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Datum: 
Zeichen: 
Durchwahl: 

Roth/PT/FHS/SvMö 

 

 
 

 

Nowy układ pompowo-mieszający 

 

Od lipca 2021 r. nastąpiło przejście dotychczasowego układu pompowo-mieszającego na nową 

generację FWRS Typ 3. Nowy układ został znacznie ulepszony w wielu szczegółach: 
 

 Elementy mosiężne są niklowane i całkowicie przeprojektowane, co skutkuje znacznie 
mniejszymi wymiarami, większą niezawodnością i lepszymi walorami użytkowymi. 

Stosowany jest również aktualny typ pompy z oferty firmy Wilo. 
 

 

Dostępność nowego modelu po wyczerpaniu zapasów starego. 

Aktualnie – już dostępny, cena katalogowa bez zmian. 

 
 
 

Bez zmian pozostaje układ FWRS HE pionowy. 
 

10.08.2021 
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➹ kostengünstigere Produktion 

höhere Preisstabilität als zuvor 

Roth/PT/FHS/SvMö 

 

 

Układ mieszający Typ3 
 

Numer katalogowy: 1135009977 
Termin przejścia: początek lipca 2021 

 

Detale w porównaniu do poprzedniego modelu 1135006113 

 

 
 

➹ wyraźnie mniejsze wymiary 

W szafce możliwy jeden obwód grzewczy więcej  

 

➹ wyższa różnica cisnień 

Możliwość zastosowania do 500 mbar zamiast 400 
mbar, większa niezawodność po stronie pierwotnej 
instalacji, szerszy zakres zastosowania 

 

➹ niklowany 

Optymalny do zastosowania z 
rozdzielaczem ze stali nierdzewnej, 
lepsza ochrona przed korozją   

 

➹ nowy zawór mieszający 

Bardziej kompaktowa konstrukcja i mniejsza ilość 
punktów uszczelniających, eliminacja trzasków na 
zaworach nawet przy wyższym ciśnieniu 

 

➹ optymalne umieszczenie czujnika kapilarnego 
Nie wystaje do przodu, 
lepiej zabezpieczony również podczas transportu 

 

➹ pompa z aktualnej oferty 

Wilo  
Nowoczesny front do obsługi 
większe bezpieczeństwo 
dostaw na czas 

 

➹ mniejsze, lepiej zabezpieczone opakowanie 

zajmuje mniej miejsca na 
magazynie 
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 Roth/PT/FHS/SvMö Roth/PT/FHS/SvMö Roth/PT/FHS/SvMö 

 

Porównanie wymiarów 

 

„stary“ FWRS 1135006113 „nowy“ FWRS 1135009977 
 

 
 
Porównanie pompy obiegowej 

 
 

+ regulacja bezstopniowa + nowoczesny front do obsługi 
+ łatwa obsługa + mniejsze wymiary 
!! nie dostępna w sprzedaży + lepszy dostęp do śrub 

+ mniejszy pobór energii w trybie Stand-By 
 
 
 

 


