
Експлоатация на КПС 

Младежка научно-приложна сесия, 28.03.2018 г.,  Димитър Попов  



2 

WILO SE 

• WILO SE с централно управление в гр. Дортмунд, 

Германия е един от водещите производители на 

помпи и помпени системи за отопление,  

охлаждане и климатизация, за водоснабдяване и 

канализация.  

 

• Компанията е представена със свои дъщерни 

дружества в повече от 60 държави по целия свят 

с повече от 7.000 служители.  

 

• Основен завод и център за развойна дейност в 

направление Управление на водите е в гр. Хоф, 

Германия. 
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Wilo по света 

Повече от 60 дъщерни дружества  
в Европа, Азия, Америка и Африка 

Производства 

− Dortmund, Germany 

− Minden, Germany 

− Oschersleben, Germany 

− Hof, Germany 

− Laval, France 

− Pune, India 

− Kolhapur, India 

− Beijing, China 

− Qinhuangdao, China 

− Gimhae, Korea 

− Thomasville, Georgia USA 
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По-ниска консумация на вода – същото голямо 
количество твърди частици 

 
 
Постоянно намаляваща консумация на вода: 
 
1970 – 200 l на човек на ден 
1980 – 150 l на човек на ден 
2000 – 120 l на човек на ден 
2010 – 100 l на човек на ден 
 
 
извод = все по-агресивни отпадъчни води   
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По-ниска консумация на вода – същото голямо 
количество твърди частици 

• same lot of solids 

 

• less water consumption 
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• minimum     80 mm 
 

• optimum > 100 mm 
 

 

Междинните помпени станции трябва да използват помпи със 
специално работно колело 



10 

.

pompypompy

el

QHgρ
P




 
Увеличаването на свободния проход е компромис!? 
 

 
 
• свободен проход 
 

 
• защита от запушване 
 

 
• ефективност, напор 
 

 
• консумация на ел. 
енергия 
 

Междинните помпени станции трябва да използват помпи със 
специално работно колело 
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Всички сме се сблъсквали с такива случаи – запушвания 
на помпи причиняват много проблеми и разходи 
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Кавитация на помпите, неправилният избор също 
причиняват много проблеми и разходи 
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Обслужване?  

Интервали на техническа поддръжка при нормални условия 

  8000 работни часа или най-късно след 2 години (пример с 

канализационна помпа FA). 

• ▪Визуална проверка на захранващия кабел 

• ▪Визуална проверка на окомплектовката 

• ▪Визуална проверка на покритието и на корпуса за износване 

• ▪Проверка на функциите на контролните устройства 

• ▪Смяна на маслото 

• – Преглед корпус на електродвигателя 

• – Уплътнителна камера 

 

15000 работни часа или най-късно след 10 години 

• ▪Основен ремонт 

WILO SE – WM: WiloEMUport 
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СТРУКТУРА НА СЕРВИЗ WILO 

30.3.2018 г. WILO SERVICE – STEFAN YANKOV 

• Собствена сервизна база гр. София 

• От началото на 2017 година Wilo България инвестира в развитието на собствена сервизна база 

• Базата се намира в гр. София, ул. Георги Белов №2 в двора на ВиК София 

• Площта на базата е 270 кв.м и има обособена приемна, работилница, складови помещения, рампа 
за разтоварване, офисна част 
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СТРУКТУРА НА СЕРВИЗ WILO 

30.3.2018 г. WILO SERVICE – STEFAN YANKOV 
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УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ WILO СЕРВИЗ 

30.3.2018 г. WILO SERVICE – STEFAN YANKOV 

Енергийно обследване и предлагане на 
енергийно ефективни решения 

• Анализ на съществуващи съоръжения 

• Избор на нови максимално ефективни решения 

• Изчисляване на първоначална инвестиция и 
период на възвращаемост 

• Изготвяне на цялостен доклад 
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УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ WILO СЕРВИЗ 

