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Z dniem 1 stycznia 2021 roku zgodnie z Rozporzą-
dzeniem ministra infrastruktury i budownictwa  
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu de-
klarowania właściwości użytkowych wyrobów bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) tylko zespo-
ły pomp mające powyższe dopuszczenie, a także 
mające Krajową Deklarację właściwości Użytko-
wych oraz oznakowane znakiem „B” będą mogły 
zostać legalnie udostępniane na rynku Krajowym.

Co zyskujesz dzięki nowym zespołom pomp 
pożarowych Wilo?
•		 Bezpieczeństwo	i	najwyższą	jakość	potwier-
dzoną Krajową Oceną Techniczną, Certyfikatem 
Stałości właściwości Użytkowych CNBOP-PIB dla 
zespołu pomp pożarowych oraz niemieckim Cer-
tyfikatem VdS dla pomp Helix VF.
•		 Gwarancję	nieprzerwanej	pracy	dzięki	sterow-
nikom i falownikom z funkcją Fire-Mode.
•		 Spokój	przy	uzgodnieniach	projektów	i	pew-
ność odbiorów zgodnie z przepisami prawa obo-
wiązującymi już dziś oraz od 01.01.2021.
•		 Łatwość	projektowania	dzięki	zintegrowanym	
systemom MOIB do kontroli i monitoringu odcię-
cia wody bytowej w czasie pożaru.
•		 Zwiększoną	niezawodność	przez	zastosowa-
nie systemu 3 czujników ciśnienia z systemem 
ich analizy i sygnalizacji stanów w sterowniku.
•		 Kontrolę	parametrów	pracy	zestawu	dzięki	uję-
tym w Krajowej Ocenie Technicznej Układom Po-
miarowych wilo-UP.

Projektuj zgodnie z nowymi przepisami prawa
Pompownie przeciwpożarowe w Polsce muszą 
być projektowane, instalowane i odbierane zgod-
nie z przepisami prawa polskiego i europejskie-
go, a w przypadku określonych aplikacji mają za-
stosowanie również Normy krajowe i europejskie 
oraz Dyrektywy Unii Europejskiej.

wilo Polska, jako pierwszy i obecnie jedyny producent na rynku polskim otrzymał Certyfikat Stałości 
właściwości Użytkowych dla kompletnego zespołu pomp pożarowych COR (1-4) Helix VF…/SC-FFS do 
zastosowania	w	SUG-W	mgłowych,	instalacjach	i	sieciach	hydrantowych	oraz	w	instalacjach	wody	bytowej.

Zespoły pomp pożarowych wilo
Systemy do zaopatrzenia w wodę instalacji przeciwpożarowych oraz bytowo-socjalnych

http://www.instalreporter.pl
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COR (1-4) Helix VF…/SC-FFS i pełni kilka ważnych 
funkcji. Przede wszystkim, w przypadku wykry-
cia przepływu w instalacji gaśniczej odcina au-
tomatycznie instalację bytową do czasu ręczne-
go resetu trybu pożarowego.
Ten sam czujnik przepływu realizuje jednocze-
śnie funkcję aktywacji tak zwanego trybu poża-
rowego w całym urządzeniu oraz może aktywo-
wać drugi punkt pracy urządzenia, o ile parametry 
wymaganego ciśnienia w instalacji hydrantowej 
są wyższe niż w instalacji bytowej.
Drugi czujnik przepływu umieszczony na insta-
lacji bytowej, tuż za przepustnicą z napędem 
potwierdza, czy moduł zadziałał prawidłowo.  
w przypadku wykrycia przepływu w instalacji 
bytowej po sygnale zamknięcia przepustnicy 
sterownik odczytuje ten stan jako awarię MOIB.
ważne jest zatem, aby na etapie projektowa-
nia zadbać o wrysowanie w schemat pompow-
ni wszystkich elementów MOIB w odpowiednich 
dla nich miejscach.

