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GRATIS
un set de fitinguri la fiecare pompã  

Alpha2 L cumpãratã.

5 ANI GARAN?IE

Aplica?ii
•Sisteme de încãlzire prin pardosealã
•Sisteme cu o singurã conductã
•Sisteme cu douã conducte

Pompa de 
circula?ie ALPHA2 L 
Pompa de 
circula?ie ALPHA2 L

Avantaje
•Instalare ºi pornire u?oarã. În cele mai multe cazuri, pompa 

poate fi pornitã fãrã alte setãri folosindu-se setãrile din fabricã.
•Consum de energie scãzut – clasã energeticã A
•Zgomot redus

Tensiune de alimentare 1 x 230 V – 10 %/+ 6 %, 50 Hz, PE
Protecþia motorului Pompa nu necesitã protecþie externã a motorului
Grad de protecþie IP 42
Clasa de izolaþie F
Umiditatea relativã a aerului Maxim 95%
Presiune sistem Maxim 1,0 MPa, 10 bar, 102 m hidrostatici
Presiune aspiraþie Temperatura lichidului

≤ +75 ° C
+90 °C
+110 °C

Presiunea minimã pe aspiraþie
0,05 bar, 0,005 MPa, 0,5 m hidrostatici
0,28 bar, 0,028 MPa, 2,8 m hidrostatici
1,08 bar, 0,108 MPa, 10,8 m hidrostatici

EMC EN 61000-6-2 ºi EN 61000-6-3
Nivel de presiune sonorã Pompã silen?ioasã

Nivelul de presiune sonorã al pompei este mai mic de 43 dB(A).

Temperatura mediului 0 °C pânã la +40 °C
Clasa de temperaturã TF110 conform CEN 335-2-51
Temperatura suprafeþei Temperatura maximã a suprafeþei nu va depãºi +125 °C
Temperatura lichidului +2 °C pânã la +110 °C

DETALII TEHNICE i condi?ii de funcþionare pentru 
GRUNDFOS ALPHA2 L XX-40, XX-50, XX-60

º

Promo?ia prin care se acordã fitingurile gratis se desfã oarã în 
perioada aprilie - decembrie 2012 i include urmãtoarele 
produse Grundfos: Alpha2 L 25-40, 25-60 180/130.

º
º



Tipuri de sisteme în care se instaleazã pompa de 
circula?ie Alpha2 L

Fig. 1

•Sisteme cu debit constant sau variabil unde se dore?te o 
optimizare a setãrilor punctului de funcþionare al pompei

•Sisteme cu temperaturã variabilã pe conducta tur

Elemente de pe panoul de control

Panoul de control de pe GRUNDFOS ALPHA2 L conþine:

Indicator luminos "Alimentare"
Indicatorul luminos "POWER ON" (PORNIT) este deschis cand 
existã curent electric.

Când DOAR indicatorul luminos "POWER ON" (PORNIT) este 
deschis, are loc o avarie care nu lasã pompa sã func ioneze 
normal (de ex. pozi ionarea).

Dacã este indicatã o avarie, corectaþi avaria ºi resetaþi pompa 
prin decuplarea ºi apoi recuplarea alimentãrii electrice.

þ
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Fig. 2

Ghid pentru curbele caracteristice

Fiecare setare de pompã are propria curbã caracteristicã (curba 
Q/H).

Pentru fiecare curbã Q/H existã o curbã de putere (curba P1). 
Curba de putere indicã consumul de putere al pompei (P1) în 
Watt la o curbã datã Q/H.

Valoarea P1 corespunde valorii care poate fi cititã de pe ecranul 
pompei

Fig. 3

PP1 Cea mai micã curbã de 
presiune proporþionalã

Punctul optim de funcþionare a pompei se va muta mai sus sau mai jos pe cea mai joasã curba de presiune 
proporþionalã, în funcþie de necesarul de cãldurã.
Înãlþimea de pompare este redusã la cererea de cãldurã în scãdere ºi în creºtere la necesarul de cãldurã în creºtere.

