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Managementul apei cu echipamente Wilo.
În întreaga lume.
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Centre de producţie

Dortmund
Oschersleben
Hof
Roth
Minden
Chatou
Laval
Aubiney
King‘s Lynn
London
Limerick
Pune
Kolhapur
Kalkutta
Bejing
Qinghuangdao
Gimhae
Thomasville

Germania

Franţa

Marea Britanie

Irlanda
India

China

Coreea de Sud
Statele Unite

Firma WILO SE, cu sediul central 
în Dortmund, este unul dintre 
cei mai importanţi producători 
de pompe şi sisteme de 
pompare pentru instalaţiile de 
încălzire, răcire şi climatizare, 
pentru alimentarea cu apă şi 
pentru evacuarea şi epurarea 
apelor uzate. Fondată în 1872, 
sub denumirea „Fabrica de ar-
ticole din cupru şi alamă Louis 
Oplander”, firma are aproape 
70 de reprezentanţe în întreaga 
lume şi peste 6.000 de angajaţi. 
În anul 2009, cifra de afaceri a 
fost de 926 mil. Euro. 
Trecerea în 2008 la forma 
de organizare Societate 
Europeană cu răspundere 
limitată (SE) a dus la creşterea 
recunoaşterii internaţionale. 
Pompele şi modulele de 
pompare Wilo pentru manage-
mentul apei stabilesc stan-
dardele internaţionale privind 
performanţele tehnice, prin 
soluţii de înaltă eficienţă în 
toate instalaţiile de alimentare 
cu apă precum şi în evacu-
area şi epurarea apelor uzate 
menajere.



Managementul apei cu echipamente Wilo.
Conform cerinţelor clienţilor.

Hof, Germania.
Debitul: 18.000 m³/h
Puterea motorului: 1.000 kW

Pune, India.
Debitul: 60.000 m³/h
Puterea motorului: 4.500 kW
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Orientarea consec-
ventă către nevoile clienţilor 
este unul dintre factorii 
esenţiali de succes ai firmei 
Wilo. 
Datorită relaţiilor strânse cu 
clienţii şi a know-how-ului 
de care dispunem, suntem 
cei mai în măsură să  
răspundem cerinţelor 
crescute ale sistemelor 
moderne de pompare im-
puse de către utilizatori, 
proiectanţi şi reprezentanţi ai 
municipalităţilor din întreaga 
lume. 
Datorită creşterii constante 
a cererii la nivel mondial, 
Wilo a dezvoltat noi centre 
de producţie pentru domeniul 
managementului apei, 
la Hof, Germania, la Thomas-
ville, SUA, la Pune, India şi la 
Gimhae, Coreea de Sud. 
Toate aceste centre dispun 
de o tehnologie de ultimă oră, 
toate pompele şi modulele de 
pompare Wilo fiind testate în 
mod minuţios, înainte de 
expedierea la client. 
În acest mod, garantăm cali-
tatea şi fiabilitatea cea mai 
ridicată posibil în exploatare. 

Thomasville, SUA.
Debitul: 3.500 m³/h

Puterea motorului: 112 kW

Gimhae, Coreea de Sud
Debitul: 25.000 m³/h

Puterea motorului: 1.100 kW



Alimentarea cu apă cu echipamente Wilo.
Soluţii de înaltă eficienţă pentru toate aplicaţiile.

Instalaţii de automatizare 
Wilo-Vertical

Wilo-SCP Wilo-Normpumps Wilo-EMU KM Wilo-EMU cu 
hidraulică inversată   

Wilo-Sub TWI Sistem de ridicare a
presiunii

Panou de protecţie 
şi automatizare



Panou de protecţie 
şi automatizare

Apa proaspătă, curată, 
devine din ce în ce mai puţină. 
De aceea, pentru noi este 
o provocare continuă să 
valorificăm această resursă şi 
să asigurăm cea mai bună 
soluţie pentru furnizarea ei. 
În acest scop, au fost dezvol-
tate metode noi de obţinere 
a apei potabile – astfel că 
sursele din care se poate 
obţine apa au devenit mult 
mai numeroase. 
Dintre acestea fac parte, 
de exemplu, apa de mare 
desalinizată sau zăcămintele 
acvifere. 
Pe fondul acestor surse 
diferite, sistemele de purificare 
a apei trebuie să devină mai 
flexibile, adaptate la compoziţii   
diferite ale apei. Aceasta 
necesită pompe şi compo-
nente care sunt în măsură să 
pompeze fiecare fluid specific, 
în diferitele instalaţii, în mod 
optim, cât se poate de eficient 
şi timp îndelungat.
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Proiect de apă la altitudine
Lesotho, Africa  
Funcţionare conform 
necesităţilor :
Obiectiv:
Transferul apei din regiunea 
ploioasă Lesotho în regiunea 
industrială secetoasă din jurul 
capitalei, Johannesburg.
Apa este preluată din lacul de 
acumulare Mohale şi 
pompată în lacul de acumulare 
Katse aflat la 32 km.
Soluţia:
Wilo a livrat, printre altele, 
două electropompe 
submersibile automatizate, 
care sa  rezolve problemele 
datorate diferenţei mari 
dintre nivelurile apei. 
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Alimentarea cu apă cu echipamente Wilo.
Soluţia.

