
Fűtési, hűtési nagyteljesítményű keringető szivattyúk - áttekintés

    Nedvestengelyű kialakítású szivattyúk
  1. MAGNA3 - Több mint szivattyú
          

A Grundfos MAGNA3 szivattyúja forradalmat jelent az üzleti célú épületek számára gyártott
keringető szivattyúk piacán. A több mint 65 éves Grundfos tapasztalatra és megbízhatóságra
építve MAGN3 szivattyúink teljes választékát úgy terveztük, hogy tökéletesen illeszkedjen
bármilyen épületgépészeti rendszerhez, miközben Önnek és ügyfeleinek újfajta műszaki
intelligenciát, hatékonyságot és a teljes életcikluson át tartó teljesítményt kínál.

    
    -  Széles körű választék és tökéletes illeszkedés bármilyen épületgépészeti rendszerhez  
    -  Piacvezető hatékonyság  
    -  Intelligens vezérlés az AUTOADAPT és a FLOWADAPT segítségével  
    -  Kipróbált megbízhatóság több mint 1 millió tesztórával  
    -  Optimalizált telepítés és működés  
    -  Épületkezelő rendszerekhez tervezve  
    -  Hőmennyiségmérés  

  Terméktájékoztató
          2. MAGNA1 - Hatékonyság egyszerűen
  

A MAGNA1 egy kiemelkedő teljesítményű, de emelett energiatakarékos szivattyú.A megbízható
szivattyú megfelel a szigorodó EuP követelményeknek, és alapfunkcióival is minden
alkalmazási igényt kielégít.Ez azt jelenti, hogy a szivattyú tökéletes megoldás olyan
rendszerekbe, ahol korábban a jól ismert UPS típust használták a keringetési feladatra

    
    -  Egyszerű telepítés  
    -  Alacsony energiafogyasztás  
    -  Szélesebb hőmérsékleti tartomány  
    -  Új kompaktabb ALPHA csatlakoztatás  

  Terméktájékoztató
  Száraztengelyű kialakítású szivattyúk
  A Grundfos TP és TPE függőleges, in-line szivattyúkat számos alkalmazásban használják. A
szivattyúk egyfokozatú, in-line centrifugálszivattyúk, szabványos motorral és csúszógyűrűs
tengelytömítéssel ellátva. A szivattyúk blokk kialakításúak, azaz a szivattyú és a motor két
önálló egységet alkot. Ebből következően, ezek a szivattyúk kevésbé érzékenyek a szállított
közegben lévő szennyeződésekre, mint a hasonló nedvestengelyű szivattyútípusok.   3. TP
- Hagyományos in-line szivattyúk
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Ez a szivattyútípus magas fokú megbízhatóságáról és hatékonyságáról nevezetes. Csendes,
kiváló hatásfokú IE3 motorokkal szereltek. Minden TP szivattyú kataforézises bevonatú, amely
magas szintű korrózióállóságot biztosít.

  Terméktájékoztató
  4. TPE - Beépített frekvenciaváltós in-line szivattyúk
  

A TP és a TPE szivattyúk között a fő különbség a motor. A TPE motorokban beépített
frekvenciaváltó van, amely különféle szabályozási módszerek alkalmazását teszi lehetővé. A
TPE szivattyúk előnyösek az energiamegtakarítás és a nagyobb kényelem szempontjából.

  Terméktájékoztató
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