GRUNDFOS ALPHA3

ALPHA3

GRUNDFOS’ FØRSTE
SIRKULASJONSPUMPE MED
BLUETOOTH
ALPHA3 ER DEN NESTE GENERASJONEN AV
SIRKULASJONSPUMPER TIL BOLIGER, OG ER UTVIKLET FOR Å GJØRE ARBEIDET
ENKLERE FOR INSTALLATØRENE.
ALPHA3 har innebygd Bluetooth-kommunikasjon som kobler seg til
Grundfos GO Remote-appen. Det gjør at du enkelt kan utveksle
informasjon mellom pumpe og smarttelefon.
Fra det øyeblikket sirkulasjonspumpen er installert og tilkoblet
via Bluetooth
kan all pumpedrift, inkludert oppsettveiviseren, styres fra
smarttelefonen din (iOS og Android). Pumpeinnstillingene kan
endres raskt og enkelt. Og du får tilgang til alle
relevante data, som for eksempel mengde, pumpeytelse,
driftshistorikk
og driftsplaner, samt advarslerog alarmer. Det har aldri vært
enklere å vite nøyaktig hvor effektivt pumpen går.
I tillegg kan du innregulere et helt varmesystem via GO
Balance-appen, med sanntidsberegninger av strømningen
som kreves i radiator og gulvvarmesystemer. En trinnvis
veiledning tar deg gjennom hele prosessen med innregulering av
alle radiatorer og gulvvarmesoner i boligen.

Nye ALPHA3 tilbyr også:
• Markedsledende effektivitet – Lavt energiforbruk sammenlignet med andre sirkulasjonspumper i sin klasse
• Antiblokkering – vibrasjoner løsner avleiringer etter lengre
tids stillstand, og minsker behoved for service
• Tørrkjøringssikring – sikrer at pumpen stopper når det ikke er
vann i pumpehuset
• Selvjusterbar – AUTOADAPT finner automatisk den beste
pumpeinnstillingen for å maksimere både komfort og
effektivitetpumpeinnstillingen for å maksimere både
komfort og effektivitet

BLUETOOTH-KOMMUNIKASJON
HJELPER DEG Å JOBBE RASKERE

Nå er du ikke lenger begrenset til informasjonen som vises på
pumpens display. Med en smarttelefon eller nettbrett får du
øyeblikkelig veiledning og detaljerte data på en enkelmåte. Og du
kan enkelt rapportere og sende inn dine resultater via Grundfos GO
Remote appens rapporteringsalternativer.
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Finnes i alle gjengestørrelser.

Kontakt lokal grossist for spesialpumper.

Apper
Go Balance

Grundfos GO Balance tilbyr innregulering av to-rørs
radiator- og gulvvarmesystemer.
Innreguleringsfunksjonen er innebygd i ALPHA3pumpen.
Appen er den første mobile plattformen for
innregulering av to-rørsradiator- og gulvvarmesystemer, og den hjelper brukerne med å spare tid på
innregulering, og sikrer korrekt dokumentasjon.

GO Remote

Grundfos GO Remote er en omfattende
appsom brukes til installasjon av pumpen, valg av
løsning og produktinformasjon. Den sørger for enkel
styring av alle pumpefunksjoner når du styrer tilkoblede
Grundfos-pumper, og gir deg tilgang til Grundfos´
nettverktøy, slik at du sparer verdifull tid på
rapportering og datainnsamling.

Last ned

Både Grundfos GO Balance og Grundfos GO Remote
kan lastes ned i App Store og Google Play.
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Mengde, Qmaks:

3,8 m³/h

Medietemperatur:

+2°C - +110°C

Støynivånivå:

= 43 dB (A)

Omgivelsestemperatur:

0 °C til +40 °C

Energieffektivitetsindeks:

EEI = 0,15 (4 meter pumpe)
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Tilkoblingsmulighetene endrer fremtiden for varmesystemer
radikalt. Ved å arbeide med intelligente pumper kan du installere,
igangsette og betjene pumper langt mer effektivt. Alt fra første
oppstart og drift til feilsøking er mulig direkte via smarttelefon eller nettbrett.

