
Pioneering for You

Pioneering for You

WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund, Germany
T +49 231 4102-0
F +49 231 4102-7575
wilo@wilo.com

www.wilo.com/future 

2191226/1500/1703/SCH

Nu.
FramtideNs pumptekNolo-
gi.
Wilo-Stratos MAXO: den första smarta pumpen 
i världen*.

produktiNFormatioN

Använd den digitala dynamiken på ett optimalt sätt: Vi ger dig en smart 
anslutning till dina pumpar och pumpsystem. Lösningarna från Wilo 
ger dig mobil överblick över anläggningsplatser och driftlägen. Du kan 
dessutom ändra diverse inställningar, utvärdera anläggningarna och 
uppdatera din beredskapsplanering utan att befinna dig på plats. Du 
behåller full överblick och kontroll – överallt och hela tiden – som om 
du vore där.

Bygg upp framtiden. med enastående lätthet och smarta lösningar.

smartare nätverk: 
framtidens uppkoppling.

Nya perspektiv
för beprövade pumpar.
Ju längre högeffektiva pumpar kan arbeta tillförlitligt för dig, 
desto bättre. Det innebär dock inte att de måste klara sig utan 
digitaliseringens möjligheter. Vi har utvecklat nya Smart-IF-moduler 
som du kan använda för att utan svårigheter komplettera Wilo-Stratos 
och Wilo-Stratos GIGA. På så vis blir pumparna Bluetooth-kompatibla 
och kan fjärrmanövreras nästan lika komfortabelt som nya Wilo-Stratos 
MAXO. Detta innebär: styrning och datahämtning via mobiltelefon och 
datorplatta.

dra nytta av maximerade digitala uppgraderingsmöjligheter hos 
existerande Wilo-pumpar.

*  Smart-pumpar är en ny kategori av pumpar, som helt överträffar våra högeffektiva pumpar 
och pumpar med pumpintelligens. Kombinationen av ny sensorteknik och innovativa 
autonoma regleringsfunktioner (t.ex. Dynamic Adapt plus och Multi-Flow Adaptation), 
dubbelriktad anslutning (t.ex. Blueetooth, integrerade analoga ingångar, binära in- 
och utgångar, gränssnitt för Wilo Net), programvaruuppdateringar och en fantastisk 
användarvänlighet (t.ex. tack vare Setup Guide, förhandstittsprincipen för planerad 
navigering och den beprövade grön-knapp-teknologin) gör denna pump till en smart-pump.
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”Pioneering for You” är vårt motto i allt vi gör. Det senaste exemplet 
är Wilo-Stratos MAXO, den första smarta pumpen i världen. Med 
Wilo-Stratos MAXO definierar vi en ny kategori pumpar som är lekande 
lätta att använda och koppla upp. Det individuella, särskiljande 
kännetecknet för dessa är den stora, lättläsliga färgdisplayen som 
ser likadan ut i alla serier. I kombination med Grön knapp-tekniken 
erbjuder dessa pumpar intuitiv manövrering genom användningsstyrd 
inställning med inställningsguiden.

Wilo-Stratos MAXO står för: högsta kompatibilitet med befintliga 
anläggningar, innovativa energisparfunktioner och nya reglersätt för 
maximal systemeffekt,

komfortabel installation och enklast möjliga konfigurering. En 
högkvalitativ produkt som redan tilldelats kvalitetsmärkningen ”Design 
Plus powered by ISH” för sin framtidssäkerhet, sin innovativa design 
och sin energieffektiva teknik. Det är inte bara du som vinner på det, i 
egenskap av planerare och installatör, utan också dina kunder.

Effektivare, bekvämare och mer uppkopplingsbar än någonsin tidigare 
– Wilo-Stratos MAXO och Wilo-Stratos MAXO-D tar framtidens 
pumpteknologi till dig. Världens första smarta pump* gör livet lättare 
redan idag med hjälp av morgondagens innovationer:

 ƒ Intuitiv manövrering genom användningsstyrd inställning med 
Setup Guide kombinerat med ny display och styrknapp med grön-
knapp-teknik

 ƒ Högsta energieffektivitet genom samspelet mellan optimerade och 
innovativa energisparande funktioner (t.ex. No-Flow Stop)

 ƒ Optimal systemeffektivitet med hjälp av nya, innovativa, 
intelligenta reglerfunktioner som t.ex. Dynamic Adapt plus, Multi-
Flow Adaptation, T-const. och ΔT-const.

 ƒ De senaste kommunikationsgränssnitten (t.ex. Bluetooth) för 
anslutning till mobila slutenheter och direkt pumpanslutning med 
Wilo Net till multipumpstyrning

 ƒ Högsta elektriska installationskomfort tack vare översiktlig och 
generös kopplingskammare samt optimerad Wilo-Connector

Wilo-Stratos MAXO-Z som utvecklats särskilt för 
tappvattenanläggningar förenar de innovativa egenskaperna hos Wilo-
Stratos MAXO med ett hus i rostfritt stål. Det hållbara och hygieniska 
materialet skiljer Wilo-Stratos MAXO-Z från andra VVC-pumpar på 
marknaden. Förutom det har Wilo-Stratos MAXO-Z fler fördelar:

 ƒ Högsta möjliga tappvattenhygien och energieffektivitet med hjälp 
av den nya, intelligenta reglerfunktionen T-const.

 ƒ Optimerat hygienstöd genom identifiering av termisk desinfektion

Med optimerade och innovativa energisparfunktioner sätter Wilo-
Stratos MAXO nya standarder vad gäller energieffektivitet för 
kommersiella HVAC- och tappvattenanläggningar. Dess enastående 
användarvänlighet gör manövrering av pumpen lättare än någonsin för 
dig.

konstruktion: Cirkulationspump med våt motor med unions- eller 
flänsanslutning, EC-motor och automatisk kapacitetsanpassning

användning: Varmvattenvärme i alla anläggningar, klimatanläggningar, 
slutna kylkretsar, industriella cirkulationsanläggningar och VVC-
anläggningar i alla utföranden (gäller för Wilo-Stratos MAXO-Z)

utmärkt teknik
för en bättre framtid.

ett försprång in i morgonda-
gens värld:
Wilo-Stratos MAXO, -D.

Överlägsen intelligens, unik 
kvalitet:
Wilo-Stratos MAXO-Z.

morgondagens teknologi
för dagens anläggningar.

utrustning:
 ƒ Högupplöst färgbildskärm
 ƒ Val av användningsområde via Setup Guide
 ƒ Bluetooth-gränssnitt
 ƒ Flera integrerade kommunikationsgränssnitt
 ƒ Snabb elanslutning med den optimerade kontakten Wilo-Connector 

för spänningsförsörjning
 ƒ Användarvänlig kopplingskammare inkl. 5 kabelgenomföringar
 ƒ Anslutningsställe för frivillig uppgradering med Wilo CIF-moduler
 ƒ Värmeisolering som standard för värmeapplikationer
 ƒ Hus i rostfritt stål (vid Stratos MAXO-Z)

 

tekniska data:

tillåtet 
temperaturområde

Nätanslutning

Flänsanslutning

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

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

1~230 V, 50/60 Hz

stratos maXo-d stratos maXo-Zstratos maXo