PP2 
(setare din 
fabricã)

Cea mai mare curbã de 
presiune proporþionalã

Punctul optim de funcþionare a pompei se va muta mai sus sau mai jos pe cea mai sus curba de presiune 
proporþionalã, în funcþie de necesarul de cãldurã.
Înãlþimea de pompare este redusã la cererea de cãldurã în scãdere ºi în creºtere la necesarul de cãldurã în creºtere.

CP1 Cea mai micã curbã de 
presiune constantã

Punctul optim de funcþionare a pompei se va muta mai sus sau mai jos pe cea mai joasã curba de presiune 
proporþionalã, în funcþie de necesarul de cãldurã.
Este menþinutã o înãlþime de pompare constantã, indiferent de necesarul de cãldurã.

CP2 Cea mai mare curbã de 
presiune constantã

Punctul optim de funcþionare a pompei se va muta mai sus sau mai jos pe cea mai sus curba de presiune 
proporþionalã, în funcþie de necesarul de cãldurã.
Este menþinutã o înãlþime de pompare constantã, indiferent de necesarul de cãldurã.

III Curbã constantã, 
turaþie III

ALPHA2 Lucreazã la o turaþie constantã ºi în consecinþã la o curbã constantã.
La turaþia III, pompa este setatã sã lucreze pe curba max. în toate condiþiile de funcþionare. 
Se poate realiza aerisirea rapidã a pompei prin setarea pompei la turaþia III pentru o scurtã perioadã.

II Curbã constantã, 
turaþie II

ALPHA2 Lucreazã la o turaþie constantã ºi în consecinþã la o curbã constantã.
La turaþia II, pompa este setatã sã lucreze pe curba medie în toate condiþiile de exploatare.

I Curbã constantã, 
turaþie I

ALPHA2 Lucreazã la o turaþie constantã ºi în consecinþã la o curbã constantã.
La turaþia I, pompa este setatã sã lucreze pe curba minimã în toate condiþiile de exploatare.

Indicator luminos "Alimentare“

ªapte benzi luminoase care indicã 
setarea pompei

Buton pentru selectarea setãrii pompei
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GRUNDFOS. ALPHA2 L 

Setarea pompei pentru tipuri de sisteme

Comutarea de la setarea recomandatã a pompei la cea alternativã

Sistemele de încãlzire sunt sisteme "lente" care nu pot fi setate la exploatarea optimã în interval de minute sau ore.

Dacã setarea recomandatã a pompei nu vã oferã distribuþia de cãldurã doritã în încãperile locuinþei, schimbaþi 
setarea pompei cu alternativa ilustratã.

Pozi?ie Tip sistem Setare pompã

Recomandatã Alternativã

A Încãlzire prin 
pardosealã

Cea mai micã curbã de presiune 
constantã (CP1)*

Cea mai mare curbã de presiune 
constantã (CP2)*

B Sisteme cu douã 
conducte

Cea mai mare curbã de presiune 
proporþionalã (PP2)*

Cea mai micã curbã de presiune 
proporþionalã (PP1)*

C Sisteme cu o singurã 
conductã

Cea mai micã curbã de presiune 
proporþionalã (PP1)*

Cea mai mare curbã de presiune 
proporþionalã (PP2)*

Înainte de pornire
Nu porniþi pompa pânã când sistemul nu a fost umplut cu lichid ºi aerisit. La aspiraþia pompei trebuie sã fie disponibilã presiunea 
minimã cerutã pe aspiraþie.

Aerisirea pompei
Pompa are auto-aerisire. Nu trebuie aerisitã înainte de pornire.
Aerul în pompã poate provoca zgomot. Zgomotul înceteazã dupã câteva minute de funcþionare.
Se poate realiza aerisirea rapidã a pompei prin setarea pompei la turaþia III pentru o scurtã perioadã, în funcþie de dimensiunea ºi 
proiectul sistemului.
Atunci când pompa a fost aerisitã, adicã atunci când zgomotul a încetat, setaþi pompa conform recomandãrilor.

IMPORTANT: Pompa nu trebuie sã funcþioneze fãrã lichid. 
Sistemul nu poate fi aerisit prin pompã.