30.3.2018 г. WILO SERVICE – STEFAN YANKOV 

Въвеждане в експлоатация и тест на 
оборудване 

• Първоначална проверка на монтаж 

• Настройки и тест  

• Изготвяне на доклад с препоръки и заключения 
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УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ WILO СЕРВИЗ 

30.3.2018 г. WILO SERVICE – STEFAN YANKOV 

Ръководител монтаж 

• Присъствие на място при извършване на 
монтажни дейности 

• Предоставяне на техническа информация и 
съдействие при монтаж 

• Проверка след извършване на монтажните 
дейности и издаване на протокол 
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УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ WILO СЕРВИЗ 

30.3.2018 г. WILO SERVICE – STEFAN YANKOV 

Договор за абонаментна поддръжка 

• Възможност за изготвяне на договор според 
индивидуалните нужди на клиента 

• Предварително планиране на посещенията за 
извършване на необходимите планови ремонти 

• Изготвяне на план за планови ремонти и подмяна 
на оборудване за бъдещ период ,което позволява 
правилно бюджетиране на средствата необходими 
за тези дейности 

• Обучение на експлоатационният персонал 
 

• Отстъпка от цени на резервни части и 
консумативи 
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УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ WILO СЕРВИЗ 

30.3.2018 г. WILO SERVICE – STEFAN YANKOV 

Ремонтни дейности 

• Реакция със собствен персонал или чрез сервизни 
партньори с контрол на качеството извършван от 
Wilo 

• Влагане единствено на оригинални части и 
консумативи одобрени от Wilo 

• Гъвкави схеми на заплащане, според 
индивидуалните нужди на клиента 

• Изготвяне на технически доклад с препоръки  
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Water management – събиране и отвеждане на 
отпадъчните води  

 

              WILO EMUport концепция: 
                              

 

1. Да се използва най-добрият материал за КПС 

 

2. Да спестим разход за енергия 

 

3. Да осигурим безопасна и сигурна експлоатация и поддръжка 
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PE-HD е: 
 
- термопластичен 
- всички заваръчни шевове са PE-HD 
- изработен от водород + въглерод + оцветяване 
- Екологично чист 
- 7 пъти рециклируем, без загуби на качеството 
- безкраен или иначе казано - вечен, всички 
калкулации са за 100 год. 
- WILO EMUport дава 10 години гаранция на PE-HD 
  

PE-HD = PolyEthylene High Density 
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Най-добрият материал  
Срещу корозия е PE-HD 
 
 
С повече от 20 години 
познания ние сме лидери в  
Системите за предварително 
отделяне на твърдите частици 
от PE-HD  
 
Нашите помпи вътре в 
шахтата са с IP 68 защита – 
единствени 

WILO EMUport + PE-HD = PolyEthylene High Density 
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Система за разделяне на твърдите частици – описание 

Със системата за разделяне на твърди частици, отпадните води  
постъпват в разпределителен резервоар и в отворен сепаратор. 
 
Докато резервоара за събиране е изпълнен, нивото в сепаратора 
се повишава.  
 
Изпомпването започва, когато се достигне определеното ниво. Отпадните води 
преминават през сепаратора за разделяне на твърди частици и по този начин те 
се „филтрират“ към изходящия водопровод. 
 
Сепаратора за разделяне на твърди частици се изпразва. Поплавъка спада и 
помпата спира, докато сепаратора не се изпълни отново от постъпващите 
отпадни води. 
 

../Wilo_EMU_FST_2011_Deutsch_kurz.wmv
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Система за разделяне на твърдите частици – схема 

Входна тръба 

Разпределитен резервоар 

Затваряща топка 

Разделителни филтри 

Сепаратор 

Събирателен резервоар 

Напорен тръбопровод 

Вентилация 
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../Wilo_EMU_FST_2011_Deutsch_kurz.wmv


26 

Intake quantity 0 m³/h 50 m³/h 100 m³/h >150 m³/h 

Различни видове и решения 

Wilo-EMUport FTS 
MG 

Wilo-EMUport FTS MS & 
FS  
with  PE-HD-sump 

Wilo-EMUport FTS FG 

FTS 

MG 

FTS 

MS 
FTS FS 

FTS FG 

30 

m³/h 

35 

m³/h 

30 

m³/h 



27 

Wilo-EMUport система за разделяне на твърдите частици –  
премиум решение в транспортирането на отпадните води  

