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Висока
надійність

Wilo-Plavis-C
компактна установка для відведення конденсату

Wilo-Rexa UNI
занурювальний насос для
стічних вод

Нова серія компактних установок для відведення конденсату, призначена для використання в системах опалення, кондиціювання та
охолодження. Відрізняється низьким споживанням електроенергії, легкістю установки і технічного обслуговування. Нове покоління
насосних установок для конденсату добре інтегрується в систему
одно – та двоквартирних будинків завдяки компактному типу та
тихій експлуатації

Wilo-Rexa UNI застосовуються в системах водовідведення адміністративних, житлових і виробничих будівель, готелів, лікарень,
торговельних центрів.
Нова модель замінює Wilo-Drain TP50 / 65. Завдяки гнучким функціональними можливостями Wilo-Rexa UNI є практично універсальним занурювальним насосом для різних цілей і застосовується, як для переносної установки, так і в шахтних каналізаційних
насосних станціях. Монтаж насоса здійснюється дуже легко завдяки малій вазі і унікальному комбінованому фланцю V06. Фланець
V06 має отвори для кріплення як для фланця DN50, так і DN65.

ƒ Просте підключення завдяки універсальному приточному отвору та реверсивному резервуару
ƒ Енергозбереження за рахунок зниженого споживання електроенергії
ƒ Повністю автоматичний режим роботи
ƒ Вихідний контакт аварійної сигналізації
ƒ Швидке і просте технічне обслуговування завдяки зйомній
сервісній кришці та вбудованому зворотному клапану
ƒ Малошумна робота
ƒ Для конденсату зі значення pH не менше 2,5, та температурою
не більше 60°С

ƒ Висока надійність завдяки корозійностійкій гідравліці для
універсального застосування і різних перекачуваних середовищ
ƒ Просте встановлення завдяки малій вазі і фланцю з вбудованим
кріпленням
ƒ Оптимальний коефіцієнт корисної дії та надійність в експлуатації
завдяки вільнопротічній гідравліці та гладким поверхням
ƒ Швидке технічне обслуговування через прямий доступ до
ущільнюючої камери та корпусу насоса
ƒ Подовжений інтервал технічного обслуговування
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Wilo brings the future

Водопостачання

Опалення, кондиціювання, охолодження

Кондиціонування, охолодження

Wilo-HiMulti 5
преміум водопостачання для
приватних будинків

Wilo-Stratos MAXO
перший в світі розумний
насос*

Wilo-Yonos MAXO-Z
системи циркуляції питної
води

Сучасна компактна автоматична насосна станція з вбудованим
частотним перетворювачем. Застосовується для систем водопостачання приватних будинків. Wilo-HiMulti 5 гарантує стабільний,
комфортний тиск води, незалежно від кількості одночасно працюючих в будинку сантехнічних приладів. Оптимальний тиск води
забезпечується за рахунок автоматичного плавного регулювання
частоти оберту. Економія електроенергії в порівнянні з нерегульованими насосами досягає 33%. Низький рівень споживання енергії
досягається за рахунок використання високоефективної гідравліки
і безперервного автоматичного регулювання насоса під необхідну
витрату і заданий тиск.

Wilo-Stratos MAXO встановлює нові стандарти енергоефективності
в сфері комерційного використання циркуляційних насосів в системах опалення, вентиляції та кондиціювання, а також ГВП.

Насоси Wilo-Stratos MAXO-Z застосовуються в циркуляційних
системах питної води, системах водяного опалення,
кондиціонування, в закритих контурах охолодження, і
промислових циркуляційних установках.

Економія
до 33 %

Відмінна техніка
для кращого майбутнього
Найбільш захоплююче в житті – це майбутнє. Саме тому вже
сьогодні Wilo працює над задачами завтрашнього дня і втілює
рішення, які в майбутньому зможуть змінити світ. Завдяки нашим
системам, обладнанню та сервісу ми задаємо світові тренди. Ми
представляємо інноваційні насосні технології для того, щоб ви
змогли відчути майбутнє вже зараз.
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Безшумна робота (<50 dB)
Простий монтаж завдяки компактній конструкції
Інтуїтивне управління з допомогою технології Зеленої Кнопки
ЖК-дисплей показує параметри роботи насоса і коди помилок
Захист від сухого ходу
Захист від впливу надмірно високих або низьких температур
Захист від перевантажень в мережі
Захист від надлишкового тиску на вході в насос
Вбудований зворотний клапан

* Під «розумним насосом» ми розуміємо нову категорію насосів,
що значно переважають за характеристиками інші високоефективні насоси компанії WILO.

ƒ Інтуїтивне управління за рахунок прикладного налаштування з
Setup Guide в поєднанні з новим дисплеєм та Технології Зеленої
Кнопки
ƒ Висока енергоефективність за рахунок взаємодії оптимізованих
функцій (наприклад, No-Flow Stop)
ƒ Оптимальна ефективність системи завдяки новим, інноваційним
інтелектуальним функціям регулювання, таким як Dynamic Adapt
plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. та ΔTconst.
ƒ Найновіші комунікаційні інтерфейси (наприклад, Bluetooth) для
підключення до мобільних терміналів і пряме під’єднання в
мережу через Wilo Net для загального управління насосами
ƒ Максимальна зручність монтажу за рахунок оптимізованого
Wilo-Connector

ƒ Енергоощадність завдяки високоефективній гідравліці та синхронному двигуну
ƒ Цілковита наочність висоти подачі, ступеня числа обертів та
можливих помилок завдяки світлодіодному дисплею
ƒ Просте налаштування за допомогою трьох ступенів числа
обертів під час заміни нерегульованого стандартного насоса
ƒ Спрощене електричне підключення за допомогою штекера Wilo
ƒ Забезпечення доступності установки завдяки узагальненій сигналізації несправності
ƒ Компактна конструкція та перевірена зручність у використанні

