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Teraz.
Technologie pomp przys-
złości.
Wilo-Stratos MAXO: pierwsza inteligentna 
pompa świata*.

informacje o produkTach

Teraz możesz optymalnie korzystać z dynamiki cyfrowej: Inteligentnie 
łączymy Cię z Twoimi pompami i układami pompowymi. Rozwiązania 
oferowane przez Wilo dają Ci możliwość wglądu w warunki panujące 
w miejscu instalacji systemu oraz stan jego pracy za pomocą urządzeń 
mobilnych. To nie wszystko! Możesz też na odległość wprowadzać 
różne konfiguracje, analizować działanie systemów, a nawet 
aktualizować plany gotowości. W ten sposób zawsze zachowujesz 
ogląd sytuacji i kontrolę — nad każdym elementem i w każdym 
momencie, a to, że akurat jesteś daleko, nie ma żadnego znaczenia.

Buduj przyszłość. z wykorzystaniem naszych inteligentnych 
rozwiązań to niezwykle łatwe.

inteligentne połączenie: 
łączność przyszłości.

Nowe perspektywy
dla sprawdzonych pomp.
Im dłużej wysokosprawne pompy niezawodnie wypełniają swój 
obowiązek, tym lepiej. To jednak wcale nie znaczy, że musisz 
zrezygnować z możliwości wejścia w epokę cyfrową. Stworzyliśmy 
nowy, inteligentny IF-Moduł, w który możesz łatwo doposażyć Wilo-
Stratos i Wilo-Stratos GIGA. Zostały wyposażone w Bluetooth, aby 
mogły zaoferować taki sam komfort obsługi zdalnej, jak nowy Wilo-
Stratos MAXO. Oznacza to: Możliwość sterowania i przesyłania danych 
przy użyciu telefonu komórkowego i tabletu.

czerp korzyści z cyfrowych dodatków do znanych ci już pomp Wilo.

*  Pod pojęciem pompy Smart rozumiemy nową kategorię pomp, która znacznie wykracza poza 
nasze pompy o najwyższej sprawności lub pompy z inteligencją pomp. Połączenie najnowszej 
sensoryki oraz innowacyjnych, autonomicznych funkcji regulacji (np. Dynamic Adapt plus 
i Multi-Flow Adaptation), łączności dwukierunkowej (np. Bluetooth, zintegrowane wejścia 
analogowe, binarne wejścia i wyjścia, interfejs do Wilo Net), aktualizacji poprzez Software 
Updates oraz znakomitej przyjazności obsługi (np. dzięki Setup Guide, możliwości podglądu 
dla przewidującej nawigacji oraz sprawdzonej technologii zielonego przycisku) sprawiają, ze 
pompa ta zalicza się do pomp Smart.

NoWośĆ



„Pioneering for You” — to hasło przyświeca nam we wszystkim, co 
robimy. Najnowszym przykładem jest Wilo-Stratos MAXO, pierwsza 
inteligentna pompa świata. Z jej pomocą ustaliliśmy nowe kategorie 
pomp: łatwiejsze w obsłudze i z możliwością nawiązywania łączności. 
Cechą charakterystyczną jest duży i czytelny kolorowy wyświetlacz, 
wspólny dla wszystkich typów. Wyświetlacz, w połączeniu z 
Technologią zielonego przycisku umożliwia intuicyjną obsługę, dzięki 
dostosowanym do zastosowania ustawieniom w Setup Guide.

Wilo-Stratos MAXO to: Jeszcze wyższa zgodność z istniejącymi 
systemami. Innowacyjne funkcje oszczędzania energii oraz nowe 
rodzaje regulacji dla osiągnięcia jak największej wydajności.

Wygodna instalacja i łatwa konfiguracja. Ten wybitny produkt rozbudza 
nadzieje na przyszłość. Ze względu na swój innowacyjny design oraz 
nowoczesne technologie oszczędzania energii został wyróżniony 
znakiem „Design Plus powered by ISH”. Korzyści czerpią wszyscy — nie 
tylko Twoi klienci, ale także Ty, jako projektant i specjalista.

