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енергийноефективни помпи
интелигентни помпи с контрол на работната скорост за системи за отопление и климатизация



ГАМА MAGNA
вЪвеДение

ЦиркулаЦионните помпи MAGNA използват 
комбинаЦия от двигател с постоянен магнит 
и вграден честотен конвертор, за да предложат 
максимална енергийна ефективност.

помпите от гамата MAGNA отговарят на всички 
изисквания на EUP директивата на ес за 
енергийна ефективност. тази директива влиза 
в сила от 17 януари 2013 и установява сЪвсем 
нови изисквания за енергийна ефективност 
на помпите за отоплителни и термопомпени 
системи, и соларни инсталаЦии.

богатите характеристики и ранната 
сЪвместимост на помпите GRUNDFOS MAGNA 
сЪс стандарта EUP ви помагат лесно да 
планирате и да осигурите пЪлно сЪответствие 
на вашите системи за отопление, вентилаЦия и 
климатизаЦия с нормите на европейския сЪюз:

Области на приложение
• Еднакви размери на съвместимите с EuP помпи и на 

съществуващите помпи за лесна замяна
• Хидравлична съвместимост със съществуващите 

помпи за лесна замяна
• Пълнофункционална и тествана гама от EuP помпи
• Известното в цял свят качество, надеждност и 

издръжливост на продуктите на Grundfos.



Гамата MAGNA постоянно се усъвършенства от 
момента на създаването си. В отговор на изискванията 
на потребителите, гамата беше разширена с нови 
типоразмери и области на приложение на помпите. 
Сега тя обхваща 41 модела и работи еднакво добре 
както в отоплителни системи, така и в системи за 
климатизация.

Доверете се на MAGNA. Тя е надеждна, адаптируема и 
много мощна.

• Помпи с контрол на работната скорост за системи 
за отопление и климатизация

• Енергиен клас A
• Контрол с пропорционално налягане за 

максимална енергийна ефективност
• Дебит от 1 до 38 m3/h
• 41 достъпни модела
• Функция AUTOADAPT

Патентована функция AUTOADAPT

Всяка помпа MAGNA е оборудвана с патентованата 
функция AUTOADAPT, която анализира вашата 
отоплителна система и адаптира работата на помпата 
към нейните характеристики, предлагайки идеалния 
баланс между комфорт и ефективност.

Оптимизираното оразмеряване, инсталиране и 
работа означават по-висока надеждност, по-малко 
сервизно обслужване и пестене на енергия и разходи. 
Функцията носи ползи за всеки:

• За инженерите консултанти – AUTOADAPT гарантира, 
че помпите MAGNA отговарят на нуждите на 
системата, без да консумират излишна енергия. 
Помпите настройват работата си в зависимост от 
потреблението, но също така могат да осигурят 
необходимия дебит в ситуации на пиково 
потребление – например в много студени дни. 

интелигентни циркУлационни помпи 
с контрол на работната скорост

Наред с това, функцията AUTOADAPT редуцира 
натоварването на системата, оптимизирайки 
нейния живот.

• За инсталаторите – AUTOADAPT означава, че в 
приблизително 80% от всички инсталации не са 
необходими ръчни настройки. Помпата работи 
перфектно веднага след включването.

• За крайните потребители – адаптивността на 
помпите MAGNA осигурява постоянен комфорт 
и непрекъснато пестене на енергия година след 
година, предлагайки впечатляваща надеждност, 
характерна за продуктите на Grundfos.



ГАМА GRUNDFOS MAGNA
теХнология

Резбовано или 
фланцово съединение
Помпата MAGNA се 
доставят с резбовано или 
фланцово съединение 
за лесно инсталиране в 
нови или съществуващи 
системи.

Ротор с постоянен магнит
Помпата MAGNA 
използва революционна 
конструкция на 
двигателя с ротор с 
постоянен магнит и 
осигурява по-голяма 
енергийна ефективност 
от всяка друга помпа с 
управление на работната 
скорост.

Статор с директно 
навита намотка
Статорът с директно 
навита в каналите 
намотка е специално 
разработен за 
оптимизиране 
на енергийната 
ефективност на 
помпата.

Оптимизирана хидравлика
Корпусът и работното 
колело на помпата MAGNA 
са проектирани така, че да 
работят в идеален синхрон. 
Подробните 3D тестове и 
симулации показват, че 
хидравликата на помпите 
MAGNA е максимално 
ефективна и благодарение 
на това помпата понижава 
консумацията на енергия.

Инсталиране тип "включи и изпомпвай"
При всички по-малки модели MAGNA 
свързването се осъществява просто чрез 
включване на захранващия щепсел. 
Инсталирането е толкова лесно, че 
помпата MAGNA може спокойно да 
бъде наречена помпа от тип “включи и 
изпомпвай”.

Гамата MAGNA – поглед отвътре
Помпите MAGNA са резултат от задълбочени разработки, посветени на 
създаването на истински ефективна циркулационна помпа. Конструкцията 
е оптимизирана така, че да постигне намаляване на консумацията на 
енергия и създаване на изключително интелигентен продукт. Всеки детайл 
от помпата е внимателно обмислен: например усъвършенстваният софтуер 
за 3D проектиране и оборудването за симулиране на движението на 
флуидите помогнаха на нашите инженери да създадат помпа с невероятна 
производителност – емблематично качество за серията MAGNA. За помпите 
Grundfos MAGNA само най-високото качество е достатъчно добро.
Тук са описани накратко само някои функции и характеристики на помпите 
Grundfos MAGNA. За повече информация, моля свържете се с нас.

