
Grundfos: Pompa obiegowa ALPHA2 balance

5 lat gwarancji

Informujemy, że wszystkie pompy ALPHA2, ALPHA 1L oraz ALPHA3 zakupione po 01-09-2018 będą
objęte 5-cio letnią gwarancją.

Przypominamy, że do tej pory tylko ALPHA2 była objęta 5-cio letnią gwarancją.

 

ALPHA2 balance

ALPHA2 to domowa pompa obiegowa o najlepszej efektywności energetycznej na rynku w swojej
klasie. Posiada 10 rodzajów regulacji dostosowanych do wszystkich domowych systemów
grzewczych oraz możliwość wyrównoważenia hydraulicznego instalacji.

System ALPHA2 balance składa się z pompy ALPHA2, modułu komunikacyjnego ALPHA Reader oraz
aplikacji Grundfos GO Balance. Razem te trzy elementy tworzą system który umożliwia szybko i
łatwo wyrównoważyć hydraulicznie dwururową instalację ogrzewania grzejnikowego oraz instalacje
ogrzewania podłogowego. Aplikacja GO Balance prowadzi instalatora krok po kroku przez cały
proces równoważenia oszczędzając jego cenny czas.

 

Moduł komunikacyjny ALPHA Reader

ALPHA Reader jest małym urządzeniem które umocowane jest z przodu pompy ( na panelu
sterującym). Odczytuje dane z pompy i komunikuje się z aplikacją GO Balance droga radiową via
Bluetooth podczas całego procesu równoważenia. Po zakończeniu równoważenia ALPHA Reader jest
zdejmowany z panelu i  wykorzystany do równoważenia następnej instalacji.

 

Grundfos GO Balance

Grundfos GO Balance jest dostępna bezpłatnie w App Store i Google Play. Aplikacja pobiera sygnał
via Bluetooth z ALPHA Reader i w kilku prostych krokach równoważy hydraulicznie instalacje.

GO Balance jest pierwszą mobilną platformą do równoważenia hydraulicznego systemów ogrzewania
grzejnikowego i podłogowego.

 



Szybkie i łatwe równoważenie hydrauliczne

Z ALPHA2, ALPHA reader i Grundfos GO Balance można szybko i łatwo wyrównoważyć system
ogrzewania grzejnikowego i podłogowego zapewniając jednocześnie niezawodne działanie pompy.

Grundfos ALPHA2 jest przeznaczona do

Jedno lub dwururowych instalacji ogrzewania grzejnikowego●

Instalacji ogrzewania podłogowego●

Instalacji ciepłej wody●

Do systemów klimatyzacyjnych w których temperatura cieczy jest > 2°C●

 

 Cechy i korzyści
Równoważenie hydrauliczne z aplikacją GO Balance i modułem ALPHA Reader●

Zabezpieczenie przed suchobiegiem podczas pierwszego uruchomienia i pracy normalnej●

Niezawodny rozruch - ciągłe próby uruchomienia pompy z maksymalnym momentem obrotowym w●

przypadku zablokowania wirnika
AutoAdapt – automatyczny wybór optymalnego punktu pracy●

Najbardziej energooszczędna pompa na rynku w swojej klasie●

 

 

Więcej informacji na stronie: pl.grundfos.com
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