
 

GRUNDFOS DANES … STANDARD PRIHODNOSTI 



MAGNA3 



Z indeksom energetkse učinkovitosti EEI =0,17  močno pod EuP zahtevo ter 

prihrankom do 75 % v primerjavi z neregulirano črpalko razreda D, so 

prihranki hitro opazni. 
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Prihranek energije 



Območje delovanja 
Območje delovanja 



 Več kot 150 različnih enojnih in dvojnih črpalk iz litega železa in nerjavečega 

jekla 

 Tlačna višina 18 m in maksimalni pretok 70 m3/h 

Celoten obseg 

Enojne in dvojne Enojne 

Celoten obseg 



Razširjeno temperaturno področje 

Temperature tekočin:  -10°C do +110°C 

Primerna za sisteme ogrevanja in  hlajenja  

Novo 
NOVO 



Kontrolni panel 

 Delovanje, zaustavitev, opozorilo ali alarm 

 TFT -displej za nadzor in informacije o 

črpalki  

 Izbirni gumbi za enostaven dostop do 

informacij 

 

Novo 
NOVO 



Uporabniški vmesnik – prijazen od začetka 

 Izbira jezika 

 Navodila za zagon 

 Datum in čas  

Nastavitev črpalke / lahko 

privzeto 

Novo 
NOVO 



Novi načini delovanja FLOWADAPT / FLOWLIMIT 

FLOWLIMIT je kombinacija 
AUTOADAPT in FLOWLIMIT.  

 

FLOWLIMIT kontrolna 
funkcija omogoča 
nastavitev maksimalnega 
pretoka črpalke 

Novo 
NOVO 



INTELLIGENCE IN THE MAGNA3 

FLOWADAPT/ FLOWLIMIT 

• FLOWLIMIT  kontrolna funkcija  

omogoča nastavitev omejitve  

maksimalnega pretoka črpalke 

 

• FLOWADAPT je kombinacija 

AUTOADAPT and FLOWLIMIT  
 

Prej Potem 



Merilnik toplotne energije 

Nova MAGNA3 prihaja s funkcijo 
nadzora, ki omogoča sledenje 
distribucije in porabe toplotne 
energije v sistemu. To prepreči 
previsoke račune za energijo zaradi 
nestabilnosti v sistemu.  

 

Natančnost merilnika toplotne 
energije je med +/-1% in +/-10% in 
s tem naredi odvečno dodatno 
instalacijo naprave za nadzor 
toplotne energije 

 

Novo 
NOVO 



 

 

VSHOD 

2500 m2  

   ZAHOD 

2500 m2 

 JUG 

2500 m2 

 SVER 

2500 m2 

mWh 

Poslovna zgradba 10.000 m2 
 

Kje  se energija porabi? 

 
 
Z MAGNA3 bomo vedeli!! 
 

MONITORING …je prvi korak v premišljenem upravljanju z 

energijo 

Energy meter 

INTELLIGENCE IN THE MAGNA3 

MAGNA3 za pameten energetski manedžment 



 Vsaka delovna točka in 

delovni pogoji so sledljivi in se 

shranijo v zgodovini črpalke. 

 3D dnevnik dela in delovnega 

časa v krivulje zagotovi 

takojšnje preglede uspešnosti 

zgodovine delovanja črpalke in 

delovnih pogojev.  

 Odlično orodje za optimizacijo 

črpalke, zamenjavo in 

odpravljanje težav. 