Върхова технология
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Удобен за потребителя интерфейс
Потребителският интерфейс на 
MAGNA е невероятно опростен. 
Работният панел показва само 
най-важните параметри и по-този 
начин улеснява тяхното отчитане. 
Той показва дебита и нивото на 
производителност на помпата 
съотнесено към максималния 
капацитет. Производителността на 
помпата може да бъде настроена 
ръчно, само с едно натискане на 
бутон.

Разширени възможности за комуникация и 
контрол
Помпите MAGNA са проектирани така, че да 
оптимизират системата, в която са инсталирани. 
Затова те ви осигуряват необходимите 
възможности за комуникация и контрол. Bus 
комуникацията позволява интегриране във всяка 
система за сградна автоматизация и ви предлага 
да се възползвате от функциите за трансфер на 
данни на GENIBus и LONWorks.

 GENIBus  LONWorks Дистанционно  Релеен GENIBus
 модул модул управление модул модул

Модулите с релета предлагат опростени 
възможности за комуникация, а дистанционното 
управление R100 на Grundfos осигурява лесен 
достъп до информацията за диагностика и 
общите данни за производителността.

Европейска директива за  
екодизайн (EuP), Лот 11  
(Разпоредба (EC) № 641/2009)
Новата Европейска директива за 
екодизайн (EуP), която се отнася 
за циркулационните помпи без 
уплътнение на вала, интегрирани в 
други продукти, ще влезе в сила на 17 
януари 2013. Тя ще въведе съвсем нови 
изисквания за енергийна ефективност 
за помпите, които се използват в 
системите за битова гореща вода, 
соларните и термопомпените системи.

Ние сме не просто готови – ние сме с няколко крачки по-напред!



ГАМА GRUNDFOS MAGNA
партнЬорство

вЪзползвайте се максимално 
от нашите експертни знания
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Техническа информация

Тип помпа Захр. напрежение Разстояние между входа и изхода Тръбна връзка Фланцова връзка
1 x 230-240 V 1 x 230 V дължина [mm] 1” 1½” 2”  PN6 /PN 10 PN6 PN 10



интелигентни сгради

Ние от Grundfos CBS винаги мислим от гледната 
точка на сградата и нашите продукти допринасят за 
превръщането на сградите в интелигентни системи, 
които мислят самостоятелно. Ние гледаме на нашите 
продукти не само като на самостоятелни устройства –  
за нас те са неделима част от живата сграда, чиято цел 
е да функционира по възможно най-добрия за своите 
обитатели начин.

Grundfos CBS предлага богат набор от продукти за 
целия диапазон приложения, включително отопление, 
климатизация, отпадни води, нагнетателни системи, 
системи за пожаробезопасност, системи за комунални 
услуги.

Нашият експертен опит е трупан в продължение на 
десетилетия и сме горди да споделим познанията си 
с нашите клиенти. Наред с това, ние сме решени да 
заемем лидерско място в областта на иновациите и 
новите технологии.

За да научите повече за Grundfos CBS и да разберете 
как можем да ви помогнем, моля свържете се с 
Grundfos или посетете сайта 
www.grundfos.com/commercialbuilding.

разгледайте нашия онлайн свят – 
електронния бюлетин BLUEPRINT

Полезната информация ще ви помогне да се 
усъвършенствате и предложите на своите клиенти 
най-добрите съвети и оферти.

Разгледайте функциите на програмата "Thinking 
Building Universe" (Светът на интелигентните сгради)  
и се абонирайте за нашата нова услуга BLUEPRINT –  
интерактивен електронен бюлетин, с който винаги ще 
бъдете информирани за:

• Нови продукти
• Иновативни технологии
• Най-добрите практики в нашата индустрия
• Успешно реализирани глобални и местни проекти

Посетете ни на адрес: www.thinkingbuildings.com



Грундфос България ЕООД

София 1592, Район Слатина, ул. ”Източна Тангента” 100
Тел: 02/49 22 200, Факс: 02/49 22 201

www.grundfos.bg

GRUNDFOS
ГАМА MAGNA

Циркулационните помпи Grundfos MAGNA са 
проектирани за изграждане на климатични и 
отоплителни системи в сгради от всякакъв тип. 
Иновативна и интелигентна, гамата MAGNA използва 
двигател с постоянен магнит, който осигурява 
максимална ефективност.

Интелигентността на гамата MAGNA се дължи на 
уникалната функция AUTOADAPT, която автоматично и 
постоянно настройва помпата към най-оптималната 
работна крива. В комбинация със специалната 
конструкция за оптимизиране на енергийната 
ефективност, гамата MAGNA с лекота покрива енергиен 
клас "A" по европейската класификация за енергийна 
ефективност. Всичко това прави помпите MAGNA ключов 
елемент в серията иновативни помпени технологии на 
Grundfos.


