
Wilo-Stratos PICO
Pompa o najwyższej sprawności
z 5-cio letnią gwarancją.

ODPOWIADA 
ZAŁOŻENIOM
DYREKTYWY
ErP (ENERGY
RELATED
PRODUCTS)

NOWOŚĆ: funkcja
Dynamic Adapt 



Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym, 
silnikiem synchronicznym w technologii ECM, odpornym na prąd przy 
zablokowaniu i ze zintegrowanym elektronicznym układem regulacji 
wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień. Z silnikiem 
o najwyższej sprawności, z dużym momentem rozruchowym, 
wyposażona w funkcję automatycznego odblokowywania się.

Wilo-Stratos PICO

Typ
Króćce  

przyłączeniowe 
Rp

Długość  
montażowa lo

[mm]

Masa 
brutto M

[kg]
Nr art.

Stratos PICO 15/1-4 ½ 130 1.8 4132460

Stratos PICO 15/1-6 ½ 130 1.8 4132461

Stratos PICO 25/1-4-130 1 130 1.9 4132466

Stratos PICO 25/1-6-130 1 130 1.9 4132467

Stratos PICO 25/1-4 1 180 2.2 4132462

Stratos PICO 25/1-6 1 180 2.2 4132463

Stratos PICO 30/1-4 1¼ 180 2.2 4132464

Stratos PICO 30/1-6 1¼ 180 2.2 4132465

Stratos PICO 25/1-6 RG 1 180 2,2 4132469

Zastosowanie
Pompa do wszystkich wodnych systemów grzewczych i 
klimatyzacyjnych, pozwalająca na pracę z roztworami glikolu 
o stężeniu do 50%.

Dane techniczne
ƒ Współczynnik efektywności energetycznej EEI < 0,20

ƒ Woda grzewcza ( zgodnie z VDI 2035)

ƒ Mieszaniny wody-glikol (max 1:1)

ƒ Temperatura przetłaczanego medium od +2°C do +110°C 

ƒ Napięcie zasilania 1~230 V, 50/60 Hz

ƒ Stopień ochrony: IPX 4D

ƒ Przyłącze gwintowane Rp ½, Rp 1 i Rp 1¼ 

ƒ Maks. ciśnienie robocze 10 barów
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Wilo-Stratos PICO zapewnia: 

  1      Zmniejszenie rachunku za energię elektryczną  
    zużywaną przez pompę obiegową nawet 10-krotnie

ƒ Minimalny pobór mocy – 3 Waty 

ƒ Automatyczny tryb obniżenia nocnego

ƒ Szacowane roczne zużycie energii elektrycznej - 46,5 kWh 

ƒ  Do 90% oszczędności energii w porównaniu do pomp 
standardowych. 

  2    Szybkie odnalezienie punktu pracy 
Funkcja Dynamic Adapt to dynamiczna 
regulacja wysokości podnoszenia 
pozwalająca w ciągu kilkunastu 
minut na odnalezienie optymalnego 
punktu pracy w systemie grzewczym, 
w którym pracuje pompa.

W praktyce większość systemów 
grzewczych nie jest równoważona 
hydraulicznie, potrzebne są różne 
wysokości podnoszenia w zależności 
od dystansu dzielącego grzejnik 
i pompę. Fabrycznie nastawiony punkt 
pracy odpowiada potrzebom ponad 
80% obszarów zastosowań. 

Funkcja Dynamic Adapt dostosowuje pompę do zapotrzebowania 
występującego w systemie grzewczym w danym zakresie regulacji. 
W zależności od parametrów instalacji pompa odpowiednio dobiera 
krzywą pracy do chwilowych potrzeb. Optymalizując pracę instalacji 
minimalizuje zużycie energii elektrycznej.

Aktywacja funkcji Dynamic Adapt. Funkcja Dynamic Adapt może być 
aktywowana przy nastawie ∆p-v! Naciskając i obracając czerwony 
przycisk, dokonuje się wyboru symbolu funkcji Dynamic Adapt.

Podstawa obliczeń cen energii elektrycznej: przyjęto średnią cenę energii 
elektrycznej wynoszącą 0,43 zł/kWh. Podstawa obliczeń zużycia energii 
pompy Wilo-Stratos PICO: zapotrzebowanie energii według certyfikatu TÜV 
z 06.08.2009 r. certyfikat do wglądu na: www.wilo.de/rechtliches. Podstawa 
obliczeń zużycia energii urządzeń w gospodarstwie domowym i pompy bez 
regulacji: roczne zużycie energii wg Stiftung Warentest, wrzesień 2007

Telewizor

Pralka

Zmywarka

Oświetlenie

Piec elektryczny

Pompa nieregulowana, 
przewymiarowana

Wilo-Stratos PICO

kWh/rok Koszty energii elektrycznej/rok

20 zł

81 zł

86 zł

105 zł

142 zł

191 zł

215-344 zł500-



  3    możliwość kontroli ważnych parametrów  
         dzięki wyświetlaczowi LCD

ƒ wskazanie aktualnego poboru mocy (W) 

ƒ  wskazanie całkowitego zużycia energii 
elektrycznej (kWh) 

