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Şimdi.
Geleceğin pompa tekno-
lojisi.
Wilo-Stratos MAXO: Dünyanın ilk akıllı pom-
pası*.

ÜrÜn bilGileri

Dijital dinamizmi en faydalı şekilde kullanın: Pompalarınız ve pompa 
sistemleriniz için akıllı ağ bağlantısı sunuyoruz. Wilo çözümleri, sistem 
konumlarını ve işletim durumlarını mobil olarak gözünüzün önünde 
bulundurmanıza olanak sağlıyor. Ayrıca yolculuk sırasında bile çeşitli 
konfigürasyonlar gerçekleştirebilir, sistemleri değerlendirebilir ve 
hatta hazır olma planlamanızı güncelleyebilirsiniz. Veriler her zaman 
gözünüzün önünde ve kontrolünüz altında olur - her yerde ve her 
zaman, sanki ofisteymiş gibi çalışabilirsiniz.

Geleceği inşa edin. eşsiz kolaylıklardan ve akıllı çözümlerden 
faydalanın.

akıllı ağ bağlantısı: 
Geleceğin bağlantı özellikleri.

başarısı kanıtlanmış
pompalar için yeni perspekti-
fler.
Yüksek verimli pompalar işlerini ne kadar uzun süre yaparlarsa o 
kadar iyidir. Ancak bu elbette, dijitalleşme olanaklarından mahrum 
kalmak zorunda olmaları anlamına da gelmez. Sizin için Wilo-Stratos 
ve Wilo-Stratos GIGA ürünlerine kolayca donanım eklemenizi 
sağlayacak Smart-IF-Module çözümünü geliştirdik. Bu çözümle 
birlikte Bluetooth özelliğine sahip olacak ve tıpkı yeni Wilo-Stratos 
MAXO pompada olduğu gibi, kumanda işlemlerini uzaktan rahatça 
gerçekleştirebileceksiniz. Başka bir deyişle: Kumanda ve veri çağırma 
işlemlerini cep telefonunuzdan veya tabletinizden yapabileceksiniz.

mevcut Wilo pompalarına yönelik dijital geliştirmelerden maksimum 
seviyede yararlanın.

*  Akıllı pompa kavramı, yüksek verimli pompalarımızın veya pompa zekâsı içeren 
pompalarımızın çok üzerinde olan yeni bir pompa kategorisini ifade etmektedir. Bu pompayı 
akıllı pompa yapan şeyler, en yeni sensör teknolojisinin, otomatik kontrol fonksiyonlarının 
(örn. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation), iki yönlü bağlanabilirliğin (örn. Bluetooth, 
bütünleşik analog girişler, ikili girişler ve çıkışlar, Wilo Net arabirimi), yazılım güncellemeleri 
aracılığıyla yapılan güncellemelerin ve mükemmel kullanım kolaylığının (örn. Setup Guide, 
öngörülü navigasyon için ön izleme prensibi ve kendini kanıtlamış yeşil düğme teknolojisi 
sayesinde) bileşimidir.

Yenİ



«Pioneering for You» – yaptığımız her şeyde hedefimiz bu. Buna en 
yeni örnek, dünyanın ilk akıllı pompası olan Wilo-Stratos MAXO'dur. 
Bu pompa ile yeni bir pompa kategorisi belirliyoruz: Kullanımı ve ağ 
bağlantısı son derece kolay bir pompa. Bu pompanın kendine has eşsiz 
özelliklerinden biri de, tüm ürün serilerinde standart olarak mevcut olan 
büyük ve son derece okunaklı renkli ekrandır. Kurulum kılavuzunda 
sunulan uygulamaya yönelik ayarlar ile yeşil düğme teknolojisinin bir 
araya gelmesi sayesinde son derece kolay şekilde kumanda edilebilir.

Wilo-Stratos MAXO sahip olduğu özellikler sayesinde: Mevcut 
sistemlerinizle mükemmel uyum sağlar. Yenilikçi enerji tasarrufu 
fonksiyonları ve yeni regülasyon seçenekleri sayesinde, sisteminizden 
maksimum verimi almanıza olanak sağlar.

Rahat montaj ve kolay konfigürasyon olanağı verir. Geleceğin 
koşullarına da uyumlu olması amacıyla son derece yenilikçi bir tasarım 
ve yüksek verimli bir enerji teknolojisi ile üretilmiş olan bu üstün ürün, 
“Design Plus powered by ISH” kalite damgasına sahiptir. Bu ürün 
sayesinde bir planlama sorumlusu ve teknisyen olarak hem siz hem de 
müşterileriniz karlı çıkacak.