Fig. 4
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GRUNDFOS, inovaþie þi 
performanþ

Compania danez  Grundfos a fost 
înfiinþat  în anul 1945 iar prin investiþia 
în cercetare þi dezvoltare a devenit unul 
dintre cei mai puternici produc tori din 
lume.

Astãzi Grundfos înseamnã ...

… tehnologie inovatoare pentru 
sisteme de pompare þi o reþea de 
distribuþie la nivel global

… o producþie anual  de peste 16 
milioane de unit þi de pompare þi 
peste 16.100 de angajaþi în toat  lumea

… 82 de companii Grundfos în 45 de þ ri

a

a
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Companii Grundfos în lume
•50 de reprezentanþe de vânzãri
•12 companii producãtoare
•11 alte mãrci de produse
•4 companii de management
•5 companii specializate în investiþii 

ºi dezvoltare

Grundfos Danemarca 

Imagine din fabrica Grundfos

Angajaþi Grundfos

GRUNDFOS Pompe România
Str. Tipografilor, nr. 11-15, Cl direa A2, Etajul 2, Sector 1, Bucureþti, 077145, Româniaa
Tel: (+40) 21 200 4100

www.grundfos.ro

Tabel de identificare a avariilor
Atenþie: Când poziþia cutiei de control s-a modificat, umpleþi sistemul cu lichidul care trebuie pompat 
sau deschideþi vanele de izolare. 

Pentru a evita condensarea în cutia de borne ºi în stator, temperatura lichidului pompat trebuie întotdeauna 
sã fie mai mare decât temperatura ambiantã.

Nr. Avarie Panou de control Cauzã Remediu

1. Pompa nu 
funcþioneazã

Bec stins a) O siguranþã din 
instalaþie este arsã.

Înlocuiþi siguranþa.

b) Întrerupãtorul de 
circuit în funcþie de curent 
sau tensiune a decuplat.

Cuplaþi întrerupãtorul de 
circuit.

c) Pompa este defectã. Înlocuiþi pompa.

Indicatorul luminos 
"POWER ON" este numai 
deschis.

a) Avarie alimentare 
electricã. Poate fi prea 
micã.

Verificaþi dacã alimentarea 
electricã se aflã în gama 
specificatã.

b) Pompa este blocatã. Îndepãrtaþi impuritãþile.

2. Zgomot în
sistem.

"POWER ON" ºi indicatorul 
luminos pentru setãrile 
pompei sunt pornite.

a) Aer în sistem. Aerisiþi sistemul.

b) Debitul este prea mare. Reduceþi presiunea de aspiraþie.

3. Zgomot în 
pompã.

"POWER ON" ºi indicatorul 
luminos pentru setãrile 
pompei sunt pornite.

a) Aer în pompã. Lãsaþi pompa sã meargã.
Se auto-aeriseºte cu timpul.

b) Presiunea de intrare 
este prea micã.

Mãriþi presiunea pe aspiraþie sau 
verificaþi volumul de aer din 
rezervorul de expansiune
(dacã este instalat).

4. Cãldurã
insuficientã.

"POWER ON" ºi indicatorul 
luminos pentru setãrile 
pompei sunt pornite.

a) Parametrii pompei sunt 
prea mici.

Mãriþi presiunea pe aspiraþie.

Pentru MONTAJ este bine de ºtiut:

Sãgeþile de pe carcasa pompei 
indicã direcþia de curgere a 
lichidului prin pompã.

1. Fixaþi cele douã garnituri 
livrate atunci când pompa este 
montatã pe conductã. 
Vezi Poz. A.

2. Instalaþi pompa cu arborele 
motorului orizontal. 
Vezi Poz. B. 

Lichidul pompat poate fi fierbinte încât sã opãreascã ºi sub presiune mare!
Purtaþi sistemul sau închideþi vanele de izolare de pe oricare parte a pompei înainte ca 
ºuruburile sã fie îndepãrtate. 

Avertizare

elena.ghita
Text Box
Distribuitor: CALOR SRLStr. Progresului nr. 30-40, Sector 5, Bucurestitel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14www.calorserv.ro  - www.calor.ro

www.calorserv.ro
www.calor.ro



