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MAGNA3 & 
GruNdfos Go
Ny revolutionerende cirkulationspumpe med  
integration til tidsbesparende mobil pumpestyring 
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Pålidelig innovation
MAGNA3 er en cirkulationspumpe baseret på den veldokumenterede MAGNA-teknologi og udviklet på baggrund af 
Grundfos' brancheførende erfaring med elektroniske pumper. Permanentmagnet-motoren, AuTOadapt -funktionen 
og den indbyggede frekvensomformer er stadig en del af MAGNA-produktet. Men vi har tilføjet nogle nye, banebry-
dende teknologier. resultatet er en avanceret løsning med intelligent teknologi, der viderefører Grundfos-produkternes 
uovertrufne pålidelighed.

Den højeste stanDarD 
De beDste resultater

MAGNA3

Perfekt tilpasset
MaGna3 er et komplet program af cirkulationspumper 
med mere end 150 forskellige pumper i støbejern eller 
rustfrit stål. Vi har også øget den maksimale løftehøjde 
til 18 m og flowet til 70 m3/h. MaGna3 er således 
perfekt dimensioneret til ethvert hVaC-anlæg. 

Den intelligente pumpe
MaGna3 giver dig nye muligheder med mere intelli-
gente reguleringsformer, optimerede kommunikations-
funktioner og mulighed for måling af varmeenergi. 
Pumpen gør det desuden muligt at regulere den 
cirkulerede vandmængde via pumpens avancerede 
styring. standarden for intelligente pumpeløsninger kan 
med rette siges at være hævet.

Effektiviteten i top
Kort fortalt har MaGna3 den højeste virkningsgrad af 
alle cirkulationspumper, der i øjeblikket fås på marke-
det. Den længere forklaring er, at med et energieffekti-
vitetsindeks (eeI), der ligger langt under kravet i 
euP-direktivet, kan du opnå energibesparelser på op til 
75 % sammenlignet med en standard cirkulationspumpe, 
hvorved investeringen meget hurtigt tjener sig ind.  
MaGna3 opfylder selvfølgelig kravene i euP-lovgivnin-
gen (læs mere på www.europump.org).

Grundfos Blueflux® er din garanti
Mærkning med Grundfos blueflux® er din garanti for, at MaGna3 er udstyret med 
markedets mest energiøkonomiske motor. Grundfos blueflux®-motorer er konstru-
erede til at reducere strømforbruget med op til 60 % og dermed mindske CO2-udled-
ning og driftsomkostninger.

KOMPlet VIrKnInGsGraD

Den rigtige løsning
Det udvidede MaGna3-program med en maksimal 
løftehøjde på 18 meter og et maksimalt flow på 70 m3/h 
består af mere end 150 pumper i støbejern eller rustfrit 
stål. Det betyder, at det er meget nemmere at vælge 
den rigtige størrelse MaGna3-pumpe til et hvilket som 
helst driftspunkt, hvilket gør anskaffelsesudgiften og 
elregningen mindre.

MAGNA forbedres løbende
Grundfos fortsætter med at sætte standarden for 
cirkulationspumper og er det åbenlyse valg, hvis du 
søger efter den mest energiøkonomiske løsning.

For at opnå MaGna3-pumpens banebrydende energi-
økonomi har vi optimeret pumpens hydraulik og 
indbygget vores patenterede differenstryksensor. 
samtidig reducerer skiftet til en kompositrotorskal og 
den kompakte stator tab af motorydelse.

resultatet er en højeffektiv og fremtidssikret cirkulati-
onspumpe med et eeI, der gør selv de strenge euP-krav 
for 2015 forældede. 

Den alsidige cirkulationspumpe
som dens forgænger er MaGna3 ideel til anvendelse i 
både varme- og køleanlæg samt i brugsvandsanlæg. 
Pumpen er konstrueret til at håndtere medier med 
temperaturer helt ned til -10 °C, hvilket gør den 
velegnet til både svære industrielle opgaver og 
jordvarmebaserede varmepumpesystemer. 

Ydermere er medietemperaturen (-10 °C til +110 °C) nu 
uafhængig af omgivelsestemperaturen (0 °C til 
+40 °C). så uanset om dit projekt kræver opvarmning 
eller køling, er MaGna3 den rigtige løsning.

