
Pompa obiegowa Wilo Stratos MAXO -
przyłącze gwintowane

Pompa  Wilo  Stratos  MAXO  z  przyłączem
gwintowanym
Pompa obiegowa Wilo Stratos MAXO to najnowszej generacji pompa obiegowa - intuicyjna, nowoczesna i oszczędna.
Wersja z przyłączem gwintowanym. Posiada asystenta ustawień, nowy wyświetlacz oraz technologię zielonego pokrętła.
Sprawność pompy plasuje się w przedziale EEI < 0,17 do <0,19 co zdecydowanie wyprzedza konkurencję.
 

ZASTOSOWANIE:
Wodne instalacje grzewcze wszystkich rodzajów●

Instalacje klimatyzacyjne●

Zamknięte obiegi chłodzenia●

Przemysłowe instalacje cyrkulacyjne●

Instalacje grzewcze, chłodniczne i grzewczo-chłodnicze●

 

ZAKRES PRACY:
Dopuszczalny zakres temperatury -10 °C do +110 °C, -10 °C do +90 °C (wersja "-R7")●

Przyłącze sieciowe 1~230 V, 50/60 Hz●

Max ciśnienie robocze w wersji standardowej: 6/10 bar lub 6 bar (wersja specjalna: 10 bar lub 16 bar)●

Klasa izolacji: F●

Generowanie zakłóceń wg: Normy EN 61800-3:2004+A1:2012 / środowisko mieszkalne (C1)●

Odporność na zakłócenia wg: Normy EN 61800-3:2004+A1:2012 / środowisko przemysłowe (C2)●

 

CECHY I ZALETY:
Stopień ochrony IPX4D●

Inteligentna bezdławnicowa pompa obiegowa z silnikiem EC oraz z wbudowanym elektronicznym dopasowaniem●

wydajności



Obsługa za pomocą technologii zielonego pokrętła i wyświetlacza●

Silnik EC●

Zabezpieczenie silnika z wyzwalaczem elektronicznym●

Łagodny rozruch●

Złącze wtykowe umożliwiające rozszerzenie funkcji za pomocą opcjonalnych modułów do CIF systemu automatyki●

budynku
Wirnik o trójwymiarowo zakrzywionych łopatkach oraz tulei rozdzielającej z tworzywa sztucznego na bazie włókien●

węglowych
2x wejście analogowe:●

Typy sygnałów: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000❍

Zastosowania: Zdalna regulacja wartości zadanej dla każdego trybu regulacji (z wyjątkiem Multi-Flow Adaptation),❍

wejścia czujników temperatury, różnicy ciśnień lub wolnych czujników do zastosowania w zdefiniowanym
przez użytkownika trybie pracy PID

2x wejście cyfrowe:●

Do bezpotencjałowych wyjść sterowania lub przełączników❍

Interfejs Bluetooth do bezprzewodowej wymiany danych oraz zdalnego sterowania pompą za pomocą smartfona lub●

tabletu.
Zdalne monitorowanie pompy przez Internet z Wilo-Smart Gateway.●

Liczne zintegrowane interfejsy komunikacyjne oraz możliwość opcjonalnego użycia gniazda CIF-modułu●

5 wpustów kablowych do przyłączenia interfejsów komunikacyjnych●

 

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:
Pompa●

Zoptymalizowany Wilo-Konektor●

2x dławiki przewodu M16 x 1,5●

Uszczelki●

Izolacja termiczna●

Instrukcja montażu i obsługi●

Dane techniczne: Producent   : Wilo
Rodzaj przyłącza pompy: Gwintowane
Wielkość przyłącza   : nie
Długość montażowa [mm]   : nie
Maksymalna wysokość podnoszenia [m]   : nie
Maksymalne ciśnienie robocze PN   : 2 lata
Specjalne wykonanie: nie

Charakterystyki
Charakterystyka pompy obiegowej Wilo Stratos MAXO



Oznaczenie typu pompy obiegowej Wilo Stratos MAXO

Wilo Stratos Maxo - intuicyjna pompa smart
 