Electropompe submersibile cu motoare 
dotate cu tehnologie CoolAct.
Perfecte pentru alimentarea cu apă. 
Soluţia optimă în aplicaţiile pretenţioase pentru 
obţinerea, stocarea şi alimentarea cu apă este 
oferită de electropompele submersibile Wilo. 
Criteriile de alegere a acestora sunt: reducerea la 
minim a energiei consumate şi combinarea 
materialelor rezistente, de la fonta cenuşie până la 
bronzul cu nichel şi aluminiu, pentru o funcţionare
 îndelungată şi fără lucrări de întreţinere a 
pompelor. Pentru a garanta o siguranţă maximă 
posibilă în exploatare, fiecare etaj / rotor este 
prevăzut cu un lagăr de alunecare în construcţia 
de serie. Gama extinsă de produse acoperă de 
la 6” până la 24” şi mai departe.

Tehnologia inovatoare a motoarelor
Seria nouă de motoare dotată cu tehnologia 
CoolAct, cu răcire internă activă prin recirculare, 
garantează o putere dezvoltată maximă la un 
diametru minim al motorului. În comparaţie cu 
motoarele clasice, pompele cu motoare CoolAct 
realizează o putere mai mare cu până la 25% 
fiind în acelaşi timp mai compacte. Datorită răcirii 
interne active prin recirculare, nu este necesară o 
manta exterioară de răcire. În plus, diametrul redus 
de montaj reduce costurile de investiţii pentru 
puţuri şi instalaţiile de alimentare cu apă. 

Avantajele produsului:
• Creşterea puterii cu până la 25% datorită siste-

mului închis de răcire internă
• Eficienţă energetică datorită optimizării punctu-

lui de funcţionare
• Rezistenţă la uzură datorită materialelor speciale 

şi a protecţiei anti abraziune şi anti coroziune
• Acoperire opţională cu emulsie ceramică Ceram 

CT pentru creşterea randamentului cu până la 2%
• Investiţie şi costuri de construcţie reduse datorită 

diametrelor mici ale puţului

Electropompa submersibilă 
Wilo-EMU KM 1300 + NU 911 
Perfectă pentru extragerea 
şi transportul apei 



Alimentarea cu apă cu echipamente Wilo.
Utilizate în toată lumea.

Clădirea Skyper, 
Frankfurt/Main, Germania
Sistem inteligent de 
ridicare a presiunii
Obiectiv:
Alimentarea cu apă potabilă 
adaptată la necesităţi şi 
eficientă din punct de vedere 
energetic , cu presiune ridicată 
pentru peste 38 etaje, până la 
o înălţime de 153 metri.
Soluţia:
Instalaţiile de ridicare a 
presiunii de la firma Wilo 
garantează aici o alimentare 
inteligentă cu apă cu ajutorul 
celor mai performante 
tehnologii.



13

Instalaţie Wilo de ridicare a 
presiunii cu pompe centrifuge 
Helix de înaltă presiune.

Wilo-SCP Splitcase-Pump. 
(pompă cu carcasa divizată)

Wilo-Vertical Turbine Pump.

Presiune constantă la toate 
nivelurile.

Pentru o capacitate  maximă
Dimensiuni noi pentru 
transportul apei

Zonele cultivate cu orez 
de pe râul Hua Na, 
Thailanda.
Irigare optimă.
Obiectiv:
În calitate de cel mai mare 
exportator de orez din lume, 
guvernul thailandez  
construieşte sisteme de 
irigatii mari. Dintre acestea, 
face parte şi proiectul Hua Na, 
cu o suprafaţă cultivată irigată 
de cca. 1970 ha. 
Soluţia:
În total, patru pompe cu turbine 
verticale asigură prelevarea apei 
din râul Hua Na, cu un debit de 
2.400 m³/h pe pompă.

Uzina de apă Cairo, Egipt. 
Alimentarea fiabilă cu 
apă potabilă. 
Obiectiv:
Cerinţele crescânde privind 
alimentarea cu apă datorită 
populaţiei şi industriei în 
continuă creştere, în Cairo 
şi în împrejurimi, necesită 
sisteme fiabile în exploatare.
Soluţia:
Cinci pompe Wilo-SCP asigură 
alimentarea în mod continuu 
cu apă a zonei Fusat (zona 
veche Cairo). Instalaţia de 
alimentare cu apă are un 
debit de cca. 32.000 m³/h.



Alimentarea cu apă cu echipamente Wilo.
Soluţia.

Module de ridicare a presiunii cu pompe 
centrifuge Helix de înaltă presiune. 
Presiune constantă la toate nivelurile.
Alimentarea eficientă cu apă potabilă necesită 
din ce în ce mai mult utilizarea sistemelor 
inteligente care sunt formate din componente 
adaptate în mod optim – aşa cum sunt 
modulele de ridicare a presiunii cu pompe 
centrifuge Helix de înaltă presiune, pentru 
o presiune constantă până la cele mai ridicate 
valori. Planificarea anticipată a costurilor 
reprezintă ţinta noastră pentru pompele 
centrifuge nou proiectate de înaltă 
presiune Wilo Helix. Datorită combinaţiei 
dintre noul design al pompelor, partea 
hidraulică de înaltă eficienţă şi 
motoarele IE2 cu consum redus de 
energie, pompele din seria Helix 
consumă cu aproximativ 15% 
mai puţină energie decât pompele 
cu motoare şi sisteme hidraulice 
clasice.* Datorită consumului 
redus de energie, modulele de 
pompare Helix, de ridicare a presiunii 
cu pompe centrifuge de înaltă 
presiune funcţionează, pe de o 
parte, foarte economic, iar pe de 
altă parte costurile complementare 
de exploatare, care se compun din 
costurile de montaj, întreţinere şi 
reparare, sunt în mod clar reduse. 
Aceasta se datorează soluţiilor 
constructive inovatoare şi utilizării 
de materiale de calitate cu uzură 
redusă. Un avantaj esenţial al 
pompelor centrifuge Helix de 
înaltă presiune este sistemul 
cartuş X-Seal: acesta este 
uşor accesibil şi asigură, 
astfel, o reducere extremă a 
timpului de lucru pentru 
întreţinere.

