
Ürün serisi tanımı: Wilo-TOP-Z

Wilo-TOP-Z

Şekildekine benzer

TOP-Z

Özellikler/Ürün avantajları

Doğru olan dönme yönünün gösterimi için dönme yönü kontrol lambası (sadece 3~
için)
Standart olarak ısı yalıtımlıdır

Konstrüksiyon

Rakor veya flanş bağlantılı ıslak rotorlu sirkülasyon pompası. Gücün uyarlanması için
önceden seçilebilir devir hızı kademeleri

Uygulama

Endüstri ve bina teknolojilerinde kullanma suyu sirkülasyon sistemleri.

Donanım/İşlev

İşletim tipleri

Devir hızı kademe kumandası

Manuel işlevler

Devir hızı kademesi ayarı: 3 devir hızı kademesi

Otomatik fonksiyonlar

İzin verilmeyen yükseklikteki sargı sıcaklıklarına karşı dahili koruma (sadece P2
< 180 W pompalar içindir, SK 602N ve SK 622N kumanda cihazına sahip tüm
pompa tipleri için opsiyoneldir).

Sinyal ve gösterge işlevleri

Termik sargı kontağı (WSK, gerilimsiz normalde kapalı kontak) (sadece P2
≥ 180 W pompalar için)
Dönüş yönü kontrolü (yalnızca 3~pompalarda)

Donanım

Flanşlı pompalarda: Flanş modelleri
DN 40 ila DN 65 pompaları için standart model: PN 6 ve PN 16 karşı flanşı
için kombi flanş PN 6/10 (EN 1092-2'ye uygun flanş PN 16)
DN 80 pompaları için standart donatım: Karşı flanş PN 6 için flanş PN 6
(EN 1092-2 uyarınca PN 16 için tasarlanmıştır)
DN 40 ilâ DN 80 pompaları için özel model: Karşı flanş PN 16 için flanş PN
16 (EN 1092-2'ye uygun),

Kablo girişi her iki taraftan mümkün (yalnızca P2≥180 W'li 3~ ve 1~ pompalarda)
Standart olarak ısı yalıtımlı

Тeslimat kapsamı

Pompa
Isı yalıtımı dahil
Rakorlu bağlantılarda contalar dahil
Flanş cıvataları için altlık disk dahil (DN 40 – DN 65 nominal bağlantı çaplarında)
Montaj ve kullanma kılavuzu dahil

Tip kodlaması

  Örnek: Wilo-TOP-Z 40/7

 
 TOP Standart pompa (Rakor bağlantılı ya da flanş

bağlantılı pompalarda)

 
 -Z İçme suyu sirkülasyonu için tekli pompa

 
 40/ Nominal bağlantı çapı

 
 7 Nominal basma yüksekliği aralığı [m] Q =

0 m 3/saat
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Ürün serisi tanımı: Wilo-TOP-Z

Teknik veriler

İzin verilen ısı aralığı
TOP-Z 20/4 ve TOP-Z 25/6, içme suyu 3,21 mmol/l (18 °dH)'e kadar:
maks. +65 °C, kısa süreyle (2 h) +80 °C'e kadar
TOP-Z 25/10 itibariyle içme suyu 3,57 mmol/l (20 °dH)'e kadar: maks.
+80 °C, kısa süreyle (2 h) +110 °C'e kadar

Elektrik şebekesi bağlantısı:
1~230 V, 50 Hz (tipine bağlı)
3~230 V, 50 Hz (opsiyonel kumanda fişi ile)
3~400 V, 50 Hz

Koruma sınıfı IPX4D
Rakor veya flanş bağlantılı (tipine göre) Rp ¾ ila DN 80
Standart modelde maks. işletme basıncı: 6/10 bar ya da 6 bar (özel model: 10 bar
veya 16 bar)

Malzemeler

Pompa gövdesi: Paslanmaz çelik/ Bronz döküm/ Kır döküm (tipine bağımlı olarak)
Çark: Plastik
Mil: Paslanmaz çelik/ seramik (tipe bağlı)
Yatak: Sentetik reçine emdirilmiş karbon
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