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 НАДЕЖДНА ЕФЕКТИВНА ИНТЕЛИГЕНТНА

ИМА ALPHA ЗА ВСЯКА РАБОТА 
ИЗБЕРИ СВОЯТА 

КУПЕТЕ 5 ПОМПИ ALPHAИ ВЗЕМЕТЕ СВОETOБЕЗПЛАТНO ЯКЕ! ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА
www.grundfos.bg 

*Кампанията е валидна за периода  
15.08 - 31.12.2020 г. или  
до изчерпване на количествата

ПРОМОЦИЯТА Е ВАЛИДНА И ЗА 
ПРОДУКТОВАТА ГАМА COMFORT.



Каквито и изисквания да имате за отоплението на дома, продуктовата гама циркулационни помпи ALPHA е на 
разположение. Независимо дали имате нужда от прости решения или най-доброто от най-доброто, просто изберете 
ALPHA. Без значение от модела, винаги можете да разчитате на безпроблемна работа, високa енергийнa ефективност 
и ненадмината надеждност. Така можете да се насладите на поредната добре свършена работа. 

ИЗБЕРЕТЕ СВОЯТА ALPHA

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ALPHA3 И 
ALPHA2

Дебит, Qmax 3.8 m3/h

Температура на 
течността +2°C до +110°C

Ниво на звуково 
налягане ≤43 dB(A)

Темп. на околната 
среда 0°C до +40°C

Индекс на енерг. 
ефективност

EEI≤0.15  
(4 метрова помпа)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ALPHA2 L

Захр.напрежение 1x230 V - 50/60 Hz

Дебит, Qmax 2.4 m3/h

Темп. на течността +2°C до +110°C (TF110)

Системно налягане, Pmax 1.0 MPa/10 bar

Мощност 5-45 W

Темп. на околната среда 0°C до +40°C

Индекс за енерг. фективност EEI≤0.23

Клас на приложение IP 42

Клас на изолация F

Грундфос България ЕООД 
гр. София 1592
ул. “Източна Тангента” 100
тел. +359 2 492 22 00
www.grundfos.bg

ALPHA3 ALPHA2 ALPHA2 L

Мониторинг с GO Remote ●

Хидравлично балансиране 
с GO Balance AUTOADAPT ● ●

AUTOADAPT ● ●

Защита от работа на сухо ● ●

Автоматично деблокиране ● ●

Ниско ниво на шума ● ● ●

РЕГИСТРИРАЙТЕ ЗАКУПЕНИТЕ ОТ ВАС ПОМПИ 
АLPHA/COMFORT И ВЗЕМЕТЕ СВОЕТО 

БЕЗПЛАТНО ЯКЕ ОТ GRUNDFOS!

Изцяло автоматизирана – Grundfos COMFORT AUTOADAPT 
COMFORT PM AUTOADAPT осигурява незабавна топла вода в дома и предлага най-доброто управление при три режима на работа:

• Режим AUTOADAPT: 
Помпата COMFORТ, се адаптира спрямо навиците на потребителите и автоматично се настройва, за да се гарантира най-доброто 
удобство и най-големите икономии на енергия на пазара.

• Режим на контрол на температурата: 
Температурата на водата се поддържа в рамките на изчисления диапазон в индивидуалната система, като се гарантира, че помпата 
работи само когато е необходимо, за да се пести енергия.

• 100% режим: 
Помпата работи продължително при пълна скорост.

Управление с таймер – Grundfos COMFORT DT
Grundfos COMFORT DT предлага настройка на работата на помпата, базирана на управление с дигитален таймер. Това Ви 
осигурява максимален комфорт и спестява енергия, благодарение на предварително зададения времеви период.

Високо съотношение цена-производителност – Grundfos COMFORT PM с фиксирана скорост
Grundfos COMFORT PM Basic отговаря на изискванията на собствениците за непрекъсната работа на пълна скорост, където няма изискване за 
напълно автоматизирана помпа AUTOADAPT.
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