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Pompa o najwyższej sprawności Wilo-Yonos 
MAXO-Z w wersji pojedynczej z przyłączem kołnie-
rzowym lub rurowym to pompa bezdławnicowa  
z wirnikiem z magnesem trwałym i zintegrowaną 
regulacją ciśnienia różnicowego. 
Materiały, z których wykonane są pompy, są zgod-
ne z najnowszym stanem wiedzy technicznej przy 

uwzględnieniu wytycznych Federalnego Urzędu 
Ochrony Środowiska (UBA).

Zastosowanie. Pompy obiegowe typoszeregu Wilo-
-Yonos MAXO-Z stosuje się wyłącznie do tłoczenia cie-
czy w systemach cyrkulacji ciepłej wody użytkowej 
zarówno w obiektach przemysłowych, jak i w budyn-
kach mieszkalnych. 

Typoszereg. Pompy tej serii to 8 wielkości do wybo-
ru o przepływach maksymalnych od 8 do 39 m3/h  
i maksymalnej wysokości podnoszenia od 7 do 13 m.

Ograniczenie wydajności. Pompa jest wyposażona 
w funkcję ograniczenia wydajności, która chroni przed 
przeciążeniem. Może to mieć wpływ na wydajność 
przepływu.

Cechy szczególne/zalety produktu:
• wygodny i szybki montaż;
• intuicyjna i prosta regulacja;
• sygnalizacja kodów komunikatów na wyświetlaczu LED;
• zbiorcza sygnalizacja awarii;
• higieniczna budowa z korpusem z brązu;
• pamięć ustawień nawet w przypadku zaniku napięcia;
• funkcja deblokady wirnika w przypadku odłożenia 
się kamienia;
• odporność na pracę z wodą o twardości nawet do 
3,57 mmol/l (20°dH).

Najwyższa sprawność energetyczna, higiena i komfort obsługi pomp w systemach cyrkulacji ciepłej wody użytkowej to właśnie 
Wilo-Yonos MAXO-Z. Pompa ta wyznacza nowe standardy w instalacjach wody użytkowej.

Jeśli pompa do cyrkulacji,  
to najnowsza Wilo-Yonos MAXO-Z 

Tej oferty nie można pominąć! Projektując bądź 
modernizując instalacje ciepłej wody użytkowej, 
sprawdź dostępne w niezwykle atrakcyjnych 
cenach pompy Wilo-Yonos MAXO-Z. Pompy 
cyrkulacyjne ciepłej wody pracują do 24 godzin 
na dobę – zarówno w szpitalach i hotelach,  
ale także typowych domach – a wysokowydajna 
technologia Wilo-Yonos MAXO-Z umożliwia 
znaczne oszczędności energii w porównaniu 
ze standardowymi pompami. Warto więc 
wymienić stałoobrotową pompę cyrkulacyjną 
na Wilo-Yonos MAXO-Z o najwyższej sprawności 
energetycznej i oszczędzać nawet do 60% 
kosztów energii elektrycznej!*

Przykład: Wilo-Yonos MAXO-Z 30/0,5-12
Yonos MAXO Pompa o najwyższej sprawności  

(z przyłączem gwintowanym 
lub kołnierzowym), regulowana 
elektronicznie

Z Pompa pojedyncza do cyrkulacji 
ciepłej wody użytkowej

30/ Średnica nominalna przyłącza
0,5-12 Znamionowy zakres wysokości 

podnoszenia [m]

Przykładowe oznaczenie typu* na potencjał oszczędności wpływa profil instalacji oraz 
rodzaj zastosowanej automatyki lub armatury regulacyjnej.
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http://www.instalreporter.pl
https://wilo.com/pl/pl/Produkty-i-zastosowania/Wyszukiwarka-pomp/Wilo-Yonos-MAXO-Z_175.html
https://productfinder-wilo.cdn.mediamid.com/pfcdndoc/wilo108282/792499/wilo108282.pdf
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