Πόλος έλξης η συμμετοχή της
WILO στην CLIMATHERM ENERGY
2020
H συμμετοχή της Wilo , ψηφιακού πρωτοπόρου της βιομηχανίας
αντλιών, στην Έκθεση Climatherm Energy που πραγματοποιήθηκε
21-23 Φεβρουαρίου 2020, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan
Expo, με το σύνθημά της “The future is connected”, ανέβασε την
διασύνδεση των συστημάτων και αντλιών σε νέο επίπεδο .
Μέσα από έναν χώρο 256 τ.μ., προβλήθηκαν ολοκληρωμένες
καινοτόμες λύσεις, “έξυπνα” συστήματα, προϊόντα και νέες
τεχνολογίες Wilo, ενώ οι Μηχανικοί Πωλήσεων και οι Τεχνικοί
της εταιρίας ήταν όλοι εκεί για να υποδεχτούν τους επισκέπτες
και να τους ξεναγήσουν στο περίπτερο.

Μερικά από τα εκθέματα που συγκέντρωσαν την προσοχή των
επισκεπτών, προκαλώντας θετικά σχόλια ήταν η έξυπνη
αντλία Stratos MAXO, το Wilo EMUport CORE,
προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο λυμάτων με σύστημα
προσυγκράτησης στερεών, το Wilo SiBoost Smart Helix
EXCEL πιεστικό συγκρότημα για παροχή νερού με τον
υψηλότερο βαθμό απόδοσης στην κατηγορία του, το Wilo
SiFire, για παροχή νερού πυρόσβεσης κατά το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο ΕΝ12845, η υποβρύχια αντλία Wilo Padus Pro
ακάθαρτων υδάτων ως βυθιζόμενο ενιαίο συγκρότημα για
φορητή ξηρή και υγρή εγκατάσταση, η υποβρύχια αντλία
λυμάτων Wilo Rexa Supra με ή χωρίς ενεργό σύστημα ψύξης
για συνεχή λειτουργία και σταθερή και φορητή
εγκατάσταση καθώς και για σταθερή ξηρή εγκατάσταση, η
πολυβάθμια οριζόντια ανοξείδωτη αντλία WILO Medana CH1L για ύδρευση, παροχή νερού και αύξηση πίεσης σε
βιομηχανικά συστήματα κυκλοφορίας, νερό διεργασίας,
κλειστά κυκλώματα ψύξης, πλυντήρια και άρδευση καθώς

και οι υποβρύχιες αντλίες Wilo Zetos Κ8 & Κ10, για
άρδευση και παροχή ανεπεξέργαστου νερού.
Σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα οι επισκέπτες είχαν την
δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις νέες τεχνολογίες
διασύνδεσης των προϊόντων μέσω της λειτουργίας “Smart Connect”
που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή “Wilo Assistant” για σύνδεση
απευθείας στην αντλία μέσω Bluetooth ή διαδικτύου (internet)
απευθείας από
smartphone ή tablet καθώς και της νέας
υπηρεσίας

WiloCare για τήλε-έλεγχο και τήλε-διάγνωση.

Το χώρο φιλοξενίας του περιπτέρου, τίμησαν οι επισκέπτες που
έφτασαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας, απολαμβάνοντας το ζεστό
καλωσόρισμα του προσωπικού, τα κεράσματα που προσέφερε η Wilo
Hellas ενώ είχαν την δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις μέσα
από φιλικές συζητήσεις, για την εξέλιξη του κλάδου.
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προσέλευση και τα θερμά λόγια, ήταν η μεγαλύτερη επιβράβευση
μιας συλλογικής προσπάθειας που γίνεται με στόχο η WILO να
συνεχίσει να δίνει καινοτόμες λύσεις, αναπτύσσοντας διαρκώς
πρωτοποριακά και βιώσιμα προϊόντα με δυνατότητα απλής
ενσωμάτωσης στις πλέον διαφορετικές εγκαταστάσεις και με
εγγύηση μακροπρόθεσμης αποδοτικής και αξιόπιστης λειτουργίας.
Η τελευταία ημέρα της Έκθεσης έκλεισε με τη δέσμευση της Wilo,
ότι η εταιρία θα συνεχίσει να πρωτοπορεί στο χώρο της,
βαδίζοντας στο δρόμο της καινοτομίας των συστημάτων και των
υπηρεσιών που η ίδια χάραξε, σε παγκόσμιο επίπεδο.

