ŘEŠENÍ GRUNDFOS MIXIT:

NOVÉ POJETÍ
SMĚŠOVACÍCH UZLŮ
SNADNÉ
UVEDENÍ DO
PROVOZU

O 50 %

RYCHLEJŠÍ
INSTALACE

GRUNDFOS iSOLUTIONS
PUMP

CLOUD SERVICES

UNIKÁTNÍ A
PROMYŠLENÝ
SYSTÉM

CO JE GRUNDFOS MIXIT?

BLIŽŠÍ POHLED NA ŘEŠENÍ MIXIT

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ SMĚŠOVACÍ UZLY
Grundfos MIXIT v sobě spojuje všechny komponenty do jednoho kompaktního řešení vše v jednom, čímž celou konstrukci
zjednodušuje po mechanické, elektrické a instalatérské stránce. Zároveň díky tomu při instalaci a uvádění do provozu ušetříte až
polovinu času. Podívejte se, jak Grundfos MIXIT funguje a nechte se pohltit novým pojetím směšovacích uzlů.
Řešení Grundfos MIXIT představuje nejrychlejší způsob, jak navrhnout a sestavit optimální směšovací uzel. Stačí Vám k tomu
pouhé dvě komponenty – jednotka Grundfos MIXIT a čerpadlo Grundfos MAGNA3.
MIXIT zahrnuje regulátor teploty, dvoucestný či třícestný ventil, servopohon, vyvažovací ventil a další snímače, takže jednotku
stačí pouze zapojit do zásuvky. Výběr, instalace a uvedení do provozu je tedy hračka. Díky zabudovanému regulátoru teploty navíc
může směšovací uzel začít fungovat již během fáze výstavby – dokonce ještě předtím, než je dokončena integrace systému.
MIXIT představuje univerzální řešení a hodí se pro celou řadu způsobů vytápění. Navíc jej lze použít jak v beztlakých aplikacích s
třícestným ventilem, tak v tlakových aplikacích s dvoucestným ventilem. Díky venkovnímu teplotnímu snímači jednotka nabízí
samostatný provoz. Zabudovaná průmyslová sběrnice navíc umožňuje propojení s Grundfos BUILDING CONNECT nebo jinými
systémy BMS.

BĚŽNÝ SMĚŠOVACÍ UZEL

ŘEŠENÍ VŠE V JEDNOM
místo 8–12 komponent jen jediné, již
smontované a otestované řešení

UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ
Podpora různých aplikací s dvou či
třícestným ventilem, nezávislé na
tlaku a vhodné pro vytápění

ÚČINNĚJŠÍ ŘEŠENÍ
Ušetřete při instalaci a zprovoznění
až 50 % času
VÍCE DAT, VĚTŠÍ KONTROLA
více než 100 dostupných datových
bodů, zprovoznění a optimalizace
plně na dálku

PŘIPRAVENO K PŘIPOJENÍ
Zahrnuje bezplatné monitorovací
řešení a po rozšíření Connect
také možnost komunikace přes
průmyslovou sběrnici BUS

SNADNÉ UVEDENÍ DO PROVOZU
Přehledný průvodce, pokročilé
omezovače provozních parametrů
atd. To vše naleznete v GO
REMOTE.

VYSOKÝ VÝKON
Bezchybná komunikace mezi
komponentami a zabudovaným
snímačem průtoku

ŘEŠENÍ MIXIT
SNÍMAČ
SEKUNDÁRNÍ ČERPADLO

SNADNÉ NASTAVENÍ
Další možnosti naleznete v
aplikaci Grundfos GO.

JEDNO KONTAKTNÍ MÍSTO
Kvůli servisu a podpoře stačí kontaktovat
jen jednoho dodavatele.

REGULÁTOR
ZPĚTNÁ KLAPKA
REGULAČNÍ VENTIL
SERVOPOHON
VENTIL DIF. TLAKU
ŠKRTICÍ VENTIL
SNÍMAČ

Široká možnost využití
• Vytápění
• Podpora čerpadla MAGNA3
Uživatelsky přívětivé
• Přehledné rozhraní MIXIT zobrazuje základní informace o
teplotě (přívodní, návratová, nastavená hodnota), varování/
alarmy, otevřené ventily atd.
• Díky Bluetooth lze jednotku snadno propojit s aplikací
Grundfos GO REMOTE.
• Přehledné zobrazení v aplikaci Grundfos GO REMOTE nabízí
dostupná data a pokročilé funkce.
• Nastavení a uvedení do provozu je díky průvodcům snadné
a uživatelsky přívětivé.

Pokročilý ventil a regulátor
• Zabudované dvoucestné a třícestné ventily
• KVS 0,63–40 a nastavitelná hodnota KVS 1/10
• Nezávislé na tlaku 5–250 kPa*
• Zabudovaný regulátor teploty s funkcí kompenzace podle
počasí
• Plánování a vypnutí při teplém počasí
• Čtyři pokročilé omezovače provozních parametrů*
• Monitorování předané energie*
Konektivita a rozšíření
• Bezplatné monitorovací řešení s možností rozšíření na
profesionální verzi.
• Zabudovaná možnost komunikace přes protokoly fieldbus
(BACNET MS/TP & IP + MODBUS RTU & TCP), která se
odemkne po zakoupení rozšíření.
* Součástí verze Dynamic.
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PORTFOLIO MIXIT PODLE VÝKONU A PRŮTOKU

11 250 l/h
260 kW
7 000 l/h
160 kW

800 l/h
18 kW
500 l/h
12 kW
300 l/h
7 kW
MIXIT 25-6.3
KV 0,63–6,3

MIXIT 25-10
KV 1,0–10

MIXIT 32-16
KV 1,6–16

Průtok při Dp 5–50 kPa
Výkon při Δt 20 °C

MIXIT

MIXIT
DYNAMIC

ROZŠÍŘENÍ
DYNAMIC**

ROZŠÍŘENÍ
CONNECT

Regulace teploty

•

•

-

•

Kompenzace podle venkovní teploty

•

•

-

•

Plánování a vypnutí při teplém počasí

•

•

-

•

Nastavitelná hodnota KVS a regulátor teploty

•

•

Nezávislost na tlaku (5–250 kPa)

-

•

•

(•) *

Monitorování předané energie

-

•

•

(•) *

Omezovače vyvážení
   - Průtok v primárním okruhu
   - Tepelný výkon
   - Návratová teplota
   - Diferenční teplota

-

•

•

(•) *

Grundfos BUILDING CONNECT
– bezplatné monitorovací řešení

•

•

-

-

Grundfos BUILDING CONNECT – profesionální verze

-

-

-

•

Propojení přes protokoly BACNET/MODBUS

-

-

-

•

VARIANTY A ROZŠÍŘENÍ MIXIT

*Dostupné pouze u verze Dynamic
**Dynamické rozšíření z verze MIXIT na MIXIT DYNAMIC
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Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Tel: 585 716 111
email: gcz@grundfos.com
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4 500 l/h
100 kW

