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Производствена гама: Wilo-Multivert MVI

Приложение
Водоснабдяване и повишаване на налягането
Пожарогасителни системи
Водозахранване на котли
Промишлени циркулационни системи
Производствени технологии
Циркулация на вода за охлаждане
Миялни и поливни системи

Кодово означение на типовете
Пример: MVI 7002/1 CN-1/16/E/3-400-50-2
MVI Многостъпална вертикална

центробежна помпа за високо
налягане

70 Дебит в m3/h
02 Брой на работните колела
1 Брой на стругованите работни

колела;
[само MVI 70.. и 95..]

C Опция [само някои модели ≥ 30
kW]C = Механично уплътнение тип
гилза

N Стандартизиран мотор
1 Материал

1 = 1.4301 (AISI 304);
[само MVI 8.. и по-малки]
2 = 1.4404 (AISI 316L)
3= Корпус на помпата EN-GJL-250
(с катафорезно покритие KTL),
хидравлика 1.4301 (AISI 304);
[само MVI 70.. и 95..]

16 Вид фланец
16 = Фланец PN16 (кръгъл или
овален)
25 = Фланец PN25 (кръгъл или
овален)
P = Куплунг Victaulic [само MVI 8.. и
по-малки]

E Вид на уплътнението
E = EPDM
V = FKM (Viton)

3 1 = 1~ (монофазен ток);
[само MVI 8.. и по-малки]
3 = 3~ (трифазен ток)

400 Захранващо напрежение във V
50 Честота в Hz
2 Брой полюси

Особености/Предимства при използване
Устойчиви на корозия работни и водещи колела и степенна
камера
Всички части в допир с флуида са разрешени за използване с
питейна вода (версия EPDM)

Технически характеристики
Минимален индекс на ефективност (MEI) ≥ 0,4

Електрическо свързване:
1~230 V  (±10 %), 50 Hz или опция 220 V  (±10 %), 60 Hz
(до 1,5 kW); само MVI 1.. – 8..
3~230 V  (±10 %), 50 Hz (Δ) или опционално 220 V  (±10
%), 60 Hz (Δ) до 4,0 kW,
400 V  (±10 %), 50 Hz (Y) или опционално 380 V  (±10 %),
60 Hz (Y) или 460 V  (±10 %), 60 Hz (Y) от 4,0 kW

Температура на флуида -15 до +120 °C (с EPDM), (-15 до +90 °C
с FKM)
Работно налягане макс. 16/25 bar
Входно налягане макс. 10 bar
Степен на защита IP 55
Фланцови съединения:

MVI 1.. – 8.., PN 16; овален фланец (G1 – G2)
MVI 1.. – 8.., PN 25: Кръгъл фланец (DN25 DN50)

MVI 1.. – 8.., PN 25: опционално с куплунги Victaulic
MVI 70../95.. PN 16/PN25: Кръгъл фланец (DN 100)
Индекс на минимална ефективност (MEI): ≥0.1

Окомплектовка/Функция
Помпа от неръждаема стомана с конструкция Inline (само MVI 1..
до 8..)
MVI 1.. до 8..: Изпълнение PN16 с овален фланец; PN25 с кръгъл
фланец.
MVI 70.. und 95..: Изпълнение PN16, PN 25 с кръгъл фланец
Стандартен мотор IE2 IEC

Материали
MVI 1.. до 8..:

Работни колела и степенни камери: неръждаема стомана 1.4301
(1.4404 за агресивни флуиди)
Корпус на помпата: неръждаема стомана 1.4301 (1.4404 за
агресивни флуиди)
Вал: в зависимост от модела от неръждаема стомана 1.40301
(1.4404 за агресивни флуиди)
Уплътнение от EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
Капак на корпуса: неръждаема стомана 1.4301 (1.4404 за
агресивни флуиди)
Основа на корпуса: неръждаема стомана 1.4301 (1.4404 за
агресивни флуиди)
Механично уплътнение: графит, импрегниран с изкуствена
смола/волфрамов карбид, SiC/графит
Мантел на помпата: неръждаема стомана 1.4301 (1.4404 за
агресивни флуиди)
Лагер: волфрамов карбид
Основна плоча EN-GJL-250

MVI 70../95..:

Работни колела от неръждаема стомана 1.4408
Степенни камери от неръждаема стомана 1.4301
Корпус на помпата EN-GJL-250
Вал от неръждаема стомана 1.4057
Уплътнение от EPDM (EP 851)
Капак на корпуса: неръждаема стомана 1.4301/
Основа на корпуса от неръждаема стомана 1.4301
Механично уплътнение: графит, импрегниран с изкуствена
смола/волфрамов карбид, SiC/графит
Напорен охлаждащ мантел от неръждаема стомана 1.4301
Лагер от волфрамов карбид

Комплект на доставката
Многостъпална центробежна помпа за високо налягане MVI
MVI 1.. – 8..: Овални контрафланци със съответните болтове и
уплътнителни кръгли пръстени (вариант PN16), респ. болтове и
уплътнения при използване на контрафланци (вариант PN25 с
кръгли фланци)
MVI 70../95..: Болтове и уплътнения при използване на
контрафланци (вариант PN16 и PN25 с кръгли фланци)
Инструкция за монтаж и експлоатация

Общи указания - Директива за продуктите, свързани с
енергопотреблението (ErP) (Директива за екодизайн)Базовата стойност за сравнение за най-ефективните водни помпи е MEI
≥ 0,70КПД на помпа с престъргано (с намален диаметър) колело
обикновено е по-нисък от този на помпа с работно колело с пълен
диаметър. Престъргването на работното колело адаптира помпата към
фиксирана работна точка, което води до намалена консумация на
енергия. Индексът на минимална ефективност (MEI) е въз основа на
работно колело с пълен диаметър.Работата на тази водна помпа с
променливи работни точки може да бъде по-ефективна и икономична при
наличие на регулиране, например чрез използването на регулатор на
оборотите, който привежда режима на помпата към
системата.информация за базовия КПД за сравнение е на разположение
на www.europump.org/efficiencychartsПомпите с консумирана мощност >
150 kW или дебит QBEP < 6 m3/h не попадат в рамките на Директивата
за екодизайн на водните помпи. Затова не се посочва индекс на
минимална ефективност.
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Общо поле от характеристики: Wilo-Multivert MVI

Характеристики
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