ROZWIĄZANIE GRUNDFOS MIXIT:

PONOWNE ZDEFINIOWANIE
UKŁADU ZMIESZANIA
ŁATWE
URUCHOMIENIE

O 50%
SZYBSZY
MONTAŻ

UPROSZCZONE
PROJEKTOWANIE

GRUNDFOS iSOLUTIONS
PUMP

CLOUD SERVICES
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CO TO JEST GRUNDFOS MIXIT?
OPTYMALNE ROZWIĄZANIE PĘTLI MIESZAJĄCEJ
Grundfos MIXIT łączy wszystkie elementy w rozwiązanie typu „wszystko w jednym”, ułatwiając projektowanie, elektryczne i
hydrauliczne oraz skracając czas montażu i uruchomienia nawet o 50%. Poznaj Grundfos MIXIT i prezkonaj się, że układ
zmieszania, jaki znamy, został zdefiniowany na nowo.
Rozwiązanie Grundfos MIXIT to najszybszy i najprostszy sposób na zaprojektowanie i wykonanie optymalnej pętli mieszającej.
Potrzebujesz tylko dwóch komponentów – jednostki Grundfos MIXIT i pompy Grundfos MAGNA3.
MIXIT integruje sterownik temperatury, zawór 2- lub 3-drogowy, siłownik, zawór równoważący i czujniki w jeden element
plug-and-play, co znacznie ułatwia wybór, montaż i uruchomienie. A dzięki wbudowanemu sterownikowi temperatury pętla
mieszająca może działać na etapie budowy – jeszcze przed zakończeniem integracji systemu.
MIXIT jest elastyczny i obsługuje wiele zastosowań grzewczych. Po drugie, można go używać zarówno w zastosowaniach
3-drogowych bez ciśnienia, jak i 2-drożnych. Ponadto obsługuje lokalną, autonomiczną pracę ,a wbudowana łączność fieldbus
umożliwia podłączenie do Grundfos BUILDING CONECT lub innych systemów zarządzania budynkiem BMS.

TRADYCYJNA PĘTLA MIESZAJĄCA

ROZWIĄZANIE MIXIT
CZUJNIK
POMPA POMOCNICZA
STEROWNIK
ZAWÓR ZWROTNY
ZAWÓR REGULACYJNY
SIŁOWNIK
ZAWÓR RÓŻNICOWY
CIŚNIENIA
ZAWÓR DŁAWIĄCY
CZUJNIK
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BLIŻSZE SPOJRZENIE NA ROZWIĄZANIE MIXIT

ROZWIĄZANIE „WSZYSTKO W JEDNYM”
8 do 12 elementów składających się na jedno wstępnie
zmontowane i fabrycznie przetestowane rozwiązanie

ROZWIĄZANIE ELASTYCZNE
Obsługa wielu zastosowań
zarówno zaworu 2/3-drożnego,
niezależnie od ciśnienia

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ
Oszczędność 50% czasu montażu i
uruchomienia
WIĘCEJ DANYCH, WIĘCEJ KONTROLI
+100 dostępnych punktów
pomiarowych

GOTOWE DO POŁĄCZENIA
Bezpłatne rozwiązanie do
monitorowania w zestawie i
wbudowana magistrala fieldbus
dostępna po modernizacji połączenia

ŁATWE URUCHOMIENIE
Przyjazne dla użytkownika
kreatory konfiguracji, ograniczniki
równoważenia z. Dostępne przez
aplikację GO REMOTE

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
Bezproblemowa współpraca
pomiędzy poszczególnymi
elementami zestawu

ŁATWA KONFIGURACJA
Dostęp do dodatkowych
ustawień w aplikacji
Grundfos GO.

JEDEN PUNKT KONTAKTU
Wystarczy zadzwonić do jednego
dostawcy, aby uzyskać serwis i wsparcie.

Obsługa wielu zastosowań
• Ogrzewanie
• Chłodnictwo
Przyjazne dla użytkownika
• Prosty interfejs MIXIT pokazuje podstawowe informacje,
takie jak temperatura (zasilania powrotu i wartość
zadana), ostrzeżenia/alarmy, otwarcia zaworów, itp.
• Łączność Bluetooth umożliwia łatwą integrację z aplikacją
Grundfos GO REMOTE.
• Aplikacja Grundfos GO REMOTE oferuje wszystkie dostępne
dane i zaawansowane funkcje.
• Kreatory konfiguracji i uruchomienia w Grundfos GO
REMOTE zapewniają łatwą, przyjazną dla użytkownika
obsługę.

Zaawansowany zawór i sterownik
• Wbudowane zawory 2 i 3-drogowe
• KVS 0,63-40 i ustawialny KVS 1/10
• Niezależne od ciśnienia 5–250 KPA*
• Wbudowany sterownik temperatury z kompensacją
pogodową
• Programowanie i wyłączanie z pracy przy ciepłej pogodzie
• Cztery ograniczniki równoważenia *
• Monitorowanie energii*
Łączność i modernizacje
• Darmowe rozwiązanie w zakresie monitoringu z możliwością rozbudowy do wersji profesjonalnej.
• Wbudowana magistrala fieldbus (BACNET MS/TP i IP +
MODBUS RTU i TCP) dostępna jako rozszerzenie.
* Wersja DYNAMIC.
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ZAKRES STOSOWANIA

7.000 l/h
160 kW
4.500 l/h
100 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

Przepływ Dp 5-50 kPa
Moc Δt 20°C

MIXIT

ROZSZERZENIE
DYNAMIC**

ROZSZERZENIE
CONNECT

WARIANTY I UAKTUALNIENIA MIXIT

Sterowanie temperaturą

•

•

-

•

Kompensacja temperatury zewnętrznej

•

•

-

•

Programowanie i wyłączanie z ruchu przy ciepłej pogodzie

•

•

-

•

Ustawiana wartość KVS i sterownik temperatury

•

•

Niezależne od ciśnienia (5–250 kPa)

-

•

•

(•) *

Monitorowanie energii

-

•

•

(•) *

Ograniczenia równoważenia
- Przepływ pierwotny
- Moc cieplna
- Temperatura powrotu
- Różnica temperatur

-

•

•

(•) *

Grundfos BUILDING
Connect - bezpłatne rozwiązanie monitorujące

•

•

-

-

Grundfos BUILDING Connect - profesjonalne

-

-

-

•

Integracja z magistralą fieldbus BACNET/MODBUS

-

-

-

•

* Włączony/ dostępny tylko wtedy, gdy jest to wersja Dynamic
** Uaktualnienie Dynamic jako uaktualnienie z MIXIT do MIXIT DYNAMIC

Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos, the Grundfos logo and “be think innovate” are registered trademarks owned by The Grundfos Group. Minden jog fenntartva. © 2021 Grundfos Holding A/S, minden jog fenntartva.

11.250l/h
260 kW

GRUNDFOS POMPY SP. Z O. O.
ul. Klonowa 23, Baranowo
62081 Przezmierowo, Poland
Tel: (+48) 61 650 13 00
www.grundfos.pl

4012617_GPL_CBS-MIXIT-Campaign-CE-2021_brochure_performance-range-Delta-T-20_A4_3mmBleed_ART03_AT.indd 4

9/17/21 1:17 PM