Сглобяеми/модулни помпени станции със система за 

разделяне на твърдите частици 

 

• Приложения 

− Събиране и транспортиране на отпадните води на цели 

населени места, промишлени и търговски обекти, 

използвайки т.н. гравитачна канализация 

• Предимства 

− Невъзможност за запушване 

− Най-висока дълготрайност 

− Лесна за обслужване 

− Възможност за вграждане и реновиране на стари 

помпени станции 

− Висока ефективност на помпите с използването на IE3 

мотори 

− Опция с IP68 мотор и S1 режим на работа за 

продължителна и надеждна работа 
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Wilo-EMUport система за разделяне на твърдите частици – LCC 

• Помпена станция, Lauter, Germany 

 

− Модернизация на помпена станция 

− Използване на Wilo-EMUport система за 

разделяне на твърдите частици 

− Икономични поради малкия свободен проход 

− По-голяма надеждност заради защитата от 

запушване 

Wilo-Energy  
Solutions 
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Wilo-EMUport система за разделяне на твърдите частици – LCC 

• Помпена станция, Lauter, Germany 

Конвенционална „сух“ 
монтаж ПС с 100 mm 
свободен проход 

Конвенционална 
„сух“ монтаж ПС с 
100 mm свободен 
проход 

Помпени станции с 
отделяне на твърдите 
частици с 50 mm 
свободен проход 

Wilo-EMU тип потопяема помпа FA 30.78 D FA 20.98 D FA 15.99 D 

Тип импелер Multi-channel impeller Multi-channel impeller Multi-channel impeller 

Свободен проход раб.колело 100 mm 80 mm 50 mm 

Консумирана мощност в раб.точка 
P1 

110 kW 98 kW 87 kW 

Ср.разходи за ел.енергия € 48,180 € 42,924 € 38,106 

Допълнителни разходи за 
ел.енергия в сравнение с EMU-port 

26 % 13 % 

Спестяване от енергийни разходи 
за 1 година*  

€ 10,074 

* Калкулираната цена за електричество е взета f 0.15 €/kWh (actual electricity costs without basic fee which depends on the estimated rated output). 
 Моля, имайте предвид, че разходите за поддръжка са еднакви за всички системи, износването на помпата е обаче много по-ниска с системата 
за разделяне на твърди вещества.. 

Save up to 
€ 100,740.- 

of your 
energy costs 
in 10 years 
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Възможности за всякакви размери и 
дълбочини 
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Вътрешен диаметър на PE–HD шахта до 3.600 mm 

Дебелина на стените до 200 mm 

Никога не 
кондензираща по 
вътрешната 
повърхност на  
PE–HD шахта 
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32 

prefabricated PE–HD pumping stations 
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WILO EMUport с 2 капака за покритие клас D – за 40 тона 

on site up to here 

to fill with reinforced concrete 
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MS тип с PE-HD шахта – резервоара на дъното – за количества до 35 m³/h 
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FS тип – резервоара е част PE-HD шахта – за количества до 410 m³/h 
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Опростена основа – едно ниво чакъл или пясък 



37 

Опростена основа – едно ниво чакъл или пясък 
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Контрол при инсталиране 
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Всичко включено – транспорт и инсталиране 
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Възможност за използване при 
реконструкция 
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Преди реконструкцията 
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След реконструкцията 
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FG-type за съществуващи сгради – количества до 100 m³/h 
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EMU PORT CORE за съществуващи сгради – най-
малката станция до 6 m³/h 
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FG-type за съществуващи сгради – количества до 
600 m³/h 
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Необходими данни за селекция/избор 

Постъпващо количество Q max [m3/h] 

Кота повърхност 

Кота дъно на входящата тръба 

Материал и размери на входящата 
тръба 
Надлъжен разрез на напорния 
тръбопровод 

Проектиране 



 Благодарим за вниманието! 