*     În comparaţie cu pompele cu sistemul hidraulic 2-D  şi motor IE1.
**   Instalaţii clasice de ridicare a presiunii cu o parte hidraulică interioară 
neoptimizată.
*** Raportat la înlocuirea etanşării mecanice la pompele fără sistemul cartuş.

Avantajele produsului:
• Eficienţă ridicată prin proiectarea hidraulică specială 
• Economii deosebite de energie datorită standardelor 

motorului IE2
• Reducerea pierderilor totale de presiune cu până la 

50%** în comparaţie cu instalaţiile clasice de ridicare 
a presiunii

• Costuri de întreţinere reduse cu până la 70% *** prin 
sistemul cartuş uşor accesibil X-Seal.

• Confort şi siguranţă ridicate datorită conectării la 
sistemul de automatizare a clădirii
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Wilo-Pompă verticală cu turbină.
Noi dimensiuni ale alimentării cu apă.
Pompele Wilo cu turbină verticală transportă 
debite mari în alimentarea cu apă netratată, apă 
de consum şi apă potabilă. Pentru fi adaptate 
cerinţelor clienţilor, o echipă de experţi 
configurează soluţia cea mai economică. 
Materialele variate şi componentele de calitate 
garantează siguranţa în exploatare în cele mai 
diferite aplicaţii. Cu ajutorul metodelor de 
proiectare proprii ale firmei şi al analizelor de flux  
CFD, au fost concepute profile hidraulice care 
asigură un randament ridicat şi o dimensionare 
optimă.

Avantajele produsului:
• Randament ridicat
• Pentru debite foarte mari
• Personalizate pentru cerinţele fiecărui client
• Materiale şi forme constructive variate 

Pompa cu carcasa divizată Wilo-SCP.
Pentru performanţe maxime.
Caracteristicile principale ale pompelor cu carcasa 
divizată Wilo-Splitcase Pump sunt randamentul 
ridicat şi valorile NPSH reduse care sunt garantate 
prin rotorul cu dublu flux şi prin construcţia 
specială a carcasei spirale. Prin compensarea 
hidraulică a rotorului cu dublu flux, se reduce 
la minim împingerea axială, iar fiabilitatea pompei 
creşte în mod semnificativ. Datorită calităţii 
superioare a materialelor şi sistemelor de 
etanşare, pompa Wilo-SCP se remarcă prin 
fiabilitatea maximă şi siguranţa în exploatare. 
Pentru întreţinere uşoară, partea superioară a 
carcasei poate fi, pur şi simplu, îndepărtată. 
Astfel, se obţine accesul la toate părţile care se 
rotesc, fără a fi necesară demontarea conductelor 
de refulare sau de aspiraţie sau a acţionării. 

Avantajele produsului:
• Randament hidraulic ridicat
• Motoare eficiente conform IE3
• Valori NPSH reduse datorită rotorului cu flux dublu
• Creşterea eficienţei datorită acoperirii Ceram CT
• Întreţinere simplă



Alimentarea cu apă cu echipamente Wilo.
Tehnologia.

Pompele cu carcasa 
divizată

Pompele Norm Pompele verticale cu turbine Module de ridicare a 
presiunii

Descrierea produsului
Pompă centrifugă cu carcasa 
divizată axial

Utilizarea principală
Alimentarea cu apă potabilă şi apă 
brută, prelevarea şi transportul apei 
procesuale, al apei de răcire şi al apei 
pentru stins incendii.

Qmax

3.400 m³/h precum şi debite mai 
mari, până la 17.000 m³/h, la cerere

Hmax

245 m

Caracteristicile produsului
Construcţie rezistentă, manşoane 
suplimentare de protecţie a arbo-
relui şi lagăre de alunecare, lagăre 
dimensionate generos
3 variante hidraulice diferite:
- pompă monoetajată
- pompă cu două etaje
- pompă cu spirală dublă
Rotor cu dublu flux
Etanşarea arborelui prin etanşare 
mecanică sau presetupă
Materiale şi învelişuri speciale 
Materiale conform directivei RoHS

Avantajele produsului
Sisteme hidraulice eficiente pentru 
debite mari
Opţional cu motoare eficiente 
energetic, conform IE3
Întreţinere simplă
Creşterea eficienţei datorită aco-
peririi opţionale Ceram CT
Valori NPSH reduse
Nivel redus de zgomot şi vibraţii

Descrierea produsului
Pompă centrifugă monoetajată de 
joasă presiune în construcţie bloc 

Utilizarea principală
Prelevarea şi transportul apei de 
consum, al apei industriale şi al apei 
pentru stingerea incendiilor 

Qmax

3000 m³/h

Hmax

140 m

Caracteristicile produsului
Poate fi utilizată pentru 
temperaturi până la 140°C
Lărgirea gamei de produse conform 
DIN EN 733
Etanşare mecanică sau cu presetupă
Materiale speciale şi acoperiri
Materiale conform directivei RoHS

Avantajele produsului
Opţional cu motoare eficiente 
energetic conform  IE3
Siguranţă ridicată în exploatare
Întreţinere simplă
Creşterea eficienţei datorită         
acoperirii opţionale Ceram CT

Descrierea produsului
Pompă cu arbore vertical 
monoetajată sau cu mai multe etaje 

