
MAGNA3
Повече от клас A
Пълна гама интелигентни, високоефективни циркулационни 
помпи за отопление, охлаждане, геотермални системи с 
термопомпи и битова гореща вода 
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Надеждна иновация
MAGNA3 е циркулационна помпа, базирана на изпробваната и тествана технология 
MAGNA и на нашия водещ експертен опит в областта на електронните помпи. Двигателят 
с постоянен магнит, функцията AUTOadapt  и вграденият честотен конвертор са част от 
конструкцията на MAGNA, но ние сме добавили някои забележителни нови технологии. 
Резултатът е модерна и интелигентна технология, която наследява ненадминатата 
надеждност на продуктите с марката Grundfos.

Повече от ПомПа
Ако тъРсите нАй-ефективното Решение 
нА пАзАРА в комбинАция с високА 
интелигентност и нАистинА пълнА 
гАмА пРоДукти, не тъРсете повече. 
MAGNA3 е тук 

ПЪЛНа Гама 
– перфектно пасва на вашите нужди и намалява разходите за жизнения цикъл

НаЙ-ДоБРата еФеКтИвНоСт На ПаЗаРа 
– минимизира енергийните разходи 

вИСоКа ИНтеЛИГеНтНоСт 
– намалява инвестиционните разходи и осигурява пълен контрол върху вашата система 

ДоКаЗаНа НаДеЖДНоСт 
– базирана на 40-годишен опит и 1 милион часа тестове 

ЛеСНо ИНСтаЛИРаНе 
– пести време и усилия

Характеристики
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НаЙ-вИСоКИте СтаНДаРтИ, 
НаЙ-ДоБРИте РеЗуЛтатИ
Готови ли сте за пълната гама 
помпи?
Magna3 е наистина пълна гама помпи с повече 
от 150 модела единични и сдвоени помпи с корпус 
от чугун или неръждаема стомана. Също така 
подобрихме параметрите на сдвоените помпи 
до максималните 18 m напор и 70 m3/h дебит. 
Пригответе се да откриете циркулационната помпа, 
която идеално пасва на всяко овК приложение. 

Умната помпа
Magna3 ви предоставя нови възможности с 
допълнителни режими за интелигентен контрол, 
оптимизирана комуникация със системи за 
управление на сгради и вграден топломер. тя ви 
позволява също така да спестите баланс-вентилите 
в системата. Справедливостта изисква да кажем, че 
ние вдигнахме летвата в интелигентните помпени 
системи.

Най-добрата ефективност
Казано накратко: Magna3 е най-ефективната 
циркулационна помпа, предлагана днес на 
пазара. По-подробното обяснение е: чрез помпа 
с индекс за енергийна ефективност (EEI) доста под 
нивото, определено от директивата EuP, можете 
да постигнете спестявания на енергия до 75% в 
сравнение с типична циркулационна помпа и 
следователно – забележително бързо възвръщане 
на инвестицията. И разбира се, да покриете 
критериите на EuP законодателството (научете 
повече на www.europump.org).

Надеждност от а до Я
Ние в grundfos се отнасяме към тестването на 
продуктите с необходимото внимание. С 40-годишен 
опит в помпите с електронно управление и  
1 милиона часа тестове на Magna3 в екстремни 
условия, включително променливо налягане, висока 
влажност, както и висока и ниска температура, ние 
сме уверени, че тези помпи ще ви служат всеки ден, 
без да ви създават проблеми, много години напред.
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Grundfos Blueflux® е вашата гаранция
етикетът grundfos Blueflux® е вашата гаранция, че Magna3 е 
оборудвана с най-ефективния двигател, достъпен в момента. 
Двигателите grundfos Blueflux® са конструирани така, че 
намаляват потреблението на електроенергия с до 60%, което води 
до намаляване на емисиите на CO2 и оперативните разходи.

вСеоБхватНа 
еФеКтИвНоСт

Пълно удовлетворяване  
на нуждите
Разширената гама помпи Magna3 с максимален 
напор 18 m и максимален дебит 70 m3/h включва 
повече от 150 модела единични и сдвоени помпи 
с корпус от чугун или неръждаема стомана. това 
означава, че е много лесно да изберете помпа от 
гамата Magna3 с точния размер за всяка работна 
точка и да намалите както разходите за покупка, така и 
разходите за енергия в процеса на работа на помпата.

MAGNA непрекъснато се подобрява
grundfos продължава да развива циркулационните 
помпи и те са очевидният избор, ако търсите 
енергийноефективно решение и бърза 
възвръщаемост на инвестициите. 

