
 Kwestionuj normy
Demand more!



MAGNA3

MAGNA3 – ŻĄDAJ WIĘCEJ   
OD TWOJEJ POMPY!
JUŻ WKRÓTCE BĘDZIE DOSTĘPNA

Więcej niż pompa 
Grundfos z dumą zapowiada wprowadzenie na 
rynek produktu, który całkowicie zmieni Twój 
sposób patrzenia na pompy – pompę MAGNA3. 

MAGNA3 to nie tylko najbardziej efektywne  
pompy obiegowe i cyrkulacyjne na rynku – to  
także zawór równoważący i licznik energii cieplnej.

Od małych do wielkich
Typoszereg MAGNA3 oferuje dwa razy więcej 
modeli pomp w porównaniu z poprzednim 
typoszeregiem MAGNA. Dzięki temu możesz 
precyzyjnie dobrać wielkość pompy nawet 
do największych instalacji z wysokościami 
podnoszenia do 18 m i natężeniami przepływu do 
70 m3/h. Właściwy dobór pompy może zapewnić 
oszczędności energii do 75% w porównaniu z 
typowymi pompami w średniej klasie energetycznej 
D i zagwarantować wyjątkowo szybki zwrot 
nakładów na zakup pompy. 

Odwiedź stronę www.thinkingbuildings.pl, aby 
poznać cały typoszereg pojedynczych i podwójnych 
pomp MAGNA3 z korpusami żeliwnymi i ze stali 
nierdzewnej.

Żądaj wyższej efektywności
Celem modernizacji pompy MAGNA3 było obniżenie 
wskaźnika efektywności energetycznej EEI do 0,19 
– a tym samym stworzenie najbardziej efektywnej 
energetycznie pompy obiegowej na rynku. 

Po intensywnych symulacjach 3D i licznych testach, 
inżynierowie Grundfos ulepszyli 
układ hydrauliczny, a w celu dalszego 
podwyższenia efektywności dodali 
opatentowany przetwornik różnicy 
ciśnienia.

Innymi rozwiązaniami w MAGNA3, 
zapewniającymi najlepszy na rynku wskaźnik EEI, 
są kompozytowa tuleja osłonowa wirnika silnika  
i kompaktowy stojan, który minimalizuje straty  
w uzwojeniu.

MAGNA – doskonałość w genach
MAGNA3 bazuje na technologiach doskonale 
sprawdzonych w renomowanych pompach MAGNA. 
Należą do nich: silnik z magnesami neodymowymi  
i wynalazek firmy Grundfos - pierwszy na świecie 
adaptacyjny rodzaj regulacji AUTOADAPT.



WŁAŚCIWOŚCI

WYbIErAJ TAk, AbY TWóJ bUDYNEk bYł bArDzIEJ 
EkOlOGICzNY! POMPY MOGĄ NATYChMIAsT I zNACzĄCO 
POMóC W WAlCE O rEDUkCJĘ GlObAlNEGO zUŻYCIA 
ENErGII ElEkTrYCzNEJ. DOWIEDz sIĘ WIĘCEJ NA sTrONIE  
www.grundfos.com/energy.

Stań na wysokości 
zadania

Zaprojektowana do integracji  
w systemach
Z zainstalowanymi modułami CIM, MAGNA3 integruje 
się łatwo w każdym systemie zarządzania budynkiem 
(BMS) bez zbędnego nakładu czasu  
i kosztów zewnętrznego osprzętu. 

Możesz także dysponować trzema wyjściami 
cyfrowymi, które będą dostarczały informacji dla 
małych i średnich systemów. Dodatkowo są dwa 
przekaźniki wyjściowe oraz analogowe wejście dla 
sygnałów zewnętrznego przetwornika temperatury 
lub innego urządzenia.

Łatwa optymalizacja
Nowy interfejs MAGNA3, udostępniający szczegółowe 
dane, ułatwia optymalizację pompy włącznie z 
funkcjami rejestru 3D Work Log i zmienności punktu 
pracy w czasie (Duty Point Over Time).

NOWE 
NIEsPOTYkANE 
CEChY

Licznik energii cieplnej
Dodaj zewnętrzny przetwornik temperatury  
i przekształć pompę MAGNA3 w licznik energii cieplnej, 
który pomoże wykryć i usunąć kosztowne braki 
zrównoważenia instalacji. 

Zawór równoważący
Nowa funkcja FLOWLIMIT pozwala nastawić graniczną 
wartość maksymalnego natężenia przepływu dla 
Twojej pompy MAGNA3 w każdym z jej rodzajów 
regulacji. To upraszcza instalację i zmniejsza koszty, 
ponieważ ogranicza konieczność stosowania zaworów 
równoważących, a jednocześnie zwiększa efektywność 
energetyczną dzięki wyeliminowaniu strat ciśnienia, 
które występowałyby na zaworze równoważącym. 