Utilizarea principală
Prelevarea şi transportul apei 
brute, al apei de consum, al apei de 
răcire, irigări şi desecări, protecţia 
împotriva inundaţiilor  

Qmax

50,000 m³/h 

Hmax

450 m

Caracteristicile produsului
Serii de la Dn 200 până la Dn 2000, 
la 50 Hz şi 60 Hz
Diferite materiale şi tipuri construc-
tive 
Sistem hidraulic optimizat prin 
analiza de flux CFD
Poate fi utilizată la tensiuni speciale

Avantajele produsului
Soluţii orientate la necesităţile 
proiectului
Randament hidraulic ridicat
Siguranţă în exploatare

Descrierea produsului
Module de ridicare a presiunii cu 
mai multe pompe, cu pompe cen-
trifuge cu aspiraţie normală legate 
în paralel, pentru alimentarea cu 
apă şi ridicarea presiunii, complet 
automatizate 

Utilizarea principală
Ridicarea presiunii pentru aplicaţii 
municipale, pomparea apei potabile, 
a apei industriale, a apei de răcire şi 
a apei pentru stingerea incendiilor  

Qmax

800 m³/h (inclusiv pompa de rezervă)

Hmax

160 m

Caracteristicile produsului
2-6 pompe centrifuge verticale de 
înaltă presiune, legate în paralel 

În funcţie de seria constructivă: 
echiparea cu panouri ce asigură 
reglarea continuă a turaţiei, de 
exemplu: 
• CC-Controller pentru cerinţe 

ridicate de comunicare
• Regulator VR pentru o calitate 

ridicată a reglării

Module corespunzătoare cu toate 
cerinţele DIN1988/EN806
Materiale rezistente la coroziune

Avantajele produsului
Reducerea importantă a pierderilor 
totale de presiune
Debite mari
Întreţinere simplă 
Deosebit de economice din punct 
de vedere energetic datorită pom-
pelor centrifuge Wilo-Helix de înaltă 
presiune, dotate cu motoare IE2
Pentru aplicaţii silenţioase cu pom-
pele centrifuge de înaltă presiune 
MVIS
Confort ridicat prin conectarea la 
automatizarea clădirii
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Pompe submersibile Pompe submersibile din
oţel inoxidabil

Pompe polder - pompe cu
hidraulica inversată

Panouri de protecţie şi
automatizare

Descrierea produsului
Pompă submersibilă în construcţie 
articulată cu rotoare radiale sau 
semiaxiale. 

Utilizarea principală
Alimentarea cu apă potabilă din 
puţuri şi cisterne, alimentarea cu 
apă de consum, irigaţii şi aspersiuni, 
ridicarea presiunii 

Qmax

2,500 m³/h

Hmax

580 m

Caracteristicile produsului
Rotoare şi inele de separare rezis-
tente la uzură şi la coroziune
Materiale speciale  
Motoare cu statoare turnate ermetic 
sau rebobinabile
Pentru instalare verticală şi 
orizontală
Construcţii opţionale cu manta de 
presiune

Avantajele produsului

Eficienţă energetică prin adaptarea 
optimă a punctului de funcţionare
Tehnologia CoolAct pentru motoare 
are o putere mai mare cu până la 
25 %
Creşterea eficienţei datorită 
învelişului opţional Ceram CT 
Durabilitate ridicată

Descrierea produsului
Pompă submersibilă din oţel   
inoxidabil cu rotoare radiale sau 
semiaxiale 

Utilizarea principală
Alimentarea cu apă potabilă din 
puţuri şi cisterne, alimentarea cu 
apă de consum, irigaţii şi aspersiuni 

Qmax

160 m³/h

Hmax

420 m

Caracteristicile produsului
Execuţie completă din oţel inoxid-
abil AISI 304 sau opţional AISI 316
Pentru instalare verticală şi 
orizontală
Începând de la motoarele de 6“, 
motoare cu statoare turnate ermetic 
sau rebobinabile 

Avantajele produsului
Sistem hidraulic optimizat cu randa-
ment ridicat
Rezistenţă la uzură chiar la un 
conţinut ridicat de nisip de până la 
50 mg/l
Program mare de pompe pe stoc

Descrierea produsului
Pompă submersibilă multietajată în 
construcţie specială pentru niveluri 
de funcţionare scăzute ale apei 

Utilizarea principală
Apă potabilă şi apă bruta din rezer-
voare sau din ape de suprafaţă cu 
niveluri scăzute

Qmax
1400 m³/h

Hmax

170 m

Caracteristicile produsului
Pentru modernizarea staţiilor de 
pompare din puţuri
Echipare de serie cu două etanşări 
mecanice 
Disponibile din fontă cenuşie sau 
bronz/inox
Motoare rebobinabile
Tensiuni speciale până la 1.000 V

Avantajele produsului
Pentru coborârea nivelului apei la o 
valoare minimă
Eficienţă energetică prin adaptarea 
optimă a punctului de funcţionare
Randament ridicat
Siguranţă în funcţionare, nu 
necesită întreţinere
Creşterea eficienţei datorită aco-
peririi opţionale cu Ceram CT

Descrierea produsului
Panouri de protecţie şi automatizare 
pentru pompe submersibile, module 
de alimentare cu apă şi de ridicare 
a presiunii, pentru protecţia şi 
automatizarea pompelor 

Principalele aplicaţii
Comanda, monitorizarea şi protecţia 
pompelor şi a instalaţiei, semnaliza-
rea la avarie   
Monitorizarea locală şi de la distanţă 
şi transmiterea parametrilor de 
funcţionare şi de avarie 
(în funcţie de echipare)

Caracteristicile produsului
Monitorizare de la distanţă cu 
transmisia datelor prin radio cu 
tehnologie “time-slot”, prin GSM/
SMS, prin GSM/GPRS  
Operare simplă cu ajutorul 
ehnologiei „butonului roşu” 
monocomandă), ecranului LCD şi 
isplay-ului LED (panoul VR)
Touch Display (CC-Controler)

Avantajele produsului
Transfer de date singur cu aju-
torul celor mai noi tehnologii de 
comunicaţii
Soluţii personalizate pentru aproape 
toate cazurile 
Precizie maximă de reglare 



Evacuarea şi epurarea apelor uzate cu echipamentele Wilo.
Soluţii de înaltă eficienţă pentru toate aplicaţiile.