ƒ  „czerwone pokrętło” umożliwiające 
odpowiednie ustawienie warunków pracy

  4     dwa tryby regulacji do wyboru
ƒ Δp-c (regulacja wg stałej 
różnicy ciśnień) 

ƒΔp-v (regulacja wg zmiennej 
różnicy ciśnień)

  5     unikalny system odpowietrzania
Dzięki unikalnemu systemowi odpowietrzanie 
instalacji stało się łatwiejsze i bezpieczniejsze. 
W miejsce śrub odpowietrzających z pomp 
stałoobrotowych wprowadziliśmy 
funkcję automatycznego odpowietrzania. 
Wystarczy nacisnąć czerwone pokrętło, 
wybrać funkcję „air” i potwierdzić (na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat 
„ON”) Załączenie automatycznego 
odpowietrzania trwa ok. 10 minut i jest 
odliczane na wyświetlaczu.  
W trakcie, gdy funkcja jest aktywna, może być słyszalny lekki szum.  
Po zakończeniu automatycznego odpowietrzania pompa sama 
powraca w ustawiony wcześniej tryb pracy. Funkcja ta może być 
również w dowolnym, wcześniejszym momencie wyłączona przy 
pomocy czerwonego pokrętła. Dzięki automatycznemu systemowi 
odpowietrzania instalacji unikniemy ryzyka poparzenia się gorącą wodą.

  6    Prosty i szybki montaż
ƒ  dzięki kompaktowym rozmiarom  

(szerokość 81 mm, głębokość 112 mm)  
pasuje do każdej sytuacji montażowej 

ƒ  „sprytne” podłączenie zasilania dzięki  
wtyczce Wilo-Konektor. 

  7      5 lat gwarancji

Wilo-Stratos PICO z pięcioletnią gwarancją  
producenta w standardzie.

Δp-c Δp-v



ODPOWIADA 
ZAŁOŻENIOM
DYREKTYWY
ErP (ENERGY
RELATED
PRODUCTS)

EEI = ang. Energy Efficiency Index  
– współczynnik efektywności energetycznej 
obliczony poprzez porównanie różnych wartości 
poboru mocy w ramach jednego profilu 
obciążenia ze średnią wartością poboru mocy 
w punkcie odniesienia.

Ta pompa spełnia wymagania, jakie nakłada na pompy 
grzewcze dyrektywa Unii Europejskiej, zwana ErP, 
dotycząca efektywności energetycznej pomp bezdławnicowych. 

Co więcej, już teraz spełnia nie tylko warunki określone 
w dyrektywie i obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku,  
ale też bardziej rygorystyczne, które wejdą w życie 
od 1 sierpnia 2015 roku.  
Spełniając powyższe wymagania będzie wyznaczała standardy 
przez kolejne lata.

  8    Łatwe uruchomienie po przerwie między sezonami
Nowa pompa została wyposażona w funkcję deblokady, znaną z pomp 
Wilo-Smart czy Wilo-Stratos ECO, odblokowującą wirnik po okresie 
przerwy między sezonami grzewczymi. Funkcja ta jest szczególnie 
przydatna, gdy w wodzie istnieje zagrożenie wytrącenia się kamienia 
kotłowego, tak więc zwiększa ona niezawodność pracy zarówno samej 
pompy, jak i całej instalacji. 
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Wydrukowano na papierze  
ekologicznym, otrzymanym  

w 100% z makulatury.

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznowola 
tel.: 22 702 61 61
fax: 22 702 61 00
www.wilo.pl
e-mail: wilo@wilo.pl

INFOLINIA: 
801 DO WILO
(czyli 801 369 456)

Rafal.Janeczek@wilo.pl
dystrybucja

696 991 455

Jan.Mitura@wilo.pl
dystrybucja 
606 379 279

Marek.Andrzejewski@wilo.pl
dystrybucja

604 178 778

Dawid.Komorowski@wilo.pl
inwestycje

608 328 040

Katarzyna.Czapska@wilo.pl
inwestycje

 602 317 564

Jacek.Wichrzycki@wilo.pl
dystrybucja

602 440 869

Jaroslaw.Bogulak@wilo.pl
dystrybucja

665 400 143
Marek.Stachurski@wilo.pl

dystrybucja 
604 219 988

Mariusz.Smigiel@wilo.pl
inwestycje

602 559 030

Michal.Kotlarek@wilo.pl
inwestycje

606 277 588

Gniewosz.Siemiatkowski@wilo.pl
inwestycje

665 402 684

Tomasz.Kantor@wilo.pl
inwestycje

665 401 994

Grzegorz.Grzyb@wilo.pl
inwestycje

604 900 666

Grzegorz.Bielecki@wilo.pl
inwestycje

606 305 605

Albert.Adamus@wilo.pl
inwestycje

604 277 800

Ewa.Skibinska@wilo.pl
inwestycje

602 440 689

Dariusz.Knap@wilo.pl
inwestycje

665 401 246

Grzegorz.Celmer@wilo.pl
inwestycje

604 243 412

Norbert.Sankowski@wilo.pl
inwestycje

606 309 300

Sebastian.Swiatek@wilo.pl
inwestycje

602 200 414


