
معلومــات عــن المضخة الذكية
شــركة             المصّنعــة العالميــة الرائدة للمضخات هــي مبتكرة أول

ر مياه في العالم. ُمَســيِّ

اليــوم،            هــي مبتكــرة أول مضخــة تدفئــة ذكيــة في العالم

هــذا العــام، ســتقوم شــركة            بتحديــث مضخــة التدفئــة لديك  

إلــى أجدد إصــدار مضخة تدفئــة ذكية مجان�:

  

    Wilo
Wilo

Wilo-Stratos MAXO
ويلو - ستراتس ماكسو

جــودة ال مثيل لها
مضخــة تتمتــع بأعلى معاييــر كفاءة الطاقة.

متفوق ذكاء 
مضخــة مصممــة بأحــدث واجهــات التكنولوجيا لالتصال

با®جهــزة الذكيــة المحمولــة     .

صالحة لمياه الشــرب
مضخــة توفــر نظام التحكم في درجــة الحرارة ونظام

التعقيــم الحراري .  

توقــف العمــل عند توقــف تدفق المياه
مضخــة تعطــل عملهــا تلقائي� عندما تكشــف عن

إنعــدام تدفق المياه بواســطة وظيفــة توفيرالطاقة.

 

     Wilo
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َحّدث مضختك
مجان�

#متينة 
 

قديمة بس 
 

قواعد المنافســة

#BoldbutOld

@wilo.levant 

كإنستجرام فيسبو

إســم المضخة   

تاريــخ ا·صدار   

المصــدر   

(11w04)

٢٠١١ سنة 

ابحــث عــن أقــدم مضخــة تدفئــة لديك من            . 

صورهــا وصــور مواصفاتها.    

 تواصــل معنا.  

إذا كنت تســتخدم وســائل التواصل االجتماعي إنســتجرام

: وفيسبوك

   

 

 آخــر مهلــة للمشــاركة هي ٣٠  مارس / اذار ٢٠٢٢

 المنافــس الحائــز على  أقــدم مضخة تدفئة ســيكون الفائز

ب - 

 

 

Wilo-Stratos MAXO.الجديدة

                

·رســال الصور عبر الوتســاب والمزيد من المعلومات،  

يرجــى التواصــل مع وكالئنا في نقطة البيع مباشــرًة.   

تابــع صفحاتنا

أنشــر صورة لمضختك على حســابك 

هاشتاج

اذكرنا

     Wilo



LED

صندوق إلكترونيات كبير
للتثبيت السريع والسهل

مكونات هيدروليكية قوية
KTLبفضل استخدام طالء

شاشة           كبيرة الحجم مقاس 4.2“
للتشغيل وا·عداد ا®مثل

لوحة تحكم قابلة لÈزالة

أعلى جودة أداء بفضل
ECمحرك       المتطور

قابلية استخدام ممتازة
بفضل الزر ا®خضر وا®زرار 

LED  اللينة ومصابيح          الخاصة

عزل حراري متطور لتقليل
فقدان الحرارة 

موصل - ويلو الكهربائي
المتطور للمضخات عالية الكفاءة 

مضخة التدفئة الذكية االولى في العالم
Wilo-Stratos MAXO

تدفئة طاقة حرارية
شمسية وأرضية

تدوير المياهتبريد و تكييف
الساخنة المنزلية

Pioneering for You

Wilo Levant Platform
Mirna Chalouhi District, The Bridge Center
Bloc B, 4th Floor, Beirut, Lebanon
T: +961 1 512 070
F: +961 1 512 071
www.wilo.com.lb
@wilo.levant