Wilo-EMU KS Wilo-EMU FA Wilo-DrainLift WS Wilo-EMUport FTS Wilo-EMU Megaprop Wilo-EMU RZP Wilo-EMU KPR Panouri de protecţie 
şi automatizare
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Pompele şi sistemele Wilo 
pentru managementul apelor 
uzate impun noi dimensiuni în 
ceea ce priveşte performanţele 
tehnice şi eficienţa. 
În problemele de protecţia me-
diului şi conservarea resurselor, 
tratarea apelor uzate joacă un 
rol important. 
Experţii din domeniile pompării 
şi epurării apelor uzate se află 
sub o presiune permanentă 
de reducere a costurilor şi, în 
acelaşi timp, trebuie să facă 
faţă unui număr mare de legi  
şi reglementări. 
Provocările continue, cum ar 
fi creşterea conţinutului de 
solide în apele uzate, care 
îngreunează condiţiile de lucru 
ale instalaţiilor şi utilajelor, 
reclamă soluţii noi şi inovative 
pentru îmbunătăţirea proce-
selor şi a produselor legate de 
acestea.  
Prin alegerea corectă a pom-
pelor şi a instalaţiilor, se 
garantează o vehiculare sigură 
a apelor uzate, la cele mai ridi-
cate standarde de siguranţă şi 
cu costurile cele mai mici. 

Panouri de protecţie 
şi automatizare
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Staţia de epurare din 
Atlanta, USA.
Pentru costuri minime 
pe durata ciclului de viaţă.
Obiectiv:
Creşterea eficienţei în 
domeniile omogenizării, filtrării 
şi eliminării nutrienţilor 
Soluţia:
Wilo a livrat 134 de mixere 
submersibile eficiente şi 
cu uzură redusă, datorită 
economiilor enorme de energie 
încă din faza de probe – până 
în prezent!



Alimentarea cu apă cu echipamente Wilo.
Soluţia.

Avantajele produsului:
• Mixere submersibile de înaltă eficienţă cu valori 

optime de împingere la un coeficient maxim de 
performanţă

• Forma inovatoare a palelor pentru o reducere a cos-
turilor energetice de până la 10% 

• Randament optim prin motoare submersibile de 
înaltă eficienţă conform IE3

• Durata cea mai lungă de utilizare la costuri minime de 
întreţinere 

• Sistem modular pentru aproape orice aplicaţie
• Proiectare şi dimensionare conform necesităţilor

Economii enorme de energie în procesul de 
epurare a apelor uzate.
Tehnologie de înaltă eficienţă a mixerelor.
Deoarece multe mixere funcţionează în regim 
continuu, costurile de exploatare ar trebui să 
aibă o influenţă importantă asupra deciziei privind 
investiţiile. Mixerele Wilo de înaltă eficienţă cu 
motor imersat au un consum de energie redus 
datorită geometriei inovatoare a palelor şi, 
suplimentar, datorită motoarelor economice din 
punct de vedere energetic conform IE3. Datorită 
diametrului mare al elicei, sunt posibile valori 
foarte mari ale impingerii axiale la un nivel scazut 
al consumului energetic. Referitor la cerinţele 
în orice proces de amestec, raportul de performanţă, 
ca şi coeficient între împingerea generată de mixer 
şi puterea electrică absorbită, poate fi folosit ca 
factor decisiv pentru evaluarea performanţelor 
unui mixer (ISO 21630).

O caracteristică deosebită a mixerului Wilo-EMU 
Megaprop TR 326 o constituie elicea cu trei pale. 
Acestea reduc încărcarea prin distributia pe cele 
trei pale. Se asigură astfel o funcţionare  constantă 
chiar în condiţii nefavorabile de turbulenţe in bazin. 
În afară de seriile Wilo-EMU Maxiprop şi 
Megaprop – ambele mixele de joasă turaţie cu 
motor imersat – portofoliul cuprinzător al 
produselor Wilo conţine şi mixere cu turaţie medie 
şi ridicată. Un sistem modular şi componente 
inovatoare garantează şi aici soluţia cea mai 
eficientă pentru aproape orice cerinţă a clientului.

Mixer submersibil 
Wilo-EMU Megaprop TR 326
Economii enorme de energie 
în procesul de epurare a 
apelor uzate
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Vehicularea şi epurarea apelor uzate cu echipamentele Wilo.
Utilizate în întreaga lume.

Staţie de pompare la Tuzla, în Turcia 
Evacuarea eficientă a apelor uzate.
Obiectiv:
Staţia de pompare Tuzla deserveşte 
o populaţie totală de 4,5 mil. de 
locuitori din şapte zone din Istanbul. 
Apele uzate care rezultă din această 
zonă sunt colectate prin două canale 
închise separate şi apoi vehiculate 
cu ajutorul a două staţii de pompare, 
pe o diferenţă de nivel de  -8,47 m, 
în instalaţia de limpezire.
Soluţia:
Trei pompe rezistente de ape uzate 
Wilo-EMU FA 50, cu acoperire 
suplimentară Ceram.