Optimizacija 

Novo 
NOVO 



 Prikažejo se na displeju 

opozorilo ali alarm 

Dejansko opozorilo ali alarm 

v meniju 

 5 opozoril in 5 alarmov 

Opozorilo in alarm 

Novo 
NOVO 



Več vhodov/izhodov 

Za povečano prilagodljivost  sistemom 

nadzora so dodani vhodi in izhodi kontakti 

   

 Vsaka črpalka Magna 3 ima: 

1 x analogni vhod (0-10V/4-20 mA) 

2 x relejni izhod 

3 x digitalni vhod 

Novo 
NOVO 



Prenosi podatkov  
MAGNA3 je lahko opremljena z opcijskim CIM modulom za lažjo 
povezavo na sisteme upravljanja zgradb - BMS 

CIM modul podpira naslednje standarde: 

LON 

Profibus 

MOD 

BACnet 

GENIbus 

GSM/GPRS (November 2012) 

 

Novo 
NOVO 



Grundfos GO 

 Intuitiven ročni nadzor črpalke zasnovan tako, da prihranite dragoceni čas pri: 

      > nastavitvi črpalke 

      > statusu črpalke 

      > poročanju 

      > zbiranju podatkov 

      > združevanju črpalk 

 

 

 
 Poleg tega je dostop do 

spletnih orodij za 

zamenjavo in 

dimenzioniranje. 

Novo 
NOVO 



 

 

Novo 
NOVO 



Nove funkcije 
 

Uporabniku prijazen kontrolni panel z TFT displejem  

FLOWADAPT/FLOWLIMIT 

Merilnik toplotne energije 

Povečano temperaturno področje 

Prenosi podatkov - Bus  

Opozorilo in alarm 

Obratobalna zgodovina 

Brezžična povezava 

 

Novo 
NOVO 



MAGNA3 vs MAGNA1 

MAGNA3 MAGNA1 



Tehnični podatki 

MAGNA3 MAGNA1 

Max. head 18 m 18 m 

Max. flow 70 m3/h 70 m3/h 

Max. power 1550 W 1550 W 

Connections DN32-DN100 DN32-DN100 

Liquid temperature -10°C up to +110°C -10°C up to +110°C 

Ambient temperature 0°C up to +40°C 0°C up to +40°C 

Nominal pressure  6 /10/16 bar 6 /10/16 bar 

Cast iron pump house DN32-DN100 DN32-DN100 

Stainless steel  pump house  DN32-DN65 Coming later 



INTELIGENTNA „IN-LINE“ 

ČRPALKA ZA IZJEMNO 

UČINKOVITOST 

NOVO!!! 



Več kot črpalka 

TPE3 ima vgrajen merilnik toplotne energije, kot tudi funkcijo omejevanja pretoka, kar 

skupaj nadomesti dušilni ventil črpalke. 

črpalka dušilni ventil črpalke 
merilnik toplotne 

energije 

NOVO! 



Instalacija in zagon - enostavna kot še nikoli 

Priključite črpalko, sledite preprostim navodilom na intuitivnem barvnem zaslonu in 

pritisnite Start. 

 

NOVO! 



Območje delovanja 

NOVO! 



Dodatki 

Grundfos GO  

CIM modul 

Izolacija 

NOVO! 



ALPHA2 



Rekordna energetska učinkovitost 

EEI = 0,15 

Z novo ALPHA2 znova premikamo meje energetske 

učinkovitosti in postavljamo standarde, ki jim bodo drugi 

sledili. 

0,20 0,25 0,15 



• 44% pod zahtevo EuP2013  

• 34% pod zahtevo EuP2015 

• 25% pod zahtevo merila energetske učinkovitosti EuP 

Figures based on a 4 meter pump 
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25% pod zahtevo merila energetske učinkovitosti 



Načini nadzora 

• Način delovanja določa, kako se kontrolira hitrost črpalke. 

• ALPHA2 funkcije: 

– Patentirana Grundfos AUTOADAPT funkcija  

– Proporcionalni način tlaka 

– Konstantni način tlaka 

– Konstantni način hitrosti 

– Samodejni nočni način 

 

• S pritiskom gumba       se lahko enostavno izberejo različni načini.  

 

• Tudi v primeru izpada električne energije, se črpalka spominja nastavitev, in ko se 

vrne električna energija, se črpalka samodejno nastavi na prejšnje nastavitve. 



Hvala za vašo pozornost! 


