grundfos Comfort PM

Comfort PM

Használati melegvíz
keringetés okosan
A Grundfos COMFORT PM új távlatokat nyit a családi házak használati
melegvíz keringetése terén. Az alacsony zajszintű állandó mágneses motornak
köszönhetően az energiafogyasztás 5-8 W – miközben az AUTOADAPT funkció,
mely biztosítja, hogy a szivattyú csak akkor megy ha szükséges, csökkenti
az energia- és a hőveszteséget. Az eredmény maximális komfort kevesebb
vízfogyasztással, hő- és energiatakarékosság.

Műszaki adatok
Térfogatáram, Qmax:
Emelőmagasság, Hmax:
Közeghőmérséklet:
Teljesítmény:

0,7 m³/h
1,2 m
2°C-95°C
5-8 W

Comfort B PM alap igényekre
Amennyiben a vevő alap igényekre
keres melegvíz cirkulációs megoldást,
az energiahatékony COMFORT B PM a
legjobb választás. A COMFORT B PM
egy kompakt, egyszerűen telepíthető,
csendes szivattyú, állandó (100%)
üzemmóddal.

Comfort PM

Tulajdonságok

Üzemmódok

Csendes működés

AUTOADAPT üzemmód

Könnyű üzemeltetés

A COMFORT szivattyú feltérképezi a
fogyasztó melegvíz fogyasztási szokásait,
és automatikusan ehhez igazodik, ezzel
garantálva a komfortot, és a legnagyobb
energiamegtakarítást a piacon.

A beállítások egyetlen gombnyomással
könnyen módosíthatóak

Kis hőveszteség

A hőszigetelő burkolatnak köszönhetően
csökken a hőveszteség

Hőmérséklet szabályozás

A melegvíz hőmérséklete a számított
tartományon belül marad, ezzel biztosítva, hogy
a szivattyú csak akkor működik, ha szükséges,
ezzel pedig energiát takarítunk meg.

Korrózióálló sárgaréz ház

A kompakt kialakítás megkönnyíti
a beépítést kis zárt térben, az
ALPHA csatlakozóval egyszerűbb a
telepítés, mert nem kell megnyitni a
kapcsolódobozt.

100%-os üzemmód

A szivattyú folyamatosan állandó
fordulaton üzemel.

Vízpazarlás csökkentése
Egy átlagos 3 tagú család, olyan családiházban, ahol egykörös
rendszer található, évente 16,000 l ivóvizet pazarol el csak azzal,
hogy a csap megnyitása után a melegvízre vár. A COMFORT
PM szivattyú azonnali melegvíz elérést biztosít, megszüntetve
a drága – és bosszantó – várakozást, ami átlag 60 mp –vagy
0,15 l elpazarolt vizet jelent másodpercenként. A COMFORT PM
szivattyú kézzelfogható eredménye az alacsonyabb költség,

magasabb komfort, és a kevesebb vízfogyasztás környezetre
gyakorolt jótékony hatása.
Mi az a COMFORT melegvíz cirkulációs szivattyú?
A melegvíz cirkulációs szivattyút arra tervezték, hogy használati
melegvizet keringessen. A folyamat megkönnyítése érdekében
visszatérő vezetékre van szükség.

Típus
TERMÉK

TÍPUSKÓD

CIKKSZÁM

COMFORT

UP15-14B PM

97916771

COMFORT
visszacsapó szeleppel

UP20-14BX PM

97916772

COMFORT AUTOADAPT

UP15-14BA PM

97916757

COMFORT AUTOADAPT
visszacsapó szeleppel

UP20-14BXA PM

97916749

Időkapcsoló

98465228

Jelleggörbék
P H
[kPa] [m]
1.2

Opcionális időkapcsoló
A Grundfos COMFORT
PM felszerelhető egy 24
órás kapcsoló órával, mely
15 perces időközökkel
rendelkezik. Az időkapcsoló
más 230 V-os szivattyúkkal is
alkalmazható, 2500 W-ig.
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Egyszerű telepítés
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A sárgaréz ház ellenáll a korróziónak