Vehicularea şi epurarea apelor uzate cu echipamentele Wilo.
Utilizate în întreaga lume.

Asociaţia de supraveghere  
a alimentării cu apă şi evacuare 
a apelor uzate Usedom, 
Germania. 
Eficient din punct de vedere 
energetic şi sigur în exploatare 
Obiectiv:
Datorită încărcărilor sezoniere 
diferite, debitul de apă uzată 
variază în sezonul principal şi 
în celelalte sezoane cu peste 
40%. Aceasta devine o 
provocare în modernizarea 
sistemului de evacuare a apelor 
uzate pe insula de vacanţă 
Usedom.
Soluţia:
Evacuarea optimă a apelor 
folosind staţiile de pompare
Wilo-EMUport cu sistem 
de separare a solidelor.

Staţia de epurare Yanqiao, 
Shanghai, China.
Durată lungă de viaţă.
Obiectiv:
În staţia de epurare a apei 
Yanqiao, un număr total de 
10 mixere submersibile 
omogenizează şi pun în 
suspensie încărcătură abrazivă 
a apei râului Huangpu.
Soluţia:
Toate mixerele au fost acoperite 
complet cu Ceram C0 pentru 
protecţia împotriva coroziunii 
şi abraziunii. Şi elicele din PUR 
au fost prevăzute cu acoperirea 
rezistentă la uzură Ceram C2/C1.
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Pompă submersibilă 
Wilo-EMU FA
Siguranţa maximă în exploatare în 
vehicularea apelor uzate. 

Sistemul de separare a 
solidelor Wilo-EMUport.
Soluţia premium în pomparea 
apelor uzate.

Wilo Ceram.
Protecţie eficientă împotriva 
coroziunii



Vehicularea şi epurarea apelor uzate cu echipamentele Wilo.
Soluţia.

Avantajele produsului:
• Fiabilitate şi siguranţă în exploatare
• Materiale speciale şi acoperiri pentru protecţia îm-

potriva abraziunii şi coroziunii 
• Flexibilitate maximă prin instalare orizontală sau 

verticală
• Service uşor şi întreţinere redusă
• Rotorul inovativ SOLID pentru:
• rezistenţă optimizată la blocare
• randamente ridicate de până la 81%

Pompele submersibile Wilo pentru ape 
uzate.
Siguranţă maximă în exploatare.
Numeroasele combinaţii de lichide şi solide din 
apele uzate impun cerinţe foarte variate pentru 
echipamentele de pompare. Seria Wilo-EMU FA 
oferă un portofoliu cuprinzător pentru foarte multe 
cazuri – pompele fiind corespunzătoare pentru 
instalarea verticală sau orizontală şi dimensionate 
pentru o funcţionare de durată în montaj imersat 
sau uscat. 
La capitolul siguranţă în exploatare, firma  
Wilo trasează repere de viitor cu o nouă tehnologie 
a motoarelor. Seria de motoare FKT 27 dispune de 
un sistem inovativ închis de răcire, cu o etanşare 
cu două camere de calitate superioară, inclusiv 
senzori integraţi de monitorizare. 
Prin combinaţia perfectă între tehnologia cea mai 
modernă a motoarelor submersibile, componentele 
hidraulice cu prelucrare avansată şi seria inovatoare 
de rotoare SOLID, pompele de ape uzate de la Wilo 
garantează o funcţionare fiabilă de durată – chiar şi 
pentru mediile cele mai pretenţioase şi în cele mai 
dificile condiţii.



Avantajele produsului:
• Economic datorită pasajelor sferice mai mici ale 

pompelor, cu o economie de energie de până la 26% 
în comparaţie cu sistemele clasice.

• Siguranţă în funcţionare prin rezistenţa optimizată la 
blocare

• Durată lungă de viaţă datorită componentelor din PE-
HD  – rezistente la coroziune, ecologice şi reciclabile

• Igienice şi uşor de întreţinut
• „Non-stop“ datorită funcţionării alternative a  

pompelor

Sistemul de separare a solidelor 
Wilo-EMUport .
Soluţia premium pentru pomparea 
apelor uzate.
Din punct de vedere tehnologic şi economic, staţiile 
de pompare Wilo-EMUport complet prefabricate cu 
sisteme de separare a solidelor reprezintă cea mai 
bună alegere pentru evacuarea apelor din localităţi 
întregi sau chiar din complexele industriale mari, 
acolo unde acest lucru nu poate fi realizat eficient 
prin canalizarea convenţională gravitaţională;
Numai dacă există un sistem de separare a solidelor 
se pot utiliza pompe cu pasaje sferice mai mici, ceea 
ce înseamnă un randament mai ridicat la costuri 
energetice mai reduse. 
Prin folosirea PE-HD  - un materialului valoros şi 
absolut rezistent la coroziune, este garantată o 
funcţionare sigură de lungă durată, chiar în cazul 
unor condiţii dificile de mediu.

Avantajele produsului:
• Protecţie eficientă împotriva coroziunii
• Rezistenţă mărită împotriva abraziunii 
• Sunt posibile acoperiri ulterioare
• Asigură durate de funcţionare de până la patru ori mai 

mari.