Eşi görülmemiş verimlilik, konfor ve bağlantı özellikleri – Wilo-Stratos 
MAXO ve Wilo-Stratos MAXO-D geleceğin pompa teknolojisini 
ayaklarınıza getiriyor. Dünyanın ilk akıllı pompası* olan bu ürün, 
sahip olduğu yenilikçi özellikler sayesinde daha şimdiden hayatınızı 
kolaylaştırmaya başlayacak:

 ƒ Setup Guide ile gerçekleştirilen uygulama odaklı ayarlar, yeni ekran 
özellikleri ve yeşil düğme teknolojili kumanda düğmesinin bir araya 
gelmesi ile kolay kullanım

 ƒ Enerji tasarrufu sağlayan optimize edilmiş ve yenilikçi işlevlerin 
uyumu sayesinde en yüksek enerji verimliliği (örn. No-Flow Stop - 
akışsız durma)

 ƒ Dynamic Adapt plus, çoklu akış adaptasyonu (Multi-Flow 
Adaptation), T-const. ve ΔT-const. gibi akıllı ve yenilikçi ayar 
fonksiyonları sayesinde optimum sistem verimliliği

 ƒ Mobil uç cihazlar ile bağlantı için en yeni iletişim arabirimleri (örn. 
Bluetooth) ve çoklu pompa kumandası için Wilo Net aracılığıyla 
doğrudan pompa ağı oluşturma

 ƒ Büyük ve görünür klemens bölmesi ve optimize edilmiş Wilo-
Connector sayesinde en yüksek elektrik tesisatı konforu

İçme suyu uygulamaları için özel olarak geliştirilen Wilo-Stratos 
MAXO-Z, Wilo-Stratos MAXO pompanın yenilikçi özelliklerini 
paslanmaz çelik gövde içinde bir araya getirir. Bu uzun ömürlü ve 
hijyenik malzeme sayesinde pompa, piyasadaki diğer sıcak içme suyu 
sirkülasyon pompalarına kıyasla bir adım daha öndedir. Wilo-Stratos 
MAXO-Z daha bir çok avantaj sunar:

 ƒ Yeni, akıllı regülasyon fonksiyonu T-const. sayesinde enerji 
verimliliği ve en yüksek içme suyu hijyeni.

 ƒ Termik dezenfeksiyon algılaması sayesinde optimum hijyen desteği

Optimize edilmiş ve yenilikçi enerji tasarrufu fonksiyonları ile Wilo-
Stratos MAXO, HVAC ve içme suyu uygulamalarında enerji verimliliği 
alanında yeni standartlar oluşturmaktadır. Ayrıca sahip olduğu kullanıcı 
dostu özellikler sayesinde son derece konforlu bir kullanıma da olanak 
sağlar.

Yapı türü: Rakorlu veya flanş bağlantılı, EC motorlu ve otomatik 
performans uyarlamalı ıslak rotorlu sirkülasyon pompası

kullanımı: Her türlü modeldeki sistemlerin, klima sistemlerinin, kapalı 
devre soğutma sistemlerinin, endüstriyel sirkülasyon ünitelerinin ve içme 
suyu sirkülasyon sistemlerinin tüm sıcak sulu ısıtma tesisatları (Wilo-
Stratos MAXO-Z için geçerlidir)

daha iyi bir gelecek
için üstün teknoloji.

Geleceğin dünyasına şimdid-
en adım atın:
Wilo-Stratos MAXO, -D.

Üstün zeka, eşsiz kalite:
Wilo-Stratos MAXO-Z.

Günümüzün sistemleri
için yarının teknolojisi.

donanım:
 ƒ Yüksek çözünürlüklü renkli grafik ekran
 ƒ Setup Guide üzerinden uygulama seçimi
 ƒ Bluetooth arabirimi
 ƒ Çok sayıda entegre iletişim arabirimi
 ƒ Gerilim beslemesi için optimize edilmiş Wilo-Connector ile hızlı 

elektrik bağlantısı
 ƒ 5 kablo girişli kullanıcı dostu klemens bölmesi
 ƒ Opsiyonel Wilo CIF modülleri eklemek için soket
 ƒ Isıtma uygulamaları için standart ısı yalıtımı
 ƒ Paslanmaz çelik gövde (Stratos MAXO-Z)

 

teknik veriler:

İzin verilen sıcaklık aralığı

elektrik şebekesi 

Flanşlı bağlantı

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

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

1~230 V, 50/60 Hz

stratos maXo-d stratos maXo-Zstratos maXo


