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WYMIEŃ POMPĘ Z Wilo
Działaj z myślą o kliencie

W wyniku ostatnich wydarzeń politycznych na
świecie dostawcy energii gwałtownie podnoszą
ceny. Ale to zaledwie wierzchołek góry lodowej,
ponieważ na terenie Europy energia elektryczna
drożeje od lat – i niestety obecnie nie widać końca wzrostu cen tego surowca.
Pompy uważa się za środek zaradczy o stosunkowo niskich nakładach inwestycyjnych i o krótkim czasie wdrożenia, a przede wszystkim o dużym potencjale oszczędności.
Wilo jest liderem w zakresie technologii pompowych o wysokiej sprawności dla wielu obszarów
zastosowania. Dzięki najnowszej technologii silników i wielu możliwościom sterowania nasze
produkty umożliwiają oszczędność energii elektrycznej do nawet 80% (w zależności od obszaru zastosowania) w porównaniu z przestarzałymi pompami stałoobrotowymi.

Przejdź Kalkulator oszczędności

Przejdź  Ecolution w technice
pompowej = oszczędność energii

Projektancie, pamiętaj…
Już podczas projektowania, uwzględniając innowacyjne produkty Wilo w projekcie budowlanym,
można na wczesnym etapie zapewnić energooszczędną i ekonomiczną eksploatację przyszłej
nieruchomości. W zależności od segmentu, pompy typu Wilo-Stratos MAXO, Wilo-Helix 2.0-VE czy
Wilo-Actun ZETOS zużywają tylko ułamek energii w porównaniu z konwencjonalnymi pompami stałoobrotowymi.
Za pomocą narzędzia doboru Wilo-Select 4 dostępnego online każdy projektant może w kilku
krokach sprawdzić, które z produktów Wilo są
odpowiednie dla projektowanego obiektu. Może
również skorzystać z pomocy serwisu Wilo, który udzieli niezbędnego doradztwa.

Standardowa pompa grzewcza
Roczne zużycie energii elektrycznej
Zużycie energii w ciągu 15 lat
Koszt energii w ciągu 15 lat

Instalatorze, pamiętaj…
Twój klient jest zadowolony wtedy, gdy ogrzewanie działa niezawodnie, a rachunek za energię
elektryczną nie obciąża nadmiernie jego portfela. Warto wskazać klientom, że przejście na pompy o najwyższej sprawności opłaca się w każdym
indywidualnym przypadku. Niewielka inwestycja, a duży efekt dla portfela.
Przechodząc na pompy Wilo-Stratos PICO o wysokiej sprawności, pomagasz swoim klientom zaoszczędzić nawet 80% energii elektrycznej w porównaniu z pompami stałoobrotowymi.
Potrzebujesz pomocy w analizie stanu pomp swoich klientów pod kątem ich proaktywnej wymiany?
Serwis Wilo służy natychmiastowym doradztwem!
Wilo udostępnię też listę zamienników, prosto
jest więc dobrać odpowiedni typ bardziej wydajnej pompy, która może zastąpić starą pompę.

Oszczędność w ciągu 15 lat

rekl ama

Rozwiązania w zakresie oszczędności
zużycia energii elektrycznej, a tym samym ekologii są w dzisiejszych czasach
szczególnie ważne. Ewolucja pomp Wilo
w kierunku energooszczędnych i wysokosprawnych rozwiązań znajduje odzwierciedlenie w niższych kosztach za
energię elektryczną.

Pompa energooszczędna nowej generacji

600 kWh

40 kWh

9 000 kWh

600 kWh

6 930 zł

465 zł

–

Oszczędzasz 6 465 zł

