
NIEUWS
Pioneering for you NAJAAR 2016

Wilo-Yonos PICO verovert 
Nederlandse huishoudens

Klein in omvang, groot in prestatie!
Wist u dat u tot € 135,- per jaar kunt bespa-
ren op uw energierekening door uitwisseling 
van uw conventionele vloerverwarmingspomp 
door een Wilo pomp zoals de Yonos PICO? In 
de meeste vloerverwarmingsinstallatie wordt 
nog steeds gebruik gemaakt van de oude on-
geregelde pompen, welke zeer veel energie 
gebruiken, omdat deze pompen 24 uur per 
dag 7 dagen in de week draaien ook al wordt 
er geen warmte behoefte vanuit de vloer-
verwarming gevraagd. Uw huidige vloerver-
warmingspomp draait bijvoorbeeld ook in de 
zomer gewoon door, omdat uw huidige pomp 
niet voorziet in een inteligente oplossing voor 
deze en soortgelijke periodes.

Iedereen 
heeft 
het over 
energie 
besparen. Wij doen het ook!

Twee sterke 
argumenten:
- Geld besparen.

- Het milieu ontzien.

Tijdens onze dagelijkse werkzaamheden als  in-
stallateur staan wij steeds weer voor nieuwe uit-
dagingen: We willen goed werk leveren en onze 
klanten tevredenstellen. De WILO-Yonos PICO 
stelt ons in de gelegenheid om het behalen van 
onze doelstellingen  met de geboden systee-
moplossingen te vergemakkelijken. Al sinds 1872 
ontwikkelt Wilo vanuit visionaire ideeën intel-
ligente oplossingen, die in ons vakgebied van  
installateur regelmatig nieuwe maatstaven zet.
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Functionaliteit als 
prioriteit!

WELK APPARAAT VERBRUIKT DE 
MEESTE STROOM IN HUIS?

Tot € 135,- besparings- 
potentieel per jaar. Met Wilo 
heeft u de slimste oplossing 
en komt u tegemoet aan het 
verantwoordelijkheidsgevoel. 
Als huiseigenaar kunt u met 
hoogrendement- 
pompen veel besparen – tot 
maar liefst € 135 per jaar. 
Ook voor het milieu loont de 
omschakeling. Een vermin-
dering van het stroomver-
bruik in Europa met 23 TWh 
tegen 2020 is mogelijk. Dat 
komt overeen met het totale 
stroomverbruik van Ierland.

Berekeningen zijn gebaseerd op gemiddelde 
stroomprijs van 22 ct./Kwh). De waarden zijn 
afgerond tot de dichtsbijzijnde decimaal.
Basis 8 groeps vloerverwarmingsverdeler met 
oude vasttoerenpomp (zonder pompschakelaar): 
Jaarlijkse electriciteitsverbruik volgens de Stiftung 
Warentest, september 2007.
Wilo-Yonos PICO: eigenberekeningen; Aanname: 
8000 uur per jaar, 1 m3/h debiet, 3mwk opvoer-
hoogte.

Mijn tip:
Op smalle montageplekken is de haakse stekker met ingegoten  
2-m-aansluitkabel en vrij kabeluiteinde van Wilo heel handig.

Productvoordelen:

Automatische 
pompontluchtings-
functie.

3-trapswerking bij de 
Wilo-Yonos PICO.

Led-weergave 
voor de instelling 
van de gewenste 
waarde en de 
vermogensweergave.

 ƒ Standaard hoogrendementpomp
 ƒ Elektrische aansluiting zonder gereedschap door Wilo-
Connector

 ƒ Unieke pompontluchtingsfunctie
 ƒ Led-weergave voor het instellen van de gewenste waarde en 
de weergave van het lopende verbruik

 ƒ Eenvoudige instelling bij vervanging van een ongeregelde 
standaardpomp met vooraf instelbare toerentalniveaus, bijv. 
Wilo-Star-RS

 ƒ Natuurlijk: conform ErP
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Hoofdsponsor Wilo steunt de Duitse Mannen Acht team op het water en land

Wilo is sinds 2010 de belangrijkste sponsor van de Duitse Mannen Acht, en is in die hoedanigheid betrokken geweest 
bij een succesvol 2012, waar de legendarische acht goud won op de Olympische Spelen in het Verenigd Koninkrijk. 
De Wilo-stichting kwam in 2013 ook aan boord in 2013 als een promotor van de sport. Aan het begin van het seizoen 
2015 heeft Wilo toegezegd zijn sponsoring uit te breiden naar het gehele Duitse roeiteam, hiermee is de vloot uit-
gebreid met 2 boten, het paar en de vier maken nu dus ook deel uit van de Wilo vloot. Het partnerschap tussen Wilo 
en de Duitse Mannen Acht team gaat veel verder dan de sport zelf. Als onderdeel van haar uitgebreide betrokkenheid 
zal Wilo ook ondersteuning verlenen aan de atleten in het Dortmund Prestatie-Centrum in hun beroepsonderwijs.

