RIEŠENIE GRUNDFOS MIXIT:

PREDEFINOVANIE
ZMIEŠAVACIA LEPŠÍ SYSTÉM
JEDNODUCHÉ
UVEDENIE DO
PREVÁDZKY

O 50%

RÝCHLEJŠIA
INŠTALÁCIA

GRUNDFOS iSOLUTIONS
PUMP

CLOUD SERVICES

SKLOŇOVANIE
DIZAJN
SÚSTAVY

ČO JE GRUNDFOS MIXIT?

BLIŽŠÍ POHĽAD NA RIEŠENIE MIXIT

OPTIMÁLNE RIEŠENIE ZMIEŠAVACEJ SLUČKY
Grundfos MIXIT kombinuje všetky komponenty do univerzálneho riešenia „všetko v jednom“, čo uľahčí mechanické, elektrické
a inštalatérske zostavenie a skráti čas inštalácie a spustenia až o 50 %. Preskúmajte Grundfos MIXIT a hlbšie spoznajte, ako sa
zmiešavacia slučka tak, ako sme ju doteraz poznali, celkom zmenila.
Riešenie Grundfos MIXIT je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako navrhnúť a zostaviť optimálnu zmiešavaciu slučku. Všetko,
čo potrebujete, sú dva komponenty – jednotku Grundfos MIXIT a Grundfos MAGNA3.
MIXIT integruje regulátor teploty, 2- alebo 3-cestný ventil, spúšťací mechanizmus, vyvažovací ventil a snímače do jedného
komponentu pripraveného na zapojenie, čo uľahčuje výber, inštaláciu a uvedenie do prevádzky. A vďaka zabudovanému
regulátoru teploty môže zmiešavacia slučka fungovať počas fázy výstavby – ešte pred dokončením integrácie systému.
MIXIT je flexibilný a zabudovaná zbernica komunikáčného poľa pripojenia. Po druhé, môže sa použiť v 3-cestných aplikáciách
bez pretlaku, ako aj v 2-cestných aplikáciách pod tlakom. A nakoniec, podporuje lokálnu samostatnú prevádzku prostredníctvom
vonkajšieho snímača, zatiaľ čo jeho zabudované Fieldbus pripojenie umožňuje pripojenie ku Grundfos BUILDING CONNECT alebo
k iným systémom riadenia budov.

TRADIČNÁ ZMIEŠAVACIA SLUČKA

UNIVERZÁLNE RIEŠENIE
8 – 12 komponentov v jednom, vopred zmontovanom
a v závode otestovanom riešení

FLEXIBILNÉ RIEŠENIE
Viacnásobné použitie podporuje
2/3-cestný ventil nezávislý od tlaku
aj v rámci vykurovania

ZVÝŠENÁ EFEKTIVITA
Ušetrite 50 % času inštalácie
a spustenia do prevádzky
VIAC DÁT, VIAC KONTROLY
K dispozícii je +100 dátových
bodov, 100 % spustenie na
diaľku a optimalizácia

PRIPRAVENÉ NA PRIPOJENIE
Zahŕňa bezplatné monitorovacie
riešenie a zabudovanú komunikačnú
zbernicu poľa s možnosťou aktualizácie pripojenia

JEDNODUCHÉ UVEDENIE
DO PREVÁDZKY
Užívateľsky príjemní sprievodcovia nastavením, pokročilé
obmedzovače vyvažovania atď.,
všetko dostupné cez GO REMOTE

VYSOKÝ VÝKON
Bezchybná interakcia medzi komponentmi systému a vstavaným
snímačom prietoku

RIEŠENIE MIXIT
SNÍMAČ
SEKUNDÁRNE ČERPADLO

JEDNODUCHÉ NASTAVENIE
Získajte prístup k ďalším
nastaveniam v Grundfos GO.

JEDNO KONTAKTNÉ MIESTO
Kvôli servisu a podpore stačí zavolať
len jedinému dodávateľovi.

RIADIACA JEDNOTKA
SPÄTNÝ VENTIL
OVLÁDACÍ VENTIL
HNACÍ MECHANIZMUS
DIF. TLAKOVÝ VENTIL
ŠKRTIACI VENTIL
SNÍMAČ

Podpora viacerých aplikácií
• Vykurovanie
• Podpora pre Magna3
Užívateľsky prívetivý
• 	Jednoduché rozhranie MIXIT zobrazuje základné informácie, ako je teplota (napájanie, prietok, spätný tok a
požadovaná hodnota), upozornenia/alarmy, otváranie
ventilov atď.
• 	Pripojenie cez Bluetooth umožňuje jednoduchú integráciu
s Grundfos GO REMOTE.
• 	Schematický prehľad v Grundfos GO REMOTE ponúka
všetky dostupné dáta a pokročilé funkcie.
• 	Sprievodcovia nastavením a spustením v Grundfos
GO REMOTE ponúkajú jednoduchý a užívateľsky
prívetivý zážitok.

Pokrokový ventil a regulátor
• Zabudované 2-cestné a 3-cestné ventily
• KVS 0,63 – 40 a nastaviteľné KVS 1/10
• KPA 5 – 250, nezávisle od tlaku*
• Vstavaný regulátor teploty s kompenzáciou počasia
• Plánovanie a vypnutie pri teplom počasí
• Štyri vylepšené vyvažujúce obmedzovače*
• Monitorovanie energie*
Pripojenie a aktualizácie
• Bezplatné monitorovacie riešenie s možnosťou aktualizácie na profesionálnu úroveň.
• Vstavaná komunikačná zbernica poľa (BACNET MS/TP & IP
+ MODBUS RTU & TCP) je k dispozícii ako aktualizácia.
* Súčasťou verzie Dynamic.
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11,250 l/hod.
260 kW
7 000 l/hod.
160 kW
4 500 l/hod.
100 kW

800 l/hod.
18 kW
500 l/hod.
12 kW
300 l/hod.
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

Prietok Dp 5 – 50 kPa
Výkon Δt 20°C

MIXIT

AKTUALIZÁCIA
DYNAMIC**

AKTUALIZÁCIA
PRIPOJENIA

Regulácia teploty

•

-

•

Kompenzácia vonkajšej teploty

•

-

•

Plánovanie a vypnutie pri teplom počasí

•

-

•

Nastaviteľná hodnota kvs a regulátor teploty

•

MIXIT VARIANTY A AKTUALIZÁCIA

Nezávisle od tlaku (5 – 250 kPa)

-

•

(•) *

Monitorovanie tepelnej energie

-

•

(•) *

Vyvažovacie obmedzovače
- Primárny tok
- Tepelný výkon
- Spätná teplota
- Diferenčná teplota

-

•

(•) *

Grundfos BUILDING CONNECT – bezplatné monitorovacie riešenie

•

-

-

Grundfos BUILDING CONNECT – profesionálna verzia

-

-

•

Integrácia cez komunikačnú zbernicu poľa BACNET/MODBUS

-

-

•

* Povolené/dostupné len vtedy, ak ide o verziu Dynamic
** Dynamic ako aktualizované z Mixit na Mixit Dynamic
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