За да постигнем невероятната енергийна 
ефективност на Magna3, ние оптимизирахме още 
хидравликата на помпите, вградихме в тях нашия 
патентован сензор за диференциално налягане 
и използвахме кожух на ротора от композитен 
материал и компактен статор, за да минимизираме 
загубите в двигателя.

Резултатът е високоефективна и доказана за бъдещи 
приложения циркулационна помпа със стойност 
на EEI, която прави дори строгите изисквания на 
директивата 2015 EuP да изглеждат остарели. 

Универсалната циркулационна 
помпа
Подобно на своите предшественици, Magna3 
е идеалната помпа за отопление и охлаждане, 
както и за циркулационни системи за битова 
гореща вода. тя е конструирана за работа с 
течности до -10°C, което я прави подходяща 
както за трудни индустриални приложения, така 
и за геотермални системи с термопомпи (gSHP). 
Наред с това, изискванията за температурата на 
работната течност (-10°C до +110°C) вече не зависят 
от външната температура (0°C до +40°C). Затова 
независимо дали вашият проект изисква отопление 
или охлаждане – Magna3 е помпата за вас.

Обновете помпите си  
и спестете пари
Знаете ли, че обновяването на една помпена 
система може да спести енергия до 80%? 
grundfos предлага няколко подхода за енергийно 
обновяване в зависимост от състоянието на 
съществуващата помпена система. За подробности 
моля, свържете се местното представителство на 
grundfos.

ефективНОст



Режим на пропорционално налягане 

Режим на константно налягане

aUTOadapt

Режим на константна температура

FLOWadapt

Режим на константна крива

функцията AUTOadapt непрекъснато регулира 
кривата на пропорционалното налягане и 
автоматично определя по-ефективната крива 
без компромис с комфорта. с тази фабрична 
настройка в 80% от инсталациите не е 
необходимо допълнително ръчно настройване.

Режимът на пропорционално налягане се 
използва в циркулационни системи. помпата 
непрекъснато адаптира своята работа към 
променящите се изисквания за дебит.  

Режимът на константна крива се използва, 
когато има нужда от постоянен дебит и 
постоянен напор. помпата се настройва 
за желаната работна точка, при което 
ограничителните вентили на помпата, които 
традиционно се изискват в подобна ситуация, 
се оказват излишни. 

Режимът на константна температура се 
използва в системи с променлив дебит, където 
е необходимо да се поддържа постоянна 
температура на течността със стойност, 
определена от потребителя.
помпата контролира дебита, като не е 
необходим външен контролер за регулиране 
на температурата

Режимът на константно налягане е подходящ 
за системи с променлив дебит с много малки 
загуби на налягане в тръбите и за отворени 
системи, където загубите на налягане в тръбите 
са зависими от статичния напор.

функцията FLOWadapt е комбинация от 
AUTOadapt и FLOWLIMIt. MAGNA3 непрекъснато 
следи дебита, осигурявайки той да не бъде 
надвишен. това ще спести разходи за отделен 
баланс-вентил при помпата.  
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ПРеДСтавяме:  вашИят 
ИДеаЛеН РеЖИм За 
уПРавЛеНИе
интелигентният контрол пести време и енергия
MAGNA3 ви предоставя пълния набор от режими за управление, които бихте очаквали от една 
съвременна циркулационна помпа. но интелигентните режими – AUTOadapt и FLOWadapt – 
изпращат MAGNA3 далече пред конкурентите. наред с това функциите FLOWLIMIt и "Автоматичен 
нощен режим" са приложими за всички режими за управление на MAGNA3. 

Работна 
точка

Работна 
крива

потенциални 
спестявания 
в сравнение с 
нерегулирана помпа

потенциални 
спестявания в 
сравнение с режим 
на пропорционално 
налягане 

Допълнителни 
спестявания чрез 
FLOWadapt 
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ИНтеЛИГеНтНИ РешеНИя

създадени за системи за управление на сгради
опционните CIM модули поддържат всички широкоразпространени стандарти за полеви мрежи, 
което прави MAGNA3 идеалното допълнение към всяка система за управление на сгради (BMS).

топломер
MAGNA3 разполага с вграден топломер, който може да наблюдава разпределението и 
потреблението на топлинната енергия в системата, за да се избегнат прекалено големите разходи 
за енергия, получени в резултат на дисбаланс в системата. топломерът има точност от +/-1% до 
+/-10% в зависимост от работната точка и ще ви спести разходите по монтирането на отделен 
топломер в системата. 

