ALPHA3 FÖRDELAR

Det nya ALPHA3-systemet, som består av en ALPHA3cirkulationspump, ALPHA Reader och appen Grundfos
GO Balance, ger dig helt nya möjligheter att utveckla ditt
företag och knyta kunderna närmare dig.
Det revolutionerande med ALPHA3-systemet är appen
Grundfos GO Balance, som för närvarande är det enda
mobila verktyg av sitt slag på marknaden för injustering
av radiator- och golvvärmesystem. Appen säkerställer
att du alltid arbetar med realtidsberäkningar av vattenflödet och guidar dig steg för steg genom hela injusteringsprocessen i bostaden.
Vinsten för dina kunder, när de köper en ALPHA3, är att
bästa möjliga verkningsgrad säkerställs i värmesystemet. Det betyder i allmänhet bättre inomhuskomfort
och lägre utgifter för el och värme.
Vik ut foldern och läs om alla fördelarna.

Du kan läsa mer
om ALPHA3 på
grundfos.se/alpha3

FÖRDELAR FÖR INSTALLATÖREN

• Ta med dig ALPHA Reader till nästa
kund, som önskar justera in sitt
system med ALPHA3.
• Appen guidar dig genom hela in
justeringsprocessen steg för steg
• Pumpen skickar data till Grundfos
GO Balance-appen
• Placera ALPHA Reader på pumpens
front
• Installera ALPHA3-pumpen
• Ladda ned appen Grundfos GO Balance till din smartphone eller läsplatta
från App Store eller Google Play
Så enkelt är det ...

GRUNDFOS ALPHA3

BÄTTRE INOMHUSKOMFORT
BÄTTRE EKONOMI
FÖR DINA KUNDER

KLARA, FÄRDIGA, INJUSTERA!
Så enkelt är det ...
• Ladda ned appen Grundfos GO Balance till din smartphone
eller läsplatta från App Store eller Google Play
• Installera ALPHA3-pumpen
• Placera ALPHA Reader på pumpens front
• Pumpen skickar data till Grundfos GO Balance-appen
• Appen guidar dig genom hela injusteringsprocessen
steg för steg
• Ta med dig ALPHA Reader till nästa kund, som önskar justera
in sitt system med ALPHA3.

ALPHA3 med hydronisk injustering reducerar el- och värmeräkningarna och ger bättre komfort i bostaden för följande system:
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• Indirekt fjärrvärmesystem med tvårörs radiatorsystem försett
med ventiler med förinställning (statiska ventiler)
• Direkta fjärrvärmesystem med blandningskretsar och med
ventiler med förinställning

DÄRFÖR REKOMMENDERAS INJUSTERING MED ALPHA3
STOR BESPARINGSPOTENTIAL
Det är mycket få husägare som funderar på om deras radiatoroch golvvärmesystem är optimalt injusterat. Många har inte en
aning om att denna möjlighet finns. Besparingspotentialen är
därför hög för den enskilda husägaren – och möjligheten att sälja
ALPHA3 ännu större.
ETT OBALANSERAT VÄRMESYSTEM ÄR KOSTSAMT
Ett dåligt injusterat system utnyttjar inte värmen optimalt. Detta
kan medföra konsekvenser för husägare som har fjärrvärme. Ett
dåligt värmeutnyttjande i systemet resulterar i för låg returtemp
eratur till den lokala leverantören. Detta kan leda till straffavgifter
för husägaren beroende på gällande avtal.
Så när du säljer ALPHA3 och medföljande injusteringstjänst, hjälper du kunden att minska risken för potentiellt irriterande röda
kuvert med krav på straffavgifter. För en husägare, som aldrig
utfört en injustering, kan det ge besparingar på upp till tusen kronor per år.
OPTIMAL PUMPDRIFT
Även om din kund inte är ansluten till fjärrvärme, men använder
olja, ved eller pellets, är det ändå viktigt att injustera värmesystemet till en så optimal nivå som möjligt. Genom att sänka retur-
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temperaturen utnyttjas värmen bättre. Det betyder att värmen
används där den gör nytta. Dessutom finns det pengar att spara
på pumpdriften, om man installerar en ALPHA3-pump i systemet,
där det idag sitter en äldre cirkulationspump.
REALTIDSDATA
ALPHA3 ger dig en tydlig översikt över systemets data. På det sättet blir det lättare för dig att hjälpa dina kunder att använda pumpen optimalt.
FÅ NÖJDARE KUNDER
Grundfos ALPHA Reader är ditt personliga verktyg, som du kan ta
med dig från ett jobb till ett annat. Det innebär att du som installatör knyter kunderna närmare dig. Utan ALPHA Reader fungerar
ALPHA3 nämligen som en vanlig ALPHA2-pump.
I bostäder med ett förhållandevis långt avstånd mellan pumpen
och den bortersta radiatorn, rekommenderar vi att du använder
en extra ALPHA Reader som förstärker signalen. Det enda du behöver göra är att starta ALPHA Reader och placera den ungefär mitt
emellan pumpen och radiatorn som är längst bort. I golvvärmesystem sitter pumpen oftast alldeles intill regulatorventilerna och
därför krävs ingen extra ALPHA Reader här.

Namnet Grundfos, Grundfos logotyp och slogan be think innovate är registrerade varumärken som tillhör Grundfos Holding A/S eller Grundfos A/S, Danmark. Med global ensamrätt.

• Golvvärmesystem installerat med förinställning i fördelarröret.