WIĘCEJ NIŻ 
POMPA

Nowe przepisy od 2013 roku
Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie 
produktów zużywajacych energię (EuP) od roku 
2013 wskaźnik efektywności energetycznej 
(EEI) bezdławnicowych pomp obiegowych 
montowanych oddzielnie w instalacjach nie 
będzie mógł przekraczać 0,27.

MAGNA3 jest gotowa
MAGNA3 z najlepszym na  
rynku wskaźnikiem EEI 0,19  
z dużą nadwyżką spełnia wszystkie 
planowane wymagania UE, włącznie  
z jeszcze niższym wskaźnikiem EEI 0,23, który 
zacznie obowiązywać w roku 2015.

A czy Ty jesteś już gotowy?
Czy Twoja instalacja jest tak efektywna energetycznie, 
jak to tylko jest możliwe? Zobacz, jak możemy Ci pomóc 
i zapoznaj się z przekonującymi przykładami na stronie 
www.thinkingbuildings.pl/grundfoscrew 

POPrzECzkA 
EFEkTYWNOŚCI  
IDzIE W GórĘ

już dziś



GRUNDFOS GO

bEz PAPIErU!

Mobilna efektywność
Grundfos GO dysponuje bogactwem funkcji 
zwiększających efektywność – włącznie  
z obywającym się bez papieru, prostym systemem 
raportów, tekstowymi komunikatami alarmowymi, 
pełnym dostępem do narzędzi Grundfos on-line oraz 
możliwością klonowania konfiguracji pomp.

Zapisz się już dziś!
Zapisz się i zacznij oszczędzać papier! Pobierz nasz 
elektroniczny kwartalnik BLUEPRINT.  
Odwiedź stronę www.thinkingbuildings.pl i zapisz się 
już dziś na prenumeratę BLUEPRINT.

PrzEDsTAWIAMY GrUNDFOs GO

Mobilny system sterowania pompami 
– i dużo więcej
Grundfos GO jest najbardziej wszechstronną 
platformą, jaka istnieje na rynku, do mobilnego 
sterowania pompami, monitorowania ich pracy  
i wsparcia technicznego.  

Jako intuicyjna i przyjazna dla użytkownika aplikacja 
mobilna Grundfos GO umożliwia profesjonalistom 
od pomp oszczędzanie czasu montażu, konfiguracji, 
konserwacji, rejestracji danych i wymiany.

Kompatybilność od samego początku
Aplikacja Grundfos GO jest kompatybilna z szeroką 
paletą pomp, silników i sterowników Grundfos:  
 

 

Sterowniki
CU300  •	

•	 CU301	 
•	 IO351

MP204•	

Pompy
MAGNA  •	

•	 SEG	(AUTOADAPT) 
•	 UPE 
•	 CRE,	CRIE,	CRNE 
•	 MTRE,	SPKE,	CRKE 
•	 TPE,	TPED 
•	 NKE,	NBE 
•	 Multi-E,	CME



Odwiedź nas on-line 
Odwiedź nasze strony internetowe, aby dowiedzieć 
się więcej o ofercie Grundfos w dziedzinie budynków 
użyteczności publicznej. 
Na www.thinkingbuildings.pl uzyskasz informacje  
o naszych produktach i dostęp do naszych narzędzi 
on-line, włącznie z oszczędzającym czas programem 
doboru pomp Quick Pump selection.

Zapisz się i wyprzedzaj trendy! 
Czy chcesz znać najnowsze trendy w 
dziedzinie technologii pomp? Jeżeli 
tak, to zaprenumeruj 
na www.thinkingbuildings.pl 
nasz nieodpłatny, elektroniczny 
kwartalnik blUEPrINT. 

Bycie odpowiedzialnym to nasz fundament
Myślenie o przyszłości otwiera możliwości

Innowacje są istotą
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GRUNDFOS POMPY SP. Z O.O.
ul. Klonowa 23, Baranowo k. Poznania 
62-081 Przeźmierowo
tel.: 61 650 13 00, fax: 61 650 13 50  

www.grundfos.pl, info_gpl@grundfos.com
Nazwa Grundfos, logo Grundfos i hasło Be – Think – Innovate są zastrzeżonymi znakami towarowymi Grundfos 
Holding A/S lub Grundfos A/S, Dania. Wszelkie prawa zastrzeżone na całym świecie.