Без баланс-вентили
новата функция FLOWLIMIt и режимът за управление FLOWadapt ви позволяват да определите 
максимална стойност на дебита за вашата помпа MAGNA3. помпата непрекъснато следи дебита, 
за да не бъде надвишен желаният максимален дебит. така се премахва необходимостта от 
баланс-вентил при помпата и по този начин се подобрява общата енергийна ефективност на 
системата. за да спази ограниченията за дебит в системата, помпата ще настройва своята работа 
към предварително зададена точка на настройка, което значително намалява консумираната 
енергия.

Безжична комуникация между две единични помпи
MAGNA3 е снабдена с безжична технология, което й позволява да се свързва с друга помпа 
MAGNA3. чрез вградената помощна процедура бързо и лесно може да се установи връзка с 
паралелно работеща помпа. в този случай двете помпи могат да работят в каскаден режим, 
алтернативен режим или режим с резервна помпа.

 помпа  баланс-вентил топломер

Повече от помпа: 
Magna3 разполага с вграден топломер и функция за ограничаване 
на дебита, която заменя баланс-вентила при помпата.

иНтелиГеНтНОст
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Допълнителен вход/изход  
за по-интелигентна система
чрез добавяне на допълнително конфигурируемо 
реле и един аналогов вход пълният I/O комплект 
на MAGNA3 осигурява по-добро наблюдение на 
системата и оптимално регулиране на помпата.

I/O комплект за MAGNA3 
1 x аналогов вход (0-10V/4-20mA) за сензор за диференциално 
налягане, непрекъснат контрол на температурата, измерване на 
топлинна енергия или външна точка на настройка

2 x изхода от релета, конфигурируеми като сигнали за аларма, 
готовност или работа

3 x цифрови входа за външен старт/стоп, макс. крива и мин. крива

лесна оптимизация
иновативната система 3D “Работна история” 
и кривата “Работна точка във времето” правят 
оптимизацията лесна и прецизна. Двете нови 
функции ви дават данни за работата на помпата 
от деня, в който тя е била монтирана, както и 
информация за работните условия, като например 
средна температура и консумация на енергия. 
на базата на тези данни е лесно да се намери 
оптималната помпа за подмяна, идеалният план за 
оптимизация или да се отстрани неизправност. 
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в БЛИЗЪК ПЛаН
Перфектната изолация

Изолационен кожух, който осигурява оптимална топлинна 
изолация на корпуса на помпата. Стандартно доставяни, 
изолационните кожуси са идеално отлети според 
формата на помпата, за да се избегнат отнемащите време 
напасвания.

Разликата е в сензорите

Интегриран сензор измерва 
диференциалното налягане 
при помпата за повишаване на 
ефективността. температурен сензор 
предоставя данни за температурата 
на течността в помпата с цел оценка 
на топлинната енергия (плюс външен 
сензор за измерване температурата 
на течността във връщащата тръба, 
достъпен като аксесоар).

Кожух на ротора от 
композитен материал 

Кожухът на ротора 
от композитен 
материал минимизира 
загубите на енергия и 
увеличава енергийната 
ефективност.

Ротор с неодимова технология

високопроизводителният ротор 
от неодимов магнит увеличава 
ефективността на двигателя.

Компактен статор

високоефективният 
компактен статор 
минимизира 
енергийните загуби.

Подобрена 
хидравлика

хидравликата 
на помпата е 
подобрена чрез 
анализ на потока и 
3D моделиране.

Фиксиращ пръстен

Иновативният, специално 
проектиран фиксиращ 
пръстен позволява бързо 
репозициониране и 
сервизно обслужване на 
помпената глава.

Защита от корозия

обработка чрез 
катафореза на 
повърхността на 
корпуса на помпата и 
статора предпазва от 
корозия. 

разширеН ПОГлеД

Въздушно охлаждане 
предпазва от конденз

въздушното охлаждане 
в контролното табло 
предотвратява проблеми с 
отлагането на конденз. 
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Надеждност през поколенията
MAGNA3 използва конструкция от трето поколение, 
създадена на базата на 65-годишния опит 
на Grundfos в областта на помпите, а новата 
електроника с вградена защита доказва, че ние все 
още сме пионерите в областта на електронните 
помпи.