Renover, og spar penge
Vidste du, at renovering af større komplette pumpe-
anlæg kan medføre energibesparelser på op til 80 %? 

Grundfos tilbyder flere muligheder for energirenove-
ring afhængigt af det eksisterende anlægs tilstand. 
Kontakt din lokale salgsrepræsentant for yderligere 
oplysninger.
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IntellIGente løsnInGer

Konstrueret til bygningsadministration
Tilbehørsprogrammet af CIM-moduler understøtter alle gængse fieldbusstandarder, hvilket gør 
MAGNA3 ideel i ethvert BMs-system.

Varmeenergimåler
Ved at installere en separat temperatursensor på MAGNA3 kan pumpen bruges som varmeenergimåler. 
Måling af varmeenergiforbruget kan bruges til at undgå uhensigtsmæssige elregninger, der skyldes 
ubalance i anlægget.

AUTOADAPT, FLOWADAPT og FLOWLIMIT

Et af højdepunkterne ved den nye MAGNA3 er stadig AuTOadapt-funktionen, der garanterer optimal 
balance mellem komfort og energieffektivitet. I MAGNA3 suppleres denne funktion med den nye 
fLOWadapt- reguleringsform og fLOWLIMIt-funktionen, der giver mulighed for at regulere den cirkule-
rede vandmængde.

Trådløs kommunikation mellem to enkeltpumper
MAGNA3 er udstyret med trådløs teknologi, der gør den i stand til at oprette forbindelse til en anden 
MAGNA3-pumpe. Med den indbyggede guide kan du hurtigt og nemt oprette forbindelse mellem to 
parallelt tilsluttede pumper. de to pumper kan styres ved kaskadestyring, alternerende styring eller 
backupstyring.

 Pumpe  strengreguleringsventil Energimåler

Mere end en pumpe 
MaGna3 kan fungere som varmeenergimåler og kan vha. FlOWLIMIT-funk-
tionen regulere den cirkulerede vandmængde.

MAGNA3

Flere ind- og udgange giver flere data
Med tilføjelsen af flere indgange giver MAGNA3-pum-
pens I/O-pakke bedre mulighed for anlægsovervågning 
og optimal pumperegulering:

1 x  analog indgang (0-10 V/4-20 mA) til differenstryk-
sensor, konstanttemperaturstyring, varmeenergi-
måling eller eksternt sætpunkt

2 x  konfigurerbare relæudgange (alarm, klar eller drift)

3 x  digitale indgange til ekstern start/stop, maks.kurve 
og min.kurve.

Nem optimering
Takket være 3d-visningen af arbejdsloggen kan drifts-
punktskurven optimeres problemfrit og præcist. 

de to nye funktioner giver dig desuden historiske data 
om pumpeydelsen siden installationen samt oplysninger 
om driftsbetingelser, f.eks. gennemsnitstemperatur og 
effektforbrug. Med disse data kan du nemt finde den 
optimale erstatningspumpe, udarbejde en perfekt 
optimeringsplan eller udføre fejlfinding. 
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AuTOadapt optimerer løbende proportionaltryk-
kurven, uden at det går ud over komforten. Med 
denne fabriksindstilling vil det i 80 % af alle 
installationer ikke være nødvendigt at foretage 
manuelle indstillinger.

Proportionaltryk anvendes i cirkulationssystemer. 
Pumpen tilpasser løbende ydelsen til det varieren-
de flow.

Konstantkurve anvendes, hvor der er behov for 
konstant flow og løftehøjde. Pumpen justeres til 
det ønskede driftspunkt.

Konstanttemperatur anvendes i anlæg med 
variabelt flow, hvor der ønskes en konstant, 
brugerdefineret medietemperatur. Pumpen 
styrer flowet, og ekstern temperaturregulering er 
ikke nødvendig.

