
Pompa obiegowa Grundfos Magna3 -
przyłącze gwintowane

Pompa obiegowa Grundfos Magna3 - połączenie
gwintowane
Pompa Grundfos Magna3 to urządzenie bezdławnicowe z technologią mokrego wirnika silnika. Charakteryzuje się
niskim zużyciem energii elektrycznej, wysoką sprawnością oraz bezobsługową pracą.
Urządzenie posiada zaawansowaną automatykę: regulacje proporcjonalnościową oraz stało-ciśnieniową co pozwala na
zastosowanie w najróżniejszych typach układów hydraulicznych. 
 

ZASTOSOWANIE:
Klimatyzacja●

Ogrzewanie●

Ogrzewanie w domach jednorodzinnych●

Sieci chłodnicze●

Sieci ciepłownicze●

Ogrzewanie przemysłowe●

 

ZAKRES PRACY:
Przyłącze sieciowe 1~230 V, 50 Hz●

Temperatura przetłaczanego medium od -10 °C do +110 °C●

Temperatura otoczenia: 0 ÷ +40°C●

Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar / 10 bar / 16 bar●

 

CECHY / ZALETY:
Wysoka efektywność:●

zoptymalizowana hydraulika,❍

opatentowany przetwornik różnicy ciśnienia,❍



kompozytowy wirnik silnika i kompaktowy stojan,❍

wysoka efektywność energetyczna i gwarancja zgodności z wymaganiami przyszłości,❍

średni wskaźnik EEI 0,18 - daleko niższy od wymaganego dyrektywą EuP w roku 2015 wskaźnika 0,23.❍

 
Właściwości Pompy:●

zakres temperatury cieczy od -10°C do +110°C,❍

odporność na ciężkie warunki w zastosowaniach przemysłowych i systemach gruntowych pomp ciepła (GSHP),❍

zakres temperatury otoczenia od 0°C do +40°C niezależny od temperatury cieczy.❍

wykonania z żeliwa i ze stali nierdzewnej,❍

maksymalna wysokość podnoszenia zwiększona do 18 m,❍

maksymalna wydajność zwiększona do 70 m3/h,❍

wydajność 150 m3/h osiągalna z pompami podwójnymi.❍

 
Wbudowany licznik energii cieplnej:●

z dokładnością od +/-1% do +/-10% w zależności od punktu pracy,❍

zapobiegający nadmiernym kosztom energii wskutek niezrównoważenia systemu,❍

eliminujący koszt oddzielnego licznika energii cieplnej.❍

 
Funkcja FLOWLIMIT i FLOWADAPT:●

zapewnia ciągłe monitorowanie wydajności i gwarantuje, że pożądana wydajność nie zostanie przekroczona przy❍

stabilnych warunkach,
zmniejsza ryzyko niezrównoważenia systemu,❍

redukuje potrzebę stosowania zaworów dławiących,❍

poprawia efektywność energetyczną całej instalacji,❍

dostosowuje parametry robocze do ograniczeń w systemie i radykalnie obniża zużycie energii,❍

umożliwia łatwe nastawianie punktu pracy pompy❍

 
Technologia GO WIRELESS:●

zintegrowany "asystent" szybko i łatwo łączy pompy w układ równoległy,❍

pompa może być ustawiona na pracę kaskadową, naprzemienną lub na pracę w charakterze pompy rezerwowej❍

(back-up).
 

ZAAWANSOWANE MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA BMS●

1 wejście analogowe (0-10V/4-20mA) dla przetwornika różnicy ciśnienia, regulacji stałotemperaturowej, pomiaru❍

energii cieplnej lub zewnętrznej wartości zadanej,
2 wyjścia przekaźnikowe do sygnalizacji alarmów, stanu gotowości lub stanu pracy,❍

3 wejścia cyfrowe do zewnętrznego włączania/wyłączania, pracy z charakterystyką maksymalną i pracy❍

z charakterystyką minimalną.

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

Charakterystyki



Charakterystyka Grundfos Magna3

Oznaczenia Grundfos Magna3