Wilo Ceram.
Protecţia eficientă împotriva coroziunii 
şi abraziunii.
Wilo Ceram este disponibilă numai pentru 
pompele şi agregatele Wilo. Acest produs special, 
sub forma unei acoperiri bicomponent unicat, oferă 
cea mai bună protecţie împotriva mediilor agresive 
în comparaţie cu alte acoperiri.  Datorită rezistenţei 
mărite împotriva abraziunii şi coroziunii, această 
acoperire previne în mod eficient uzura şi atacurile 
chimice asigurând astfel o funcţionalitate 
permanentă şi performanţe optime. Wilo Ceram 
oferă o protecţie totală pentru toate piesele, atât
interioare, cât şi exterioare. În funcţie de domeniul 
de utilizare, se oferă diferite acoperiri Ceram, 
acestea putând fi şi combinate între ele, în funcţie 
de mediu. Prin Wilo Ceram, timpii de oprire pentru 
întreţinere sunt sensibil reduşi, iar durabilitatea 
pompelor şi a agregatelor este mult prelungită.
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Evacuarea şi epurarea apelor uzate cu echipamentele Wilo.
Tehnologia.

Pompă submersibilă 
pentru ape uzate

Pompă submersibilă 
pentru ape uzate

Module de pompare în cămin Sisteme de separare 
a solidelor 

Descrierea produsului
Pompă submersibilă pentru ape 
uzate, transportabilă sau pentru 
montaj fix  

Utilizarea principală
Pentru evacuarea apelor din 
excavaţii, cămine şi bazine, precum 
şi imobile şi terenuri, pentru 
extragerea apei din lacuri şi râuri, 
menţinerea nivelului apei în mine, 
construcţii de tuneluri, fântâni 
decorative, 

Qmax

340 m³/h

Hmax

64 m

Caracteristicile produsului
Funcţionare permanentă, chiar cu 
motorul neimersat sau cu folosire în 
apă de adâncime mică
Toate tipurile sunt echipate stan-
dard cu un racord cu cuplaj Storz 
Materiale speciale şi acoperiri pentru 
o rezistenţă mărită la abraziune şi 
coroziune

Avantajele produsului
Funcţionare sigură
Utilizare universală
Construcţie robustă şi componente 
rezistente la uzură.
Număr mare de accesorii. 

Descrierea produsului
Pompă submersibilă transportabilă 
sau pentru montaj fix, imersată sau 
uscată  

Utilizarea principală
Pomparea apelor brute şi uzate cu 
componente solide în instalaţiile de 
limpezire şi în staţiile de pompare, 
precum şi în desecările locale, 
menţinerea nivelului şi extragerea 
apei  

Qmax

8,000 m³/h

Hmax

100 m

Caracteristicile produsului
Posibilităţi multiple de combinare a 
motoarelor şi tipurilor de rotoare 
Motoare cu autorăcire având un 
sistem de etanşare cu 1 sau 2 ca- 
mere şi sistem de răcire închis 
ermetic
NOU: rotor tip SOLID pentru 
siguranţă maximă în ape uzate brute
Pompe cu tocător sau cu cap de 
mixare 
Pentru instalare orizontală sau 
verticală
Materiale speciale şi acoperiri pentru 
o rezistenţă mărită la abraziune şi 
coroziune
Versiuni ATEX şi FM

Avantajele produsului
Spectru larg de utilizare 
Siguranţă ridicată în exploatare
Adaptarea optimă a performanţelor 
hidraulice ale pompei la punctul de 
funcţionare dorit 
Seria inovativă de rotoare SOLID

Descrierea produsului
Staţie de pompare în cămin, cu una 
sau două pompe, cu pompe sub-
mersibile sau cu tocător. Diametre 
de la 600 mm până la 1.100 mm 

Utilizarea principală
Pentru evacuarea sub presiune a 
apelor murdare şi uzate, pentru 
aplicaţii sub nivelul de retenţie, fără 
scurgere naturală, sau pentru racor-
darea caselor de locuit din zonele 
dispersate

Qmax

100 m³/h

Hmax

25 m

Caracteristicile produsului
Rezistenţă mărită la coroziune 
datorită materialului sintetic din PE 
reciclabil din care sunt construite 
căminele.
Montarea şi întreţinerea uşoară a 
pompelor prin cuplajul deasupra 
nivelului apei 
Rezistenţă maximă şi condiţii 
optime de afluire la pompă prin baza 
emisferica a căminului 
Construcţie monolit până la 2,5 m 
cu înălţimi şi extensii diferite 
Acces din exterior, de sus şi robinet 
de reţinere demontabil

Avantajele produsului
Durabilitate maximă
Utilizare flexibilă
Adecvat pentru utilizarea pompelor 
cu tocător pentru folosirea de con-
ducte cu diametre mai mici 
Service uşor

Descrierea produsului
Staţii de pompare prefabricate 
Wilo-EMUport cu sistem de sepa-
rare a solidelor, din material sintetic 
PE-HD, pentru instalarea într-o 
clădire, într-un cămin existent sau 
prin integrare într-un cămin, 

Utilizarea principală
Evacuarea apelor din localităţi în-
tregi sau complexe industriale acolo 
unde  canalizarea gravitaţională 
convenţională nu este eficientă sau 
nu poate fi folosită   

Qmax

Până la  600 m³/h ca standard, pre-
cum şi debite mai mari la cerere

Hmax

Până la  80 m ca standard, precum 
şi înălţimi mai mari de pompare la 
cerere

Caracteristicile produsului
Randament ridicat datorită pasajul 
sferic mai mic al pompelor  
Funcţionare neîntreruptă datorită 
prevederii a două pompe cu 
funcţionare alternativă şi închiderii 
individuale a rezervoarelor de colec-
tare a solidelor 
Material PE-HD ecologic, rezistent 
la coroziune 
Pompe uşor accesibile, instalate 
uscat şi rezervor de colectare etanş 
la gaze, igienic şi fără miros

Avantajele produsului
Eficienţă energetică
Sensibilitate optimă, redusă, la 
blocaj
Durabilitate maximă
Service uşor
Închidere individuală brevetată
Renovarea economică a staţiilor 
de pompare datorită sistemului de 
retehnologizare 
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Evacuarea şi epurarea apelor uzate cu echipamentele Wilo.
Tehnologia.

