+
WILO JE TVÉ PLUS
DO BUDOUCNOSTI.

Nové Wilo-Star-Z NOVA T
Cirkulační čerpadlo pro teplou užitkovou vodu Wilo-Star-Z NOVA T v
novém produktovém designu se vyznačuje možností individuálního
nastavení, což zaručuje jak velikou hygienickou bezpečnost, tak i
vysoký komfort ovládání.
Těšit se mohou i majitelé domů: čerpadlo Wilo-Star-Z NOVA T udržuje
nejen maximální kvalitu teplé vody, nabízí také vysoký komfort v
podobě okamžité dodávky teplé vody na každém odběrovém místě v
domě a to za minimalizace energetických a finančních nákladů.

www.wilo.cz

www.wilo.sk

Nové čerpadlo Wilo-Star-Z NOVA T
Bezpečné jako nikdy dosud: TVÉ PLUS+
Spolehlivá ochrana před
bakteriemi a korozí - díky
použití vysoce kvalitních
materiálů zajišťujících
dlouhodobou životnost

Hygienická ochrana - díky
automatickému
rozpoznávání termické
desinfekce,
integrovanému časovému
spínači a termostatu

Minimální spotřeba proudu
- díky vylepšené motorové
technologii s nízkou
spotřebou pouhých 6
Wattů

Jednoduché nastavení pomocí
technologie zeleného knoflíku
a intuitivní ovládání pomocí
známých symbolů a velkého
LC-displeje

Součástí dodávky je
izolační skořepina

Wilo-Connector pro rychlé
elektrické zapojení bez
použití nářadí

S čerpadlem Wilo-Star-Z NOVA T jste na té
správné straně.
Cirkulační čerpadlo pro cirkulaci teplé
užitkové vody značky Wilo automaticky
rozpozná a podporuje termickou desinfekci
zásobníku pitné vody. Nebezpečí tvorby
nebezpečných bakterií v oběhovém systému
se snižuje při teplotě vody nastavené
na 55 °C.
Čerpadlo Wilo-Star-Z NOVA T, které je
součástí systému teplé vody, tak poskytuje
účinnou ochranu před tvorbou legionely.
Splňuje veškeré požadavky legislativy a svým
integrovaným termostatem zajišťuje optimální
kontrolu teploty vody a tím i nejlepší
hygienické podmínky.

Technická data
ƒ Minimální spotřeba proudu: pouhých 6 Wattů
ƒ Teplota čerpaného média:
teplá voda do 20 °dH: max. +95°C
ƒ Napájení 1~230 V, 50 Hz
ƒ Krytí IP 42
ƒ Jmenovitá světlost Rp ½
ƒ Max. provozní tlak 10 barů
H/m
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Máte dotazy ohledně tohoto produktu?
Experti Wilo Vám rádi poradí.

Wilo-Star-Z NOVA
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