1 милион часа тестове 
ние в Grundfos вярваме във важността на 
цялостното тестване. MAGNA3 беше подложена 
на повече от 1 милион часа тестове в екстремни 
условия, включително при променливо налягане, 
висока влажност, висока и ниска температура.

Индикатор за 
състоянието на помпата

Иновативният 
индикатор grundfos 
Eye предоставя 
визуална информация 
за състоянието на 
помпата: работа 
на помпата, 
предупреждение или 
аларма.

Повече данни към и от помпата

три цифрови входа, две изходни релета 
и един аналогов вход за външен сензор. 

Лесна интеграция в 
BMS системи

в контролното табло 
лесно се монтират CIM 
модули за връзка към 
BMS система. 

Висококачествен 
потребителски 
интерфейс 

цветен TFT (Thin 
Film Transistor) 
дисплей за лесна 
и интуитивна 
настройка на 
помпата.

Лесно свързване 
към ел. захранване

уникално 
захранване чрез 
кабелен куплунг в 
контролното табло.

аксесоари

Grundfos GO
Grundfos GO ви предоставя 
интуитивен мобилен контрол върху 
помпата и пълен достъп до онлайн 
ресурсите на Grundfos в движение.

CIM модули
за връзка към BMS системи могат 
да бъдат добавени CIM модули, 
поддържащи следните стандарти 
за полеви мрежи: LON, Profibus, 
Modbus, SMS/GSM/GPRS и BACnet. 
в допълнение е налична и GENIBus 
комуникация. 

Изолационни кожуси за 
охладителни системи
изолационни кожуси, 
предотвратяващи образуването 
на конденз и корозията при 
климатични системи и геотермални 
системи с термопомпи.



Magna3
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ПРоДуКтова Гама

температурен обхват (всички модели):
температура на течността: -10°C до +110°C
външна температура: 0°C до +40°C

тип на помпата размер от 
вход до 

изход (mm)

единична помпа, чугун единична 
помпа, 

неръждаема 
стомана

сдвоена помпа, чугун

PN 6/10 PN 16 PN 6/10 PN 6/10 PN 16

MAGNA3 32-120 F 220 l l l l l

MAGNA3 40-80 F 220 l l l l l

MAGNA3 40-100 F 220 l l l l l

MAGNA3 40-120 F 250 l l l l l

MAGNA3 40-150 F 250 l l l l l

MAGNA3 40-180 F 250 l l l l l

MAGNA3 50-40 F 240 l l l l l

MAGNA3 50-60 F 240 l l l l l

MAGNA3 50-80 F 240 l l l l l

MAGNA3 50-100 F 280 l l l l l

MAGNA3 50-120 F 280 l l l l l

MAGNA3 50-150 F 280 l l l l l

MAGNA3 50-180 F 280 l l l l l

MAGNA3 65-40 F 340 l l l l l

MAGNA3 65-60 F 340 l l l l l

MAGNA3 65-80 F 340 l l l l l

MAGNA3 65-100 F 340 l l l l l

MAGNA3 65-120 F 340 l l l l l

MAGNA3 65-150 F 340 l l l l l

тип на помпата размер от 
вход до 

изход (mm)

единична помпа, чугун сдвоена помпа, чугун

PN 6 PN 10 PN 16 PN 6 PN 10 PN 16

MAGNA3 80-40 F 360 l l l l l l

MAGNA3 80-60 F 360 l l l l l l

MAGNA3 80-80 F 360 l l l l l l

MAGNA3 80-100 F 360 l l l l l l

MAGNA3 80-120 F 360 l l l l l l

MAGNA3 100-40 F 450 l l l l l l

MAGNA3 100-60 F 450 l l l l l l

MAGNA3 100-80 F 450 l l l l l l

MAGNA3 100-100 F 450 l l l l l l

MAGNA3 100-120 F 450 l l l l l l

теХНически ДаННи
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MAGNA3
Ние предлагаме пълна гама помпи 
Magna3, подходящи за вашите 
нужди, с ненадмината ефективност 
и интелигентна технология и добре 
известната надеждност на продуктите 
на grundfos, основаваща се на 65 години 
опит .

Пълната продуктова гама на Grundfos 
обхваща всички области на приложение 
в сградите:

•	 Нагнетяване
•	 Отопление
•	 Охлаждане
•	 Геотермална	енергия	(GSHP)
•	 Комунално	топлоснабдяване
•	 Дезинфекция	на	вода	
•	 Третиране	на	отпадни	води	
•	 Събиране	на	дъждовни	води
•	 Противопожарни	системи
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