Pioneering for You

Високоефективні циркуляційні насоси
для будинків та котеджів

WILO BRINGS
THE FUTURE!
WILO BRINGS
THE FUTURE!

Wilo-Stratos MAXO

Перший у світі розумний насос*
*Під «розумним насосом» ми розуміємо нову категорію
насосів, характеристики яких значно перевищують
характеристики високоефективних насосів.
Wilo-Stratos MAXO встановлює нові стандарти
ефективності та комфорту. Завдяки своїм новим
енергозберігаючим функціям забезпечує оптимальну
ефективність системи опалення, охолодження
та кондиціонування.
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Висока ефективність

Гідравліка

Індекс
енергоефективності
(EEI): ≤ 0,17 та інноваційні
функції регулювання,
такі як Dynamic Adapt
plus та Multi-Flow
Adaptation.

Висока продуктивність насоса
завдяки оптимізованому
ЕС-двигуну. Гідравлічна
частина із захисним
катафорезним
покриттям.

Бездротовий
обмін даними

Зручність

Bluetooth для
бездротового обміну
даними, а також
для дистанційного
керування насосом за
допомогою планшета
чи смартфона.

Премія Design Plus
Wilo-Stratos MAXO
відзначено знаком
якості «Design Plus
powered by ISH».

Технологія
«зеленої кнопки»
і просте налаштування
зі Setup Guide забезпечує
інтуїтивне керування на
великому кольоровому
дисплеї.

Електричне
підключення
Безпека і зручне
підключення завдяки
великій клемній
коробці та
оптимізованому
роз’єму WiloConnector.
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Wilo-Stratos PICO
Високоефективний циркуляційний насос
преміум-класу з мокрим ротором для систем опалення, охолодження, кондиціонування.
Wilo-Stratos PICO забезпечує максимальну енергоефективність завдяки комбінації електроннокомутованого двигуна, функції Dynamic Adapt
і точних параметрів налаштування.

Висока
енергоефективність
Індекс
енергоефективності
(EEI): при 4 м: ≤ 0.16,
при 6 м: ≤ 0.20.

-

РК-дисплей
Інтуїтивне керуван
ня за допомогою
РК-дисплея. Індикація
поточної споживаної
потужності, витрати
і сумарного споживання
електроенергії.

Теплоізоляція
Насос оснащений
теплоізоляційним
кожухом задля
мінімізації теплових
втрат.

Технологія
«зеленої кнопки»
Обертання
«зеленої кнопки»
дозволяє легко
обрати необхідні
Натискання кнопки
підтверджує обраний
параметр.

Надійність
Комплексний
вбудований захист
двигуна. Функції
автоматичного
перезапуску та
автоматичного
розповітрювання для
ефективної і безпечної
роботи. Захист від
сухого ходу.

Електричне
підключення
Wilo-Connector
забезпечує
зручне і безпечне
електропідключення,
яке не потребує
додаткових
інструментів.
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Wilo-Yonos PICO
Високоефективний циркуляційний насос з мокрим
ротором для систем опалення, охолодження,
кондиціонування.
Wilo-Yonos PICO отримав значне поширення
завдяки оптимальному поєднанню доступної ціни
і ефективних технологій, що дозволяють економити
на електроенергії. Найвища безпека експлуатації
і обслуговування завдяки перевіреній технології.

Висока
енергоефективність

Режими роботи

Індекс енергоефективності (EEI): ≤ 0,18.
Електронно-регульований мотор, стійкий до
блокування, з функцією
електронного регулювання потужності і точними налаштуваннями
напору з кроком 0,1 м.

Автоматичний режим
роботи для систем
радіаторного опален
ня та теплих підлог.

Надійність

LED-дисплей

Функції автоматичного/
ручного перезапуску
та автоматичного
розповітрювання.
Захист від сухого ходу.

Індикація напору,
споживання
електроенергії
та кодів помилок.

Електричне
підключення

Технологія
«зеленої кнопки»

Wilo-Connector
забезпечує
зручне і безпечне
електропідключення,
яке не потребує
додаткових
інструментів.

Інтуїтивний
інтерфейс, зрозумілі
налаштування, просте
керування.

Вибір однієї з трьох
швидкостей обертання для зручного
налаштування при
заміні нерегульовано
го насоса.

wilo.ua

Wilo-Yonos PICO-STG
Високоефективний циркуляційний насос з мокрим
ротором для сонячних і геотермальних установок.
Призначений для перекачування водогліколевої
суміші з концентрацією 1:1. Оснащений електроннокомутованим мотором, стійким до струмів блокування
та вбудованим електронним регулюванням потужності.
Можливе використання зовнішнього регулювання
частоти обертання через вбудовані інтерфейси PWM.

