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elektronicky řízené úsporné oběhové čerpadlo 50-80F

Oběhová čerpadla GRUNDFOS MAGNA3 jsou určena jak pro vytápění tak i chlazení v téměř 
všech projektech budov - starých nebo nových. Tato čerpadla jsou vhodná i pro domovní 
teplovodní soustavy.

K zajištění správného provozu je důležité, aby se dimenze dané soustavy kryly s výkonovými 
parametry čerpadla. Čerpadlo je zvláště vhodné pro instalaci ve stávajících soustavách, kde 
diferenční tlak v celém čerpadle je příliš vysoký v obdobích nižšího průtoku. Čerpadlo je vhodné i 
pro nové soustavy, kde se vyžaduje automatické nastavení dopravní výšky/tlakového rozdílu 
čerpadla podle aktuálního požadovaného průtoku, a to bez použití nákladných obtokových armatur 
nebo podobného zařízení. Kromě výše uvedeného je čerpadlo vhodné pro soustavy s prioritou 
teplé vody, kdy externí signál může okamžitě spustit čerpadlo podle maximální křivky, např. v 
systémech solárního vytápění.

Čerpadlo Grundfos MAGNA3 má 4-pólový synchronní motor s trvalými magnety (PM motor). Tento 
typ motoru má vyšší účinnost než standardní asynchronní motor. Otáčky jsou řízeny integrovaným 
frekvenčním měničem.

Možné způsoby použití čerpadla Grundfos Magna3:

otopné soustavy
klimatizační a chladicí soustavy
soustavy s tepelnými čerpadly
solární otopné soustavy

Vlastnosti čerpadel Grundfos Magna3:

ovládací panel s tenkým displejem na svorkovnici
zabudovaný snímač diferenčního tlaku a teploty
řídicí jednotka ve svorkovnici
vzduchem chlazená elektronika
AUTOADAPT
FLOWADAPT a FLOWLIMIT
Regulace na proporcionání tlak
Regulace na konstantní tlak
Regulace na konstantní teplotu
Konstatní křivky
Max. nebo min. křivka
Automatický redukovaný noční provoz
Není nutná externí motorová ochrana
Velký teplotní rozsah
Pro vytápění jsou dodávány tepelně-izolační kryty jako součást dodávky
Způsoby komunikace:

bezdrátová komunikace Grundfos GO
fieldbus komunikace pomocí modulů CIM
digitální vstupy
reléové výstupy
analogový vstup



Parametry čerpadla Grundfos Magna3 50-80F 240, PN 6/10:

Výtlak H max: 8 m
Napětí: 230V / 50Hz
Připojení: DN 50
Vestavná výška (délka): 240 mm
Příkon: 21 - 325 W
Proud: 0,22 - 1,46 A
Krytí: X4D
Třída izolace: F
Max. provozní tlak: 10 bar
Čerpaná kapalina: voda
Teplota čerpané kapaliny: -10°C až +110°C
Rozsah okolní teploty: 0 ...40°C
Hmotnost: 20 kg

Zdroj: http://www.sos-shop.cz/sos/eshop/14-1-CERPADLA/160-2-obehova-cerpadla-vytlak-8-m/
5/4003-obehove-cerpadlo-Grundfos-Magna3-50-80-F-240-PN6-10-230V 
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