Konstanttryk er egnet til anlæg med variabelt 
flow, hvor tryktabet i rørene er meget lille, og i 
åbne anlæg, hvor tryktabet er underordnet den 
statiske løftehøjde.

fLOWadapt er en kombination af AuTOadapt og 
fLOWLIMIt. MAGNA3 overvåger løbede flowet, så 
grænsen ikke overskrides. 
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MAGNA3

Den PerFeKte reGulerInGsFOrM

Intelligent styring sparer tid og energi
MAGNA3 giver dig det komplette udvalg af reguleringsformer, du bør kunne forvente af en avanceret 
cirkulationspumpe. I virkeligheden hæver de intelligente reguleringsformer AuTOadapt og fLOWadapt 
MAGNA3 langt op over de gængse pumpeløsninger på markedet. desuden kan fLOWLIMIt-funktionen  
og automatisk natsænkning anvendes med alle MAGNA3-reguleringsformer. 

driftspunkt Ydelseskurve Potentiel besparelse sam-
menlignet med pumpe uden 
hastighedsregulering

Potentiel besparelse  
sammenlignet med  
proportionaltryk

Yderligere 
besparelse med 
fLOWadapt 

Temperaturområde (alle modeller)
Medietemperatur -10 °C op til +110 °C
Omgivelsestemperatur 0 °C op til +40 °C
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MAgNA3

enerGIeFFeKtIVItet I tOP

MaGna3 har den højeste virkningsgrad af alle de store 
cirkulationspumper, der i øjeblikket fås på markedet.
 
Med et energieffektivitetsindeks (eeI), der ligger langt 
under kravet i euP-direktivet, og energibesparelser på 
op til 75 % sammenlignet med en standard cirkulations-
pumpe, tjener investeringen sig meget hurtigt ind.

Ydelsesoversigt
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Detaljer

perfekt isolering

Varmeisoleringssskal, der giver optimal termisk isolering af 
pumpehuset. skallerne leveres som standard og er perfekt 
støbte til pumpens form, så der ikke skal bruges unødig tid på 
tilpasning.

Sensorer udgør forskellen

Integreret sensor måler differenstrykket 
over pumpen for øget virkningsgrad. 
temperaturføler registrerer data om 
pumpemediets temperatur med henblik 
på varmeenergiestimering (tilføj ekstra 
sensorer for at måle medietemperaturen 
i returløbsledningen).

kompositrotorhylster

Kompositrotorhylsteret 
reducerer effekttabet og 
bidrager til bedre energi-
økonomi.

neodym-rotor

højtydende neodym-magnetrotor giver 
større motorvirkningsgrad.

kompakt stator

højeffektiv kompakt 
stator reducerer ener-
gitab.

Forbedret hydraulik

Pumpens hydraulik er 
forbedret yderligere 
ved anvendelse af 
flowanalyse og 3D-
baserede udviklings-
værktøjer.

Spændebånd

Innovative og specialde-
signede spændebånd gør 
det nemt at omplacere og 
servicere topstykket.

korrosionsbeskyttelse

Kataforeseoverfladebehand-
ling af pumpen og statorhuset 
beskytter mod korrosion. 

MAGNA3

Luftkøling forhindrer  
kondensdannelse

luftkøling af kontrolboksen 
forhindrer problemer med 
kondensdannelse. 

Pålidelighed i generationer
MAGNA3-hardwaren er en tredjegenerationsplatform, 
der bygger på Grundfos' mangeårige erfaring med 
pumper. Pumpens nye selvbeskyttende elektronik 
beviser, at vi stadig er pionerer inden for elektronisk 
styrede pumper.

1 mio. testtimer
Hos Grundfos sværger vi til testning. MAGNA3 har kørt 
i mere end 1 mio. testtimer under ekstreme forhold, 
herunder test ved alternerende tryk, høj fugtighed 
samt høje og lave temperaturer.

pumpestatusindikator

Det innovative Grund-
fos eye viser pumpens 
status: kørsel, advarsel 
eller alarm.

Flere data til og fra pumpen

tre digitale indgange, to relæudgange 
og en analog indgang.

nem integration med 
BMS-systemer

Det er muligt at montere 
CIM-moduler direkte i 
kontrolboksen og dermed 
oprette forbindelse til et 
bMs-system. 

Førsteklasses  
grænseflade 

tFt-farvedisplay 
(tyndfilmstransistor) 
til nem og intuitiv 
pumpeopsætning.

nem kabelføring

unik strømtilslutning 
med stik i kontrolbok-
sen.

Grundfos Go
Grundfos GO er en intuitiv håndholdt 
pumpestyring, der giver ubegrænset og 
øjeblikkelig fjernadgang til Grundfos' 
onlineværktøjer.

CIM-moduler
GENIbus er indbygget og forberedt til at 
tilslutte CIM-moduler med følgende 
fieldbusstandarder til integration med 
BMs-systemer: LON, Profibus, Modbus, 
sMs/GsM/GPrs og BACnet.

