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την εφαρμογή "Wilo Assistant"
από τις παρακάτω πλατφόρμες:

Οδηγός αντικατάστασης

Το "App Store" είναι ένα σήμα υπηρεσιών της εταιρείας Apple Inc.
Το "Android" είναι ένα εμπορικό σήμα
της εταιρείας Google Inc.

Διαστασιολόγηση αντλιών

Ο κόσμος των κυκλοφορητών
στην τσέπη σας.
Με τη νέα εφαρμογή "Wilo-Assistant", μπορείτε
να έχετε πλέον όλα τα στοιχεία για κάθε είδους
κυκλοφορητή σε έναν κατάλογο μεγέθους τσέπης.
Η δωρεάν και ευκολόχρηστη εφαρμογή "Wilo-Assistant"
παρέχει μια τεράστια ποσότητα πληροφοριών και
λειτουργιών που μέχρι τώρα υπήρχαν μόνο σε
έντυπη μορφή ή στο διαδίκτυο.

Υπολογιστής
εξοικονόμησης

Αναγγελίες
βλάβης
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Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν

Wilo-Assistant - Η κινητή
απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις.
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Αν θέλετε να αντικαταστήσετε ή να υπολογίσετε τις
διαστάσεις ενός κυκλοφορητή, ή αν αναζητάτε τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά του, η εφαρμογή
Wilo-Assistant μπορεί να σας υποστηρίξει αξιόπιστα
στις καθημερινές σας εργασίες.
Η εφαρμογή "Wilo-Assistant" διατίθεται για τα παρακάτω:
• iPhone®, iPad®, iPod touch® (από έκδοση iOS 3.1)
• Smartphones με λειτουργικό σύστημα Android™
(από έκδοση 2.2)
• Επίσης η εφαρμογή "Wilo-Assistant" διατίθεται ως
WebApp για όλα τα Smartphones με δυνατότητα
σύνδεσης στο Internet, στη διεύθυνση: app.wilo.com

Τα iPhone, iPad και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας Apple Inc., κατοχυρωμένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το "Android" είναι ένα εμπορικό σήμα της εταιρείας Google Inc.

Οδηγός αντικατάστασης για κυκλοφορητές θέρμανσης και ζεστού νερού
χρήσης
Εισάγετε τον τύπο του παλιού κυκλοφορητή και θα σας προτείνουμε αμέσως
τον κατάλληλο κυκλοφορητή αντικατάστασης.
Διαστασιολόγηση αντλιών
Η εφαρμογή "Wilo-Assistant" χρειάζεται μόνο λίγα δευτερόλεπτα για τον υπολογισμό του τέλειου κυκλοφορητή για
εσάς. Πληκτρολογήστε απλά την απαιτούμενη παροχή και το μανομετρικό.

Υπολογιστής εξοικονόμησης για
επαγγελματίες
Θέλει ο πελάτης σας να μάθει τις δυνατότητες εξοικονόμησης από τη χρήση
κυκλοφορητών Wilo υψηλής απόδοσης;
Εισάγετε τα βασικά στοιχεία και αμέσως
θα έχετε στην οθόνη τη δυνατή εξοικονόμηση σε ευρώ και σε εκπομπές CO2.
Αναγγελίες βλάβης
Πληκτρολογώντας τον κωδικό βλάβης
πληροφορείστε άμεσα για τα αίτια και
τρόπους αντιμέτωπισης.

Επιπρόσθετες λειτουργίες με μια ματιά:

Νέα

Tips &
Tricks

Μετατροπέας
μονάδων

Αναζήτηση
προϊόντων

Φακός

Επικοινωνία