Borussia Dortmund (BVB)

Wilo staat honderd procent achter Borus-
sia Dortmund. Als Dortmundse pompfabri-
kant kijken we graag naar de inspirerende 
wedstrijden van het team. Inspiratie drijft 
ons ook. Wij werken net zo gepassioneerd 
voor onze relaties als Borussia Dortmund 
vecht voor de bal. De stad is ook wat wij 
gemeen hebben. In Dortmund legden we 
in 1872 de basis en ons hart ligt hier nog 
steeds. We bouwen verder aan onze tradi-
tie, passie en succes.

Sponsoring door Wilo:
Wij ondersteunen topsporters!

MOTIVATIE, AMBITIE, TEAM PLAY EN EFFICIENTIE zijn de belangrijkste factoren achter het succes van onze onder-
neming. Om deze reden voelen wij ons dan ook zeer nauw betrokken bij de wereld van de competitive sport.
In aanvulling op onze wereldwijde betrokkenheid bij sociale programma’s, ondersteunen wij ook aktief geselec-
teerde sport evenementen en locale teams. Zo sponsort Wilo onder andere Borussia Dortmund in Duitsland en de 
Duitse Mannen 8 (roeien).
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Klimatisatie
Individueel wooncomfort bete‑
kent dat men de temperatuur in 
huis zelf kan bepalen. Klimaa‑
tinstallaties met hoogrende‑
mentpompen van Wilo zorgen 
voor maximaal comfort bij lage 
stroomkosten. 

Tapwater
Water is een levensmiddel 
waarvoor de hoogste kwaliteits‑
normen van toepassing zijn. Dit 
is ook het geval voor de techniek 
die voor de tapwatervoorziening 
zorgt. Circulatiepompen van Wilo 
zijn de oplossing voor iedereen 
die maximale eisen stelt aan ma‑
teriaal, bediening en comfort. 

Verwarming
De verwarming maakt het kern‑
stuk uit van een huis – of het nu 
om klassieke verwarmingsele‑
menten of vloerverwarming gaat. 
De hoogrendement‑verwar‑
mingspompen van Wilo brengen 
niet alleen warmte en geborgen‑
heid, maar zij helpen ook om 
energie en kosten te besparen. 

Pioneering for You – 
van de zolder tot in de kelder

De producten in gebruik
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Pioneering for You -
van de zolder tot in de kelder 
zoals:  1. Verwarming
   2. Tapwater
   3. Koeling
   4. Zonne-energie
   5. Geothermie
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Wilo-Yonos PICO
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Uitgebreide productinformatie 
over Wilo-Yonos PICO vindt u op
www.wilo.be/nl/installateur

Wilo-Yonos PICO, de eenvoudige
De Wilo‑Yonos PICO is een van de meest compatibele 
vervangende pompen op de markt waarmee u instellingen 
meteen kunt overnemen.

 ƒ Eenvoudige installatie ook in kleine ruimtes door de 
haakse stekker van Wilo

 ƒ Elektrische aansluiting zonder gereedschap door Wilo‑
connector

 ƒ Unieke pompontluchtingsfunctie
 ƒ Led‑weergave voor het instellen van de gewenste 

waarde in stappen van 0,1 m en voor weergave van het 
lopende verbruik

 ƒ Eenvoudige instelling bij vervanging van een ongere‑
gelde standaardpomp met vooraf instelbare toerental‑
niveaus, bijv. Wilo‑Star‑RS

 ƒ Natuurlijk: conform ErP

Productvoordelen:
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Zelf rekenen?
Met de “Wilo assistent” kunt u zelf energie-
besparing berekenen.

Hier vind u de “Wilo-assistent”

App store is a service mark of Apple Inc.

Android is a trademark of Google Inc.

App.wilo.com

Over Wilo:
WILO SE, is een van de toonaange-
vende fabrikanten van pompen en 
pompinstallaties voor verwarming, 
koeling, airconditioning-technologie 
alsook voor afvalwaterbehandeling 
en vuilwaterafvoer.
 Het bedrijf wordt door meer dan 60 
productie- en dochterondernemin-
gen wereldwijd gedistribueerd. Het 
concern telt ongeveer 7500 mede-
werkers, met meer dan 1.2 miljard 
euro jaaromzet. De Nederlandse 
vestiging van Wilo is gehuisvest in 
Westzaan.


