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Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest bardzo ważną kwestią i z tego  
względu inspektorzy nadzoru budowlanego przykładają szczególną uwagę  
do prawidłowego wykonania instalacji za nie odpowiedzialnych. Jednym  
z elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku jest pompownia 
przeciwpożarowa. Pompownia taka powinna oczywiście mieć pompy 
zapewniające odpowiednie zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe, 
powinna zostać również wyposażona w osprzęt pozwalający na sprawdzenie 
wydajności pompowni. Takim właśnie jest układ pomiarowy WILO-UP.

Układy pomiarowe 
do testowania pracy 
pomp pożarowych

WILO-UP – gotowy układ pomiarowy, zgodny z prawem
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twierdzeniem dokładności pomiarowej dla mano-
metru i przepływomierza elektromagnetycznego.
Oferowane na rynku obejścia testujące różnych 

firm często nie są tożsame z układem pomiaro-
wym w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
MSWiA z dnia 24 lipca 2009 (Dz.U. nr 124).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporzą-
dzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 (Dz.U. nr 124, roz-
dział 5 – §11.4) w sprawie przeciwpożarowego zaopa-
trzenia w wodę oraz dróg pożarowych) pompownia 
przeciwpożarowa powinna zostać również wyposa-
żona w układ pomiarowy składający się z ciśnienio-
mierza, przepływomierza i zaworu regulacyjnego po-
zwalającego na okresową kontrolę pracy. 
W zależności od sposobu zasilania układ pomiaro-
wy może zostać zainstalowany na by-pasie do zbior-
nika (w przypadku zasilania ze zbiornika) lub do ka-
nalizacji (patrz rys. poniżej). 
Gdy kompletujemy układ pomiarowy, należy pamię-
tać o konieczności zachowania odpowiednich odstę-
pów montażowych pomiędzy przepływomierzem  
a inna armaturą – jest to bardzo ważne, ponieważ  
w przypadku braku zachowania odstępów montażo-
wych producenci przepływomierzy nie gwarantują 

prawidłowych wskazań pomiaru. Dodatkowo należy 
pamiętać o prawidłowych pozycjach montażowych 
samego przepływomierza. 
Rozwiązaniem zapewniającym wygodę i pewność, 
że układ pomiarowy jest wykonany z zachowaniem 
odpowiednich długości montażowych, jest zasto-
sowanie np. układu pomiarowego firmy Wilo. 
Układy z serii UP zapewniają odpowiednią jakość 
wykonania, a także dają gwarancję, że wskazania 
przepływomierza są miarodajne (dzięki odpowied-
nio obliczonym odstępom pomiędzy armaturą). 
Kupując Wilo-UP, otrzymujemy kompletne urzą-
dzenie, które wystarczy zamontować w instalacji. 
Zapewnia on również zoptymalizowanie przestrze-
ni potrzebnej do instalacji układu.
Jako gotowy element dostarczany jest wraz z de-
klaracją zgodności, atestem PZH, instrukcją obsługi 
i montażu, protokołem próby ciśnieniowej oraz po-
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Wilo-UP – budowa i parametry techniczne

Układ pomiarowy oferowany jest jako osprzęt 
dodatkowy do zestawów hydroforowych w 3 naj-
popularniejszych wymiarach DN40/DN50/DN65. 
Gotowy układ wyposażony został zgodnie z roz-
porządzeniem oraz wytycznymi producentów 
poszczególnych elementów w:
• ciśnieniomierz (1) o wysokiej klasie dokładno-
ści odczytu;
• zawór odcinający (2) oraz zawór regulacyjny  
z nastawą wstępną (5), zapobiegający pracy pomp 
ze swobodnym wypływem;
• niezbędne odległości montażowe (3), zapew-
niające stabilizację strugi przepływającej wody, 
pozwalające na osiągnięcie niezbędnej precyzji 
działania układu i jego poszczególnych
elementów pomiarowych;
• przepływomierz elektromagnetyczny (4) w miej-

sce wodomierza, który charakteryzuje się mi-
nimalnym błędem pomiarowym w wysokości 
±0,5%. Umożliwia to nastawę wyświetlanych jed-
nostek pomiaru wraz z odczytem sumarycznego 
zużycia wody. Podobnie jak zastosowana auto-
matyka zestawu hydroforowego, również prze-
pływomierz daje możliwość wpięcia do systemu 
automatyki budynku (BMS) i zdalnego odczytu 
parametrów.
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Nowości produktowe