Zebraliśmy nowe wytyczne projektowe dla pom-
powni przeciwpożarowych zasilających instala-
cje i sieci wodociągowe przeciwpożarowe oraz 
systemy łączone z wodą pitną.
Podstawy prawne (kliknij) 
Wytyczne projektowe (kliknij) 
 
Wilo-COR-Helix VF…/SC-FFS – krótki opis
Kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnie-
nia do pośredniego lub bezpośredniego pod-
łączenia. Składa się z normalnie zasysających, 
równolegle połączonych, pionowych wysokociś- 
nieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej 
w	wykonaniu	dławnicowym.	Gotowe	do	podłą-
czenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, za-
montowane na ramie głównej, z urządzeniem 
sterującym/regulacyjnym dysponującym wszyst-
kimi wymaganymi urządzeniami pomiarowymi  
i sterującymi. Do w pełni zautomatyzowanego 
zaopatrzenia w wodę i podwyższania ciśnienia 
w budynkach mieszkalnych, biurowych i admini-

stracyjnych, hotelach, szpitalach, domach han-
dlowych oraz instalacjach przemysłowych.
Szczegółowe dane techniczne (kliknij) 

Wilo-COR-Helix VF…/SC-FFS – jeden zestaw 
pompowy na cele ppoż. oraz bytowe
Przypadkiem, jaki często występuje w budyn-
kach w Polsce, jest połączenie instalacji wodo-
ciągowej przeciwpożarowej z instalacją bytową.
Tak zwany system dualny jest bardziej wymagają-
cy w projektowaniu, ale dopuszczalny przez pol-
skie prawo pod kilkoma warunkami.
Przede wszystkim musimy spełnić wymagania  
w zakresie zabezpieczenia instalacji bytowej przed 
niekontrolowanym wypływem oraz zapewnienie 
priorytetu dla instalacji przeciwpożarowej, tak aby 
w każdym przypadku możliwym było uzyskanie żą-
danych parametrów jej pracy. Do tego celu stosuje 
się moduł odcięcia instalacji bytowej wilo-MOIB.
Moduł MOIB współpracuje ze sterownikiem SCe-Fire  
w certyfikowanych zespołach pomp pożarowych 
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Wilo i certyfikacja zestaWóW pompoWych a reakcja rynku

Prawie 4 lata temu weszły w życie nowe przepisy prawa, których celem było uporządkowanie rynku ochrony przeciwpożarowej poprzez wpro-
wadzenie wymogu certyfikacji między innymi zespołów pomp. Ponad 3 lata temu wilo Polska rozpoczęło proces certyfikacji swoich zestawów 
pompowych, tak aby być gotowym na nadchodzące zmiany w prawie. Czas przygotowania do certyfikacji był dla nas wymagający technicznie, 
organizacyjnie, czasowo, a także finansowo, bo wymagał stworzenia nowych procesów w firmie.
Zwiększone	bezpieczeństwo	społeczne,	dzięki	zaostrzonym	przepisom	ochrony	przeciwpożarowej,	stanie	się	nowym	standardem	w	Polsce.	Nikt	chyba	nie	
ma wątpliwości, że jeśli dzięki tym przepisom będzie choćby o jeden pożar mniej, jeśli uratowane zostanie czyjeś życie, zdrowie czy mienie, to było warto.
Dnia 5 lutego 2020 roku, prawie 4 lata po wejściu w życie rozporządzenia wprowadzającego Krajowe Oceny Techniczne, przedstawiciele kilku 
producentów pomp i zestawów pompowych powołali do życia Stowarzyszenie Producentów Systemów Pompowych (SPSP). Mimo iż wilo jest 
niekwestionowanym liderem rynkowym w segmencie zestawów do podnoszenia ciśnienia, a członkowie SPSP reprezentują łącznie udziały ryn-
kowe porównywalne do samego wilo, nie zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w stowarzyszeniu. Działając wbrew interesowi publicznemu, 
wzmiankowane Stowarzyszenie Producentów Systemów Pompowych opublikowało 10 marca 2020 roku Oświadczenie i Raport, które to do-
kumenty w naszej ocenie zawierają dane merytorycznie błędne, nieprawdziwe, a także różne insynuacje.
Oświadczenie Wilo Polska Sp. z o.o. (kliknij)
Stanowisko Wilo Polska Sp. z o.o. ws. regulacji prawnych (kliknij)
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