Isoleringsskaller til køleanlæg
MAGNA3 leveres som standard med en 
isoleringsskal, der forhindrer varmetab. 
det er muligt at tilkøbe  isolerings  skaller, 
der forhindrer kondensdannelse og 
korrosion i luftkonditioneringsanlæg og 
jordvarmebaserede varmepumpeanlæg.

tIlbehør
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GRUNDFOS GO

sPar tID > blIV MObIl

Grundfos GO – et intuitivt trådløst kommunikations-
værktøj, der giver brugeren mulighed for pumpesty-
ring via iPod Touch, iPad, iPhone og Android. 

der er tre måder, du kan få Grundfos GO på:
MI 201 – som en komplet pakke inklusiv en iPod touch
MI 202 – som en dongle til din iPhone, iPod eller iPad
MI 301 – som en Bluetooth dongle til din Apple eller Android.

Kontrolbokse
Cu300
Cu301
IO351
MP204

Pumper
MAGNA
uPE, uPs
CrE, CrIE, CrNE
MTrE, sPKE, CrKE
TPE, TPEd
NKE, NBE
Multi-E, solo-E, CME
sEG AuTOadapt*

* Kræver CIU202, CIU252,  
CIU272 eller CIU902

Kompatibilitet
Grundfos GO er bagudkompatibel med Grundfos  
E-pumper og kan kommunikere med følgende  
Grundfos-produkter:

10

Grundfos GO er en intuitiv håndholdt pumpestyring, der giver ubegrænset og øjeblikkelig 
fjernadgang til Grundfos’ onlineværktøjer. Ved at bruge Grundfos GO kan du spare dyrebar tid 
ved pumpestyring, rapportering og dataindsamling med markedets mest omfattende mobile 
platform. 

Komplet styring
Grundfos GO giver komplet styring af ethvert aspekt af pumpeydelsen, uanset om der styres 
en eller flere pumper ad gangen. Nu er det muligt at overvåge alle relevante pumpedata, 
gruppere pumper med henblik på bedre styring, ændre indstillinger og meget mere. 

Flere oplysninger og mere hjælp
den intuitive Grundfos GO-grænseflade giver adgang til al den information og hjælp, man 
kan få brug for. Grundfos GO fungerer med alle vores E-pumper og understøtter både radio- 
og Ir-kommunikation. der er adgang til letforståelige tip og vejledning samt realtidsdata om 
pumpen (driftspunkt, effektforbrug, hastighed, temperatur osv.). selv alarmlogsystemet er 
designet til at vise læsbare og intuitive fejlkoder. 

Bedre opdateret
Med Grundfos GO er der altid adgang til den 
seneste information. der er direkte links til al 
relevant dokumentation og fuld integration 
med vores brugervenlige dimensionerings- og 
erstatningsværktøjer døgnet rundt. Og efter-
som Grundfos GO også fremover opdateres 
med nye funktioner, vil du altid råde over den 
nyeste mobile pumpeteknologi.

Bedre tid
Grundfos GO er designet, så du sparer tid og 
kræfter. Med den indbyggede pdf-funktion kan 
du gemme pumperapporter (der dokumenterer 
pumpens konfiguration) og vigtige noter sikkert 
og i et format, der er nemt at dele, og som helt 
eliminerer brugen af pen, papir og udskrifter. 
Pumpeindstillinger kan klones, så du i større 
anlæg hurtigt og nemt kan installere eller 
omkonfigurere hele pumpegrupper. 

løsnInGer



GrundFoS dk A/S
Martin bachs Vej 3
DK-8850 bjerringbro
Tel: +45 87 50 50 50

www.grundfos.dk
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MAGNA3
Vi tilbyder et komplet program af MaGna3-
pumper med uovertruffen virkningsgrad, 
intelligent teknologi, der opfylder dine behov, 
og Grundfos-produkternes velkendte påli-
delighed, der bygger på mange års erfaring.

det komplette Grundfos-produktprogram 
dækker alle bygningsrelaterede anvendel-
sesområder:

•	 trykforøgning
•	 opvarmning
•	 køling
•	 jordvarmebaseret	energi
•	 fjernvarme
•	 vandrensning
•	 vandbehandling	
•	 spildevandshåndtering	
•	 opsamling	af	regnvand
•	 brandbekæmpelse.


