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Nyomtatás Grundfos CAPS-ből [2013.06.034]

Pozíció Darab Leírás
1 ALPHA2 25-50 180

Megjegyzés! A berendezés fényképe különböző.

Cikkszám: 97993200
Nagy hatásfokú keringető szivattyú állandómágneses motorral (ECM technológia), folyamatos
fordulatszám szabályozással, fűtési rendszerekben történő alkalmazásra a VDI 2035 szerint.

Főbb jellemzők:
- Az AUTOADAPT funkció lehetővé teszi a szivattyú automatikus beállítását a rendszer igényeihez igazodva.

Nincs extra költség
Hőszigető burkolat fűtési rendszerekben történő alkalmazásra
A kijelző mutatja az aktuális villamos energia felhasználást Watt-ban, vagy az aktuális térfogatáramot m³/h-ban.
A piacon jelenleg legjobb energiahatékonysági index-szel (EEI) rendelkezik, így jelentős energiamegtakarítás érhető el a beépítésével
Rozsdamentes acél kivitelben is kapható
Megfelel a német Energiatakarékos épületek és építési rendszerek - Energieeinsparverordnung - EnEV § 14 (3) – szerinti szabályozásnak
Az automatikus éjszakai üzemmód alkalmazásával tovább csökkenthető az energiafogyasztás.
Egyszerű választási lehetőség három állandó nyomás görbe, három arányos nyomáskülönbség görbe vagy három fix fordulatszámú görbe között – egyetlen gombnyomással
Egyszerű csatlakozás az elektromos hálózathoz az új ALPHA csatlakozóval
Az újításoknak köszönhetően az ALPHA2 hűtési rendszerekben is alkalmazható
Elektro-kataforézises bevonattal rendelkezik a korróziós problémák elkerülésére
Mivel külső motorvédelmet nem igényel, a telepítési költségek ezáltal is csökkennek

Folyadék:
Szivattyúzott közeg: Tiszta víz
Folyadékhőmérséklet tartomány: 0 .. 110 °C
Folyadék hőmérséklet: 20 °C
Sűrűség: 998.2 kg/m³

Technikai:
Szigetelési osztály: 110
Minősítés az adattáblán: VDE,GS,CE

Szerkezeti anyagok:
Szivattyúház: Öntött vas

EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Járókerék: PES 30%GF

Telepítés:
Megengedett hőmérséklettartomány: 0 .. 40 °C
Maximális üzemi nyomás: 10 bar
Csőcsatlakozás: G 1 1/2
Karima nyomásfokozata: PN 10
Beépítési hossz: 180 mm
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http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?productnumber=97993200&freq=50&lang=HUN


Cég név: -
Készítette: -
Telefon: -
Fax: -
Dátum: -

Nyomtatás Grundfos CAPS-ből [2013.06.034]
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Elektromos adatok:
Telj.  - P1: 3 .. 26 W
Maximális áramfogyasztás: 0.04 .. 0.24 A
Hálozati frekvencia: 50 Hz
Névleges feszültség: 1 x 230 V
Védettségi osztály (IEC 34-5): X4D
Szigetelési osztály (IEC 85): F

Egyéb:
Energy (EEI): 0.16
Nettó tömeg: 2.01 kg
Össztömeg: 2.13 kg
Szállítási méret: 0.004 m3
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