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NOWA

Typoszeregi
MAGNA
pasują do
każdego
systemu
Efektywne energetycznie typoszeregi MAGNA
zaspokajają wymagania praktycznie wszystkich
systemów i sprawiają, że instalacja i uruchamianie
systemów HVAC są tak łatwe, jak nigdy dotychczas.

MAGNA1
łatwa opcja dla dobrego
wykonania zadania
MAGNA3
do systemów zaawansowanych

WERSJA

MAGNA1
łatwa opcja dla dobrego
wykonania zadania

MAGNA3
doskonała pompa
do systemów
zaawansowanych

MAGNA1 jest idealnym wyborem do prostych zadań
w zastosowaniach wymagających tylko podstawowego
zakresu regulacji i monitorowania systemu.

MAGNA3 jest uniwersalną pompą do nowoczesnych
systemów HVAC, które wymagają funkcji komunikacji
i bezwzględnie niezawodnej efektywności.
Dysponuje ona szeregiem unikalnych funkcji:

Korzyści:
»

Łatwa instalacja i uruchamianie za pomocą
jednego przycisku

»

Oszczędność energii i redukcja kosztów

»

Wskaźnik efektywności energetycznej ( EEI)
dużo lepszy od 0,20

»

Wysoka niezawodność

»

NOWOŚĆ! Wejście/ wyjście do PLC lub do
konfiguracji BMS

W
NE

BMS
PLC

WEJŚCIE/WYJŚCIE

AUTO ADAPT zapewnia, że MAGNA3 automatycznie
dostosowuje się do rzeczywistej charakterystyki systemu, aby
zapewnić minimalne zużycie energii w czasie eksploatacji.
Działanie tej funkcji redukuje koszty eksploatacji, a niski
poziom hałasu zwiększa komfort.
FLOW LIMIT umożliwia ograniczanie maksymalnej wydajności
i przez to pozwala to rezygnację z zaworów dławiących. Przez
połączenie z AUTO ADAPT uzyskuje się FLOW ADAPT.
Regulacja różnicy temperatur umożliwia kontrolę wydajności
w oapraciu o Δ T.
Licznik energii cieplnej zintegrowany w pompie może służyć
do ustalania zużycia energii w różnych częściach budynku
i jest cennym narzędziem do celów optymalizacji.
Automatyczna redukcja nocna zapewnia, że MAGNA3 pracuje
z charakterystyką minimalną, kiedy zintegrowany czujnik
rejestruje spadek temperatury o więcej niż 10-15 °C w oknie
czasowym ok. 2 godz.
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