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Ultraenergooszcz dna pompa obiegowa do instalacji grzew-
czych w budynkach jedno- i dwurodzinnych zu ywa 2 razy mniej 
energii elektrycznej ni  inne. I tak przez co najmniej 10 lat!

Wilo-Stratos PICO

W a ciciele domów wiedz , jak wa ne s  koszty 

eksploatacyjne, a dok adnie – ener gii elektrycz-

nej. W ka dym gospodarstwie domowym jest 

pe no „po eraczy” ener gii. Do liderów w tym 

zakresie zaliczaj  si  przestarza e pompy insta-

lacji grzewczych. Dodatkowo ci u ytkownicy, 

którzy maj  in stalacje wyposa one w samo-

dzielne, czy li niezabudowane na kotle pompy, 

znaj  trudno ci z w czeniem i odpowietrze-

niem pompy przed sezonem grzewczym. 

Czym powinien kierowa  si  przysz y u yt-

kownik pompy obiegowej przy wyborze 

konkretnego urz dzenia?

Inwestor powinien zasi gn  opinii fachow-

ca – instalatora lub projektanta. Maj  oni do 

wyboru wiele urz dze  ró nych producen-

tów, spe niaj cych wymagania hydrauliczne 

konkretnej instalacji. Nale y wybra  te, które 

zu ywaj  najmniej energii elektrycznej i dzi -

ki temu przez kolejne lata b d  minimalnie 

obci a  domowy bud et. Pomocne s  tu tzw. 

klasy energetyczne znane od lat w AGD. Naj-

mniej energoch onne s  urz dzenia klasy A. 

Nie wnika j c w szczegó y, mo na przyj , e

pompy klasy A potrzebuj  o ponad 20% mniej 

pr du ni  te z klasy energetycznej B. 

Które pompy mog  przynie  najwi ksze 

oszcz dno ci i dlaczego? 

Ze swoimi kosztami zu ytej energii – mniej-

szymi o 90% w po równaniu ze starymi 

pompami instalacji grzewczych bez regu-

lacji – pompa Wilo-Stratos PICO jest wed ug

metody pomia rowej Europumps Commitment 

sprawniejsza od ka dej innej pompy klasy A. 

Mo liwe jest to dlatego, e pompa ta pobiera 

jedynie 3 waty energii. Stosuj c pompy 

Wilo-Stratos PICO, mo na zu y  2 razy 

mniej energii elektrycznej ni  w przypadku 

innych pomp najwy szej klasy energetycz-

nej A! Czyli pod wzgl dem zu ycia energii 

to urz dzenie nie ma obecnie konkurencji 

na rynku.

Jakie inne korzy ci oferuje u ytkownikom 

pompa Wilo-Stratos PICO? 

Oprócz oczywistych, omówionych wcze niej, 

korzy ci, jakimi s  realne oszcz dno ci, warto 

wyró ni  jej funkcjonalno . Pompa ta jest wy-

posa ona w du y wy wietlacz ze wskazaniem 

aktualnego poboru mocy (W) i ca kowitego 

zu ycia energii elektrycz nej (kWh). To umo -

liwia optymalne ustawienie warunków pracy, 

a wszystkie wa ne parametry mo na codzien-

nie wygodnie od czytywa  na pierwszy rzut 

oka. Korzystaj c z zainstalowane go na pompie 

licznika energii elektrycznej, atwo jest oceni ,

jak efektywnie pracuje Wilo-Stratos PICO. Inn

wa n  cech  tej pompy jest automatyczne od-

powietrzanie. Zapewnia ono najwy sz  wydaj-

no  przy najmniejszej emisji d wi ków i nie 

wymaga zaanga owania ze strony u ytkowni-

ka. Dodatkowo s  to urz dzenia bardzo trwa e, 

niezawodne i praktycznie nie wymagaj adnej 

obs ugi po zamontowaniu. 

WILO jest produ centem pomp i systemów 

pompowych dla budownictwa i do zastosowa

komunalnych. Pompy obiegowe stanowi  tylko 

cz  oferowanego asortymentu. 

To, czym wyró niaj  si  produkty WILO, to 

przede wszystkim ich wybitna innowacyjno ,

której g ównym efektem jest mi nimalne zu ycie 

energii elektrycznej. Przez 16 lat dzia alno ci 

w Polsce fi rma WILO zyska a szerokie grono za-

dowolonych Klientów. Dowodem ich uznania 

jest otrzymany w 2009 i 2010 roku Z oty Laur 

Konsumenta w a nie dla pomp obiego wych. 

W niezale nej ankiecie „Rzecz o Biznesie” 

– dodatku do „Rzeczpospolitej”, fi rma WILO 

zaj a pierwsze miejsce, zdobywaj c dwu-

krotnie ponad 40% g osów. Klienci potwier-

dzili tym samym, e stawiaj  na niezawodne 

urz dzenia, które s  przyjazne rodowisku 

i domowym bud etom. To jest naj lepsza forma 

rekomendacji pomp WILO innym Klientom.

WILO Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 38, Janki

05-090 Raszyn
tel. 22 702 61 61, faks 22 702 61 00

www.wilo.pl, wilo@wilo.pl

Podstawa oblicze  cen energii elektrycznej: przyj to redni  cen  energii elektrycznej wynosz -
c  0,43 z /kWh. Podstawa oblicze  zu ycia energii pompy Wilo-Stratos PICO: zapotrzebowanie 
energii wed ug certyfi katu TÜV z 06.08.2009; certyfi kat do wgl du na: www.wilo.de/rechtliches.
Podstawa oblicze  zu ycia energii urz dze  w gospodarstwie domowym i pompy bez regulacji: 
roczne zu ycie energii wg Stiftung Warentest, wrzesie  2007.
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