Większa niż kiedykolwiek efektywność, wygoda oraz łączność — 
Wilo-Stratos MAXO i Wilo-Stratos MAXO-D przybliżają przyszłość 
technologii pomp. Pierwsza inteligentna pompa świata* uczyni Twoje 
życie łatwiejszym, już dziś wprowadzając innowacje jutra:

 ƒ Intuicyjna obsługa dzięki dostosowanym do zastosowania 
ustawieniom Setup Guide w połączeniu z nowym wyświetlaczem i 
pokrętłem Technologii zielonego przycisku

 ƒ Najwyższa sprawność energetyczna dzięki współpracy 
zoptymalizowanych i innowacyjnych funkcji energooszczędnych 
(np. No-Flow Stop)

 ƒ Optymalna wydajność systemu dzięki nowym, innowacyjnym, 
inteligentnym funkcjom regulacji, np. Dynamic Adapt plus, Multi-
Flow Adaptation, T-const. i ΔT-const.

 ƒ Najnowsze interfejsy komunikacyjne (np. Bluetooth) umożliwiają 
podłączenie do końcowych urządzeń mobilnych i bezpośrednie 
włączenie pomp w sieć dzięki Wilo Net do sterowania pompami 
wielofunkcyjnymi

 ƒ Najwyższy komfort instalacji elektrycznej dzięki przejrzystej i 
zaprojektowanej z odpowiednim zapasem skrzynce zaciskowej 
oraz zoptymalizowanemu Wilo-Konektor

Stworzony specjalnie dla różnych zastosowań wody użytkowej Wilo-
Stratos MAXO-Z łączy w sobie innowacyjne właściwości Wilo-Stratos 
MAXO z korpusem ze stali nierdzewnej. Trwałe i higieniczne materiały 
wyróżniają ten produkt spośród innych urządzeń ogrzewających wodę 
oraz pomp cyrkulacyjnych dostępnych na rynku. Ponadto pompa Wilo-
Stratos MAXO-Z to:

 ƒ czystsza woda użytkowa i sprawność energetyczna dzięki nowej, 
inteligentnej funkcji regulacji T-const.;

 ƒ Optymalna pomoc w utrzymaniu higieny, dzięki funkcji dezynfekcji 
termicznej.

Pierwsza inteligentna pompa świata: Wilo-Stratos MAXO dzięki 
zoptymalizowanym i innowacyjnym funkcjom oszczędzania energii 
wyznacza nowe standardy w dziedzinie sprawności energetycznej 
produktom HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) oraz innym 
produktom zastosowania wody użytkowej. Ponadto jej obsługa jest tak 
łatwa, jak nigdy wcześniej.

Budowa: Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem 
gwintowanym lub kołnierzowym, silnikiem EC i automatycznym 
dopasowaniem wydajności

zastosowanie: Wodne instalacje grzewcze wszystkich rodzajów, 
instalacje klimatyzacyjne, zamknięte obiegi chłodzenia, przemysłowe 
instalacje cyrkulacyjne oraz instalacje cyrkulacyjne wody użytkowej 
wszystkich wersji (dotyczy Wilo-Stratos MAXO-Z)

Wyjątkowa technika
dla lepszej przyszłości.

Pierwszy krok do świata 
jutra:
Wilo-Stratos MAXO, -D.

Wybitna inteligencja, wyjąt-
kowa jakość:
Wilo-Stratos MAXO-Z.

Technologia dla systemów
wyprzedzających przyszłość.

Wyposażenie:
 ƒ Kolorowy wyświetlacz wysokiej rozdzielczości
 ƒ Wybór zastosowań poprzez Setup Guide
 ƒ interfejs Bluetooth
 ƒ Liczne zintegrowane interfejsy komunikacyjne
 ƒ Szybkozłącze elektryczne ze zoptymalizowaną wtyczką Wilo-

Konektor
 ƒ Jeszcze łatwiejsza w obsłudze skrzynka zaciskowa z 5 wpustami na 

kable
 ƒ Miejsce na opcjonalne podłączenie dodatkowych CIF-modułów Wilo
 ƒ Izolacja termiczna do zastosowania w instalacjach grzewczych, w 

standardzie
 ƒ Obudowa ze stali nierdzewnej (dotyczy Stratos MAXO-Z)

 

Dane techniczne:

Dopuszczalny zakres 
temperatury

Napięcie zasilania

Połączenie kołnierzowe

-10 °C od ... do ... 
+110 °C

-10 °C od ... do ... 
+110 °C

0 °C od ... do ... 
+80 °C

Rp 1 1/4 od ... do ... Rp 1 od ... do ... Rp 1 od ... do ... 

1~230 V, 50/60 Hz

Stratos MAXo-D Stratos MAXo-zStratos MAXo