Mixere submersibile Pompe de recirculare Pompe cu elice Panouri de protecţie şi 
automatizare

Descrierea produsului
Mixere submersibile cu turaţie 
mare, medie sau joasă, cu acţionare 
directă sau cu reductor planetar cu 
una sau două trepte

Utilizarea principală
Evitarea depunerilor în bazinele de 
retenţie pentru ape pluviale, în ba-
zinele de activare şi rezervoarele de 
nămol, pentru punere în suspensie 
şi omogenizare, crearea dirijată de 
curenţi, precum şi alte posibilităţi 
multiple de utilizare, de exemplu în 
instalaţii de biogaz, în piscicultură 

Qmax

Împingerea max. 5270 N 
(Wilo-EMU Megaprop)

Caracteristicile produsului
Posibilitate de retehnologizare cu-
motoare eficiente conform IE3, chiar 
şi la mixerele Wilo existente
Geometrie inovativă a palelor, pale 
monobloc laminate din PAFS   
NOU: cu muchie de atac cu 
rezistenţă ridicată la uzură (TR 212)
Sistem modular: combinare            
individuală între motor, reductor 
şi elice
Numeroase accesorii, dispozitiv de 
coborâre, dispozitiv de prindere etc.
Materiale speciale şi acoperiri

Avantajele produsului
Eficienţă ridicată
Durabilitate maximă la costuri de 
întreţinere minime
Dimensionare optimizată 
energetic,adaptată la necesităţi, 
pentru proape orice aplicaţie
Profil elicoidal brevetat pentru 
autocurăţarea butucului elicei

Descrierea produsului
Pompe de recirculare cu carcasă, cu 
acţionare directă sau cu reductor  
planetar cu 1 treaptă

Utilizarea principală
Pomparea apelor uzate, pentru 
înălţimi de pompare mici şi debite 
mari, de exemplu între bazinele de 
nitrificare şi de denitrificare, pom-
parea apelor de consum, a apelor 
brute, curate şi de răcire, precum şi 
pentru crearea de curenţi, printre 
altele în parcurile de distracţie.

Qmax

7,000 m³/h

Hmax

7 m

Caracteristicile produsului
Montaj staţionar direct pe un tub 
de ghidare 
Montare flexibilă prin dispozitivul 
de coborâre 
Este posibil montajul vertical sau 
in-line
Elice cu autocurăţire
Materiale speciale sau acoperiri 
împotriva coroziunii şi abraziunii
Sistem modular: combinare 
individuală între motor, reductor 
şi elice
Cablu alimentare cu presetupă 
turnată, etanşă la apă

Avantajele produsului
Siguranţă în funcţionare
Montaj flexibil
Profil elicoidal brevetat pentru 
autocurăţarea butucului elicei

Descrierea produsului
Pompă submersibilă axială pentru 
montaj direct in tub 

Utilizarea principală
Protecţia împotriva inundaţiilor, 
pomparea apelor uzate preepurate, 
a apei de răcire sau pluviale, irigaţii 
şi desecări 

Qmax

9,500 m³/h

Hmax

7.5 m

Caracteristicile produsului
Model  robust, din fontă
Pasajul sferic de la 85 până la        
130 mm
Unghiul palelor elicei poate fi reglat 
la faţa locului 
Pale cu autocurăţire pentru utiliza-
rea în cazul elementelor cu fibră 
lungă din fluide
Materiale speciale, de exemplu elice 
din oţel inox şi acoperiri împotriva 
abraziunii şi coroziunii
Cablu alimentare cu presetupă 
turnată, etanşă la apă

Avantajele produsului
Funcţionare silenţioasă
Elice cu pale reglabile 
Durabilitate ridicată
Componente rezistente la uzură

Descrierea produsului
Panouri de protecţie şi au-
tomatizare pentru pompele şi                         
modulele de pompare a apelor uzate 
convenţional curate sau cu feca-
loide cu monitorizare electronică şi 
protecţia totală a echipamentelor

Principalele aplicaţii
Protecţia şi comanda pompelor, în 
funcţie de tipul instalaţiei, cu sem-
nalizare şi reacţie în caz de avarie. 
În funcţie de echipare: monitoriza-
rea locală şi de la distanţă cu trans-
miterea parametrilor de funcţionare 
şi de avarie 

Caracteristicile produsului
Monitorizarea electronică a 
intensităţilor curenţilor motorului  
Panou de protecţie şi automatizare 
pentru una sau mai multe pompe, 
cu afişaj LCD pentru pompele de 
apă uzată convenţional curată sau 
cu fecaloide 
Panou de protecţie şi automatizare 
pentru una sau mai multe pompe,  
cu pornire directă sau stea/triunghi 
Monitorizare de la distanţă: moni-
torizarea şi transferul datelor prin 
radio cu tehnologie “time-slot”, prin 
GSM/SMS, prin GSM/GPRS

Avantajele produsului
Transfer sigur de date datorită celor 
mai noi tehnologii
Flexibilitate maximă şi funcţiuni 
multiple
Soluţii personalizate pentru aproape 
toate cazurile de instalaţii 
Precizia maximă de reglare
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