Układy pomiarowe do testowania pracy  
pomp pożarowych
Wymagania postawione przed nami przez UE to jeden z kroków, który wykonaliśmy w drodze do spełnienia Państwa oczekiwań. 
Kolejnym krokiem jest rozwinięcie lokalnych aplikacji, pozwalających na spełnienie polskich przepisów tj. Rozporządzenie 
MSWiA z dnia 24 lipca 2009 (DZ. Us. Nr 124) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
Przytoczone Rozporządzenie określa wymagania dot. pompowni oraz układów pompowych, które w nich pracują. 

Tym samym dla instalacji przeciwpożarowych zestawy hydro-
forowe zaopatrujące hydranty w wodę, winny być wyposażone 
w układy pozwalające na przeprowadzenia testów wydajności 
pracy pomp. Respektując wymagania powyższego Rozpo-
rządzenia jak również krajowe normy, wprowadziliśmy Układ 
Pomiarowy do swoich zestawów hydroforowych, wyposażony 
w niezbędne elementy regulacyjno-pomiarowe, gwarantujące 
poprawność odczytu parametrów pracy pomp pożarowych oraz 
najwyższą jakość i precyzję działania.

Układ Pomiarowy oferowany jest jako osprzęt dodatkowy do 
zestawów hydroforowych w 3 najpopularniejszych wymiarach 
DN40/DN50/DN65. Gotowy Układ Pomiarowy wyposażony został 
zgodnie z Rozporządzeniem oraz wytycznymi producentów 
poszczególnych elementów w:
• ciśnieniomierz (1) o wysokiej klasie dokładności odczytu;
• zawór odcinający (2) oraz wysokiej klasy zawór regulacyjny 

z nastawą wstępną (5), pozwalający na zapobieganie pracy 
pomp ze swobodnym wypływem;

• niezbędne odległości montażowe (3), zapewniające stabili-
zację strugi przepływającej wody, pozwalające na osiągnięcie 
niezbędnej precyzji działania układu i jego poszczególnych 
elementów pomiarowych;

• przepływomierz elektromagnetyczny (4) w miejsce wo-
domierza, który charakteryzuje się minimalnym błędem 
pomiarowym w wysokości ±0,5%. Umożliwia to nastawę 
wyświetlanych jednostek pomiaru wraz z odczytem suma-
rycznego zużycia wody. Podobnie jak zastosowana automa-
tyka zestawu hydroforowego, również przepływomierz daje 
nam możliwość wpięcia do systemu automatyki budynku 
(BMS) i zdalnego odczytu parametrów. 

Wymienione powyżej elementy układ pomiarowego, montowane 
są na rurociągu ze stal nierdzewnej AISI 316L, oraz poddawane  
próbie ciśnieniowej na stanowisku pomiarowym wody czystej 
zlokalizowanym w siedzibie Wilo Polska w Lesznowoli. 

Jako gotowy element, Układ Pomiarowy dostarczany jest 
wraz z deklaracją zgodności, atestem PZH, instrukcją obsługi 
i montażu, protokołem próby ciśnieniowej oraz potwierdzeniem 
dokładności pomiarowej dla manometru i przepływomierza 
elektromagnetycznego. 

Dbając o komfort oraz niezawodność naszych rozwiązań co dzień 
staramy się rozwijać nasze urządzenia i zakres oferowanych 
usług, które już dziś wykraczają poza same układy pompowe.
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Typ układu 
pomiarowego

Zakres 5d 2d
l/s mm mm

Wilo UP DN 40 1/2/5 200 80

Wilo UP DN 40 10 250 100

Wilo UP DN 40 20 325 130

Inne średnice na zapytanie

Pompy powinny być wyposażone w układ pomiarowy 
składający się z ciśnieniomierza, przepływomierza i za-
woru regulacyjnego, pozwalający na okresową kontrolę 
parametrów pracy (rozdział 5 - § 11. 4).

Fot./Rys. Układ Pomiarowy Wilo
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