
afişaj)

• Diferite posibilităţi de comuni-
care cu instalaţia de automa-
tizare a clădirii datorită  
modulelor interfaţă de comuni-
care BACnet, LON, Modbus etc. 
care sunt integrate în panou 

• Integrarea sofisticată a funcţiilor  
(canale pentru cabluri, dispozi-
tive de transport, etc.)

• Protecţia îmbunătăţită a 
componentelor integrate - 
securitate

• Proiectare inovativă

Wilo-Sub TWI 6

High Efficiency 1.4301

Pompă din oţel inoxidabil 1.4301

Construcţia

Pompă submersibilă, multietajată

Domenii de utilizare

Pentru alimentarea cu apă, apă 
potabilă, din puţuri şi rezervoare 
de stocare a apelor pluviale

Alimentare cu apă tehnologică 
pentru scopuri municipale, asper-
siuni şi irigaţii 

Ridicarea presiunii 

Coborârea nivelului pânzei 
freatice 

Pentru pomparea apei în aplicaţii 
industriale

Pentru pomparea apei fără ma-
teriale cu fibre lungi şi materiale 
abrazive

Caracteristicile produsului

• Întreţinere uşoară datorită 
montării şi demontării rapide

• Robinet de reţinere cu clapetă 
integrat

• Este posibil montajul vertical şi 
orizontal 

• Sunt disponibile variante stan-
dard şi configurabile

• Pornire stea/triunghi 

• Motoare turnate şi rebobinabile 

Wilo-EMU FA

High Efficiency 20

Economie de energie 20% 

Construcţia

Pompă submersibilă de ape 
uzate cu geometria hidraulică 
optimizată pentru curgere, 
pentru pomparea apelor uzate 
convenţional curate şi cu feca-
loide

Domenii de utilizare

Pomparea apelor uzate cu un 
conţinut ridicat de solide de la 
staţiile de pompare, evacuarea 
apelor pluviale şi a apelor de pe 
suprafeţe etanşe. 

Caracteristicile produsului

• Construcţie hidraulică eficientă 
energetic datorită ghidării 
omogene a fluxului 

• Funcţionare liniştită datorită 
ghidării simetrice definite a 
fluxului 

• Fiabilitate datorită canelurilor 
de curgere încorporate 

• Adaptare flexibilă la orice 
situaţie cu o eficienţă hidraulică 
constantă, ridicată 

• Este posibilă montarea imersată 
sau uscată, în funcţie de tipul 
motorului 

• Gamă largă de modele, de 
exemplu, versiuni anti-ex 

• Susceptibilitate mult redusă la 
înfundare 

• Eficienţă ridicată, până la 81 %

Wilo-DrainLift XX L

High Efficiency 365

365 zile de funcţionare pe an 

Construcţia

Modul de evacuare a apelor uzate 
menajere cu 2 pompe submersi-
bile pentru canalizare montate în 
cămin uscat 

Domenii de utilizare

Modul de pompare pentru 
evacuarea apelor uzate din clădiri 
rezidenţiale şi comerciale (de 
ex. restaurante, supermarketuri, 
clădiri publice) care nu pot ajunge 
gravitaţional la canalizare, poate fi 
utilizat şi pentru evacuarea apelor 
pluviale 

Caracteristicile produsului

• Volum mare al rezervorului
 
• Greutate redusă a componente-

lor individuale

• Gamă largă de performanţe

• Adecvat pentru funcţionare 
permanentă (datorită mantalei 
integrate de răcire forţată)

• Nivelurile de comutare pot fi 
setate în mod individual 

• Rezervoare cu durabilitate 
mare datorită componentelor 
complet protejate împotriva 
coroziunii 

• Fiabilitate datorită pasajelor 
sferice mari 

Wilo-Helix FLA

High Efficiency 100

Fiabilitate 100 % 

Construcţia

Modul de ridicare a presiunii 
pentru instalaţiile de stins incendii 
în conformitate cu DIN 14462, 
disponibil ca modul cu o pompă 
sau cu două pompe, funcţionând 
ca două module de stins incendii 
independente, folosind pompe 
centrifuge verticale multieta-
jate de înaltă presiune din seriile 
HELIX-V şi MVI 

Domenii de utilizare

Ridicarea presiunii pentru 
instalaţiile de stins incendii, în 
conformitate cu DIN 14462

Poate fi utilizată direct pentru 
alimentarea cu apă nepotabilă

Poate fi conectat la instalaţia 
de apă potabilă prin intermediul 
rezervorului tampon, de separare, 
în conformitate cu DIN EN 1717 
care este disponibil ca accesoriu 
Wilo 

Caracteristicile produsului

• Debitul minim al pompei este 
asigurat datorită ventilelor cu ac 
instalate şi reglate în prealabil 
care funcţionează fără energie 
auxiliară 

• Fiabilitate absolută în 
funcţionare datorită 
monitorizării ruperii conducto-
rilor şi a scurtcircuitelor la toţi 
senzorii integraţi şi canalele 
de transmisie ale acestora care 
sunt necesare pentru stingerea 
incendiilor

• Lămpi de semnalizare pe dulapul 
de comandă 

• Contacte fără potenţial 
standard pentru semnalizarea 
funcţiilor: gata pentru lucru, 
avarie generală şi pompa POR-
NIT (fără ciclu de probă)



Limbajul universal al eficienţei ridicate:
Wilo

Începuturile firmei Wilo SE datează cu mult timp în urmă. 
În 1872, Louis Opländer a înfiinţat o fabrică de articole din 
alamă în Dortmund. Peste decenii, firma a stabilit în mod 
repetat noi repere tehnologice, cum ar fi brevetarea primei 
pompe de circulaţie din lume - tatăl tuturor pompelor din 
instalaţiile de încălzire moderne. Firma s-a remarcat la 
nivel mondial prin inovarea constantă şi angajamentul ferm 
pentru calitate. 

În afara sediului central tradiţional din Dortmund, firma 
Wilo este reprezentată de aproape 70 de filiale deschise 
în întreaga lume. Noi oferim soluţii optime şi pompe de 
înaltă eficienţă pentru clienţii care operează în aplicaţii în 
construcţii, se ocupă de managementul apelor şi de indus-
trie. Peste 6.000 de angajaţi dezvoltă, produc si distribuie 
pompe - de la cele pentru încălzire, răcire şi apă potabilă la 
cele pentru ape uzate - în următoarele ţări:



Germania
• Dortmund • Oschersleben • Hof • Roth •  Minden
Franţa
• Chatou • Laval • Aubigny
Marea Britanie
• Burton-on-Trent • King’s Lynn
Irlanda
• Limerick

India
• Pune • Kolhapur • Colcata
China
• Beijing • Qinhuangdao
Coreea de Sud
• Gimhae
Statele Unite ale Americii
• Thomasville

High Efficiency70

70 de ţări, un singur cuvânt: eficienţa ridicată înseamnă Wilo



WILO Romania s.r.l., Şos. de Centură, nr. 1B, 077040, 
Comuna Chiajna, judeţ Ilfov, România,

 Tel: +40 21/317.01.64/65/66, 
Fax: +40 21/317.04,73

*wilo (*9456) pentru reţelele, Vodafone şi Orange, 
e-mail: wilo@wilo.ro

www.wilo.ro


