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ПРЯМО ЗАРАЗ.
НАСОСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
МАЙБУТНЬОГО
Wilo-Stratos MAXO: перший розумний насос 
у світі*.

ІНФОРМАЦІЙНА БРОШУРА

Оптимально використовуйте можливості цифрової динаміки: 
ми створимо розумну мережу з вашими насосами та насосними 
системами. Рішення компанії Wilo дають можливість оперативного 
нагляду за місцями розміщення установок та їх робочим станом. 
Крім того, ви зможете будь-де програмувати різноманітні 
конфігурації, проводити аналіз систем і навіть оновлювати плани 
готовності. Таким чином, обладнання буде постійно під вашим 
наглядом та контролем  — в будь-який час та в будь-якому місці, 
наче ви знаходитесь поряд.

Впроваджуйте майбутнє. З надзвичайною легкістю та 
продуманими рішеннями.

Розумний підхід до мереж:
ресурси майбутнього

Нові перспективи
для надійних насосів
Чим довше працюють високоефективні насоси, тим краще. Але це 
не означає, що вам доведеться відмовитися від можливостей, що 
надають цифрові технології. Ми розробили нові інтелектуальні 
IF-модулі, якими ви можете легко дообладнати Wilo-Stratos та 
Wilo-Stratos GIGA. При цьому вони готові до підключення  через 
Bluetooth і забезпечують зручність дистанційного управління, як 
і новий Wilo-Stratos MAXO. Це означає: управління даними через 
мобільний телефон або планшет.

ВИГРАЙТЕ ОДИН З ШЕСТИ НАСОСІВ Wilo-Stratos MAXO. Заходьте 
на сторінку ВІЛО УКРАЇНА у FB, щоб дізнатись деталі!

www.facebook.com/wiloukraine/

*  Під «розумним насосом» ми розуміємо нову категорію насосів, що значно переважають 
за характеристиками інші високоефективні насоси компанії WILO. Цей насос стає 
розумним завдяки комбінації ефективної сенсорики та інноваційних автономних 
функцій регулювання (наприклад,Dynamic Adapt plus і Multi-Flow Adaptation), 
можливостей об'єднання в мережу (наприклад, Bluetooth, інтегровані аналогові 
входи, інтерфейс з мережею Wilo Net), актуалізації шляхом оновлення програмного 
забезпечення, а також зручності в експлуатації (наприклад, завдяки налаштуванням 
Setup Guide, принципу попереднього перегляду для попереджувальної навігації і 
перевіреної технології зеленої кнопки).

НОВИНКА



«Pioneering for You» — наш девіз у всьому, що ми робимо. 
Останній приклад — це Wilo-Stratos MAXO, перший розумний 
насос в світі. Цим насосом ми відкрили нову категорію насосів, які 
просто налаштовуються та легко об'єднуються в мережу. Його 
індивідуальна унікальна особливість — це великий, кольоровий 
дисплей, однаковий для всіх насосів серії. В комбінації з 
Технологією Зеленої Кнопки він забезпечує інтуїтивне управління 
за рахунок прикладного налаштування з Setup Guide.

Насос Wilo-Stratos MAXO — це висока сумісність з існуючими 
системами, інноваційні функції енергозбереження і нові види 
регулювання для максимального ККД системи.

Зручний монтаж і проста конфігурація. Унікальний виріб, який 
вже відмічено знаком якості «Design Plus powered by ISH» за 
спрямованість у майбутнє, інноваційну конструкцію та ефективну 
техніку. І яке забезпечить перевагу вам, як проектувальнику 
чи спеціалісту з монтажу та обслуговування, а також, і вашим 
клієнтам.

Більше ефективності, мережевих можливостей та зручностей, 
як ніколи раніше  — Wilo-Stratos MAXO та Wilo-Stratos MAXO-D 
ведуть вас в майбутнє насосних технологій. Перший розумний 
насос в світі* спрощує життя вже сьогодні, впроваджуючи 
інновації завтрашнього дня:

 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 ΔT-
const.

 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 електромонтажу за рахунок 
оптимізованого Wilo-Connector

Насос Wilo-Stratos MAXO-Z розроблений спеціально для 
перекачування питної води, об'єднує в собі інноваційні 
характеристики Wilo-Stratos MAXO і корпус з нержавіючої 
сталі. Зносостійкий та гігієнічний матеріал відрізняє його від 
інших аналогів на ринку циркуляційних насосів для гарячого 
водопостачання. Крім того, Wilo-Stratos MAXO-Z має і інші 
переваги:

 ƒ Максимальна  гігієнічність для питної води і 
енергоефективність завдяки новій інтелектуальній функції 
управління T-const.

 ƒ Забезпечення оптимальної гігієни завдяки можливості 
термічної дезінфекції.

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

Крім того, його виключна зручність робить управління простіше, ніж 
коли-небудь.

Тип: циркуляційний насос з мокрим ротором, з різьбовим або 
фланцевим з’єднанням, електронно-комутованим двигуном і 
автоматичним регулюванням потужності.

Застосування: будь-які системи водяного опалення, системи 
кондиціювання, замкнуті контури охолодження, промислові 
циркуляційні установки і циркуляційні системи питної води будь-
яких виконань (для Wilo-Stratos MAXO-Z).

Відмінна техніка
для кращого майбутнього

Стрибок в світ майбутнього:
Wilo-Stratos MAXO -D.

Інтелектуальна перевага, 
унікальна якість:
Wilo-Stratos MAXO-Z.

Технологія завтрашнього 
дня
для сьогоднішніх систем
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Оснащення:
 ƒ Графічний кольоровий дисплей з високою роздільною здатністю.
 ƒ Вибір прикладних налаштувань через Setup Guide.
 ƒ Інтерфейс Bluetooth.
 ƒ Чисельні вбудовані інтерфейсти зв'язку
 ƒ Швидкороз'ємне електричне під'єднання з оптимізованим 

Wilo-Connector для підключення до мережі електроживлення.
 ƒ Зручна клемна коробка з 5 кабельними вводами.
 ƒ Гніздо для опціонального розширення функцій за допомогою 

CIF-модулів.
 ƒ Серійна теплоізоляція для насосів, що використовуються в 
системах опалення.

 ƒ Корпус з нержавіючої сталі (у Stratos MAXO-Z).

Технічні характеристики:

Допустимий діапазон 
температур

Підключення до мережі

Фланцеве з'єднання

-10 °C до +110 °C -10 °C до +110 °C 0 °C до +80 °C

Rp 1 1/4 до DN 80 Rp 1 до DN 65Rp 1 до DN 100

1~230 V, 50/60 Hz

Stratos MAXO-D Stratos MAXO-ZStratos MAXO