Висока
енергоефективність
Індекс
енергоефективності
(EEI): ≤ 0,23.
Електроннокомутований двигун
та точні налаштування
напору.

Зручність
Компактні розміри
і прямий доступ
до гвинтів для
повороту мотора
дозволяють зробити
монтаж найбільш
комфортним.

Довговічність
Корпус насоса
з катафорезним
покриттям захищає
від корозії при
утворенні конденсату.

Управління
LED-підсвітка навколо
«зеленої кнопки»
показує режим роботи
насоса: зелений - насос
працює, помаранчевий насос в режимі PWM,
червоний - несправність.

Електричне
підключення
Wilo-Connector
забезпечує
зручне і безпечне
електропідключення,
яке не потребує
додаткових інструментів.

Надійність
Комплексний
вбудований захист
двигуна.
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Wilo-Stratos MAXO-Z
Перший у світі розумний насос*

*Під «розумним насосом» ми розуміємо нову категорію
насосів, характеристики яких значно перевищують
характеристики високоефективних насосів.
Wilo-Stratos MAXO-Z для циркуляції гарячої питної
води відповідає всім новітнім стандартам ефективності
та комфорту. Він відмінно адаптується до всіх систем
і завдяки своїм новим енергозберігаючим функціям
забезпечує оптимальну ефективність систем.

Гідравліка
Підтримка максимальної гігієнічності
води завдяки гідравлічній частині
з нержавіючої сталі.

Висока
продуктивність Оптимізований елек
тронно-комутований
електродвигун.

Висока
енергоефективність

Зручність

Індекс
енергоефективності
(EEI): ≤ 0,17 та інноваційні функції регулювання, такі як Dynamic
Adapt plus та Multi-Flow
Adaptation.

Технологія «зеленої
кнопки» і просте
налаштування
зі Setup Guide забезпечує
інтуїтивне керування
на великому кольоровому
дисплеї.

Бездротовий
обмін даними

Електричне
підключення

Bluetooth для бездротового обміну даними,
а також для дистанційного керування
насосом за допомогою
планшета чи смартфона.

Wilo-Connector
забезпечує
зручне і безпечне
електропідключення,
яке не потребує
додаткових
інструментів.
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Wilo-Yonos MAXO-Z
Високоефективний циркуляційний насос з мокрим
ротором, електронно-комутованим двигуном
для циркуляції в системах гарячого питного
водопостачання.
Оптимальне поєднання доступної ціни і ефективних
технологій робить Wilo-Yonos MAXO-Z ідеальним
рішенням для заміни нерегульованих насосів
у системах гарячого питного водопостачання.

Висока
енергоефективність

LED-дисплей

Високоефективна
гідравлічна частина
і застосування
синхронного
електродвигуна.

Індикація напору,
ступеня частоти
обертання і можливих
помилок.

Зручність

Режими

Прямий доступ до
гвинтів кріплення
двигуна.

Δp-c – режим для
підтримання постійного
перепаду тиску.
Δp-v – режим для
підтримання змінного
перепаду тиску.
Ручний режим вибору
одного зі ступенів
обертання.

Гідравліка
Міцний гігієнічний
корпус насоса
з ливарної бронзи.

Підключення
до електромережі
Надійне та зручне
підключення до мережі
електроживлення і
узагальненої сигналізації
несправності (SSM).
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Wilo-Stratos PICO-Z
Високоефективний циркуляційний насос преміум-класу
з мокрим ротором для систем гарячого водопостачання.
Wilo-Stratos PICO-Z забезпечує максимальну
енергоефективність завдяки комбінації електроннокомутованого двигуна та функції електронного
регулювання потужності з точними налаштуваннями
параметрів.
РК-дисплей

Програма термічної
дезінфекції
Розпізнавання і забезпечення термічної
дезінфекції резервуара питної води.

Теплоізоляція

Індикація поточної
споживаної
потужності,
сумарного
споживання
електроенергії,
поточної витрати
і температури,
повідомлень про
несправності.

Технологія
«зеленої кнопки»

Насос оснащений
теплоізоляційним
кожухом задля
мінімізації теплових
втрат.

Обертання «зеленої
кнопки» дозволяє
легко обрати необхідні
параметри. Натискання
кнопки підтверджує
обраний параметр.

Корпус
з нержавіючої сталі

Електричне
підключення

Корпус насоса
з високоякісної сталі
забезпечує захист
від бактерій та корозії.

Wilo-Connector
забезпечує
зручне і безпечне
електропідключення,
яке не потребує
додаткових
інструментів.
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