
INTELIGENSE
energy saving electronic pump 

АА

CC

DD

EE

FF

GG

BB
АА

Energy
iaeνέργεια

Интелигентите 
циркулационни помпи

EEI ² 0,23



Съдържание:

1.Въведение

2.Приложение

3.Монтаж

4.Параметри

5.Функция на превключвателя

6.Конструкция

7.Работна характеристика

8.Технически данни

9.Размери

10.Гаранция



А клас Интелигентите циркулационни помпи

Въведение
Клас Интелигентни циркулационни помпи е напълно завършена гама от 

циркулационни помпи, характеризиращи се с:
Функция AUTOADAPT (автоматично адаптиране), приспособяваща се към 

повечето инсталации.
Интегрираното управление за диференциално налягане позволява 

характеристиките на помпата да се настроят според изискванията на съществуващата 
система.

Автоматичен нощен режим (по избор)
Дисплей, показващ действителната консумация на енергия във ватове
Мотор, базиран на технологията постоянен магнит/компактен ротор
Този клас помпа е енерго-оптимизирана и А-етикетирана. Енергията с етикет А 

характеризира нивото на пестене на енергия на помпата. Системата за класифициране 
на енергията има 7 нива, т.е. от А до G. Ниво А е най-доброто.

Използването на тази помпа ще намали значително консумацията на енергия и 
ще подобри управлението на системата, ще намали шума от термостатичните вентили 
и от другите фитинги .

А клас интелигентни циркулационни помпи предлага следните предимства:

Пестене на енергия Автоматичен контрол на диференциалното налягане
Приспособимост Подходящ за инсталиране в съществуващи системи
Нощен режим Автоматичен нощен режим (по избор)
Комфорт Ниско ниво на шум при експлоатация
Безопасност Вградени електрически и термални защити на помпата
Удобство Лесна настройка и експлоатация
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Тази помпа е конструирана за циркулиращи течности в отоплителна система. 
Тя е подходяща за:
•системи с постоянен или променлив дебит, където е желателно да се 

оптимизира работата на помпата;
•системи с променлива температура на дебита;
•системи, където е приложим нощният режим.
•тази помпа е особено подходяща за съществуващи системи, където 

диференциалното налягане на помпата е твърде високо по време на нуждата от намален 
дебит.

•инсталация в нови системи с цел напълно автоматични настройки на работната 
характеристика на нужния дебит без да има нужда от използването на бай-пас вентили 
или други скъпи компоненти.

AUTOADAPT 
Вградените автоматични настройки са специално разработени за подподови 

отоплителни системи
Двутръбна система.
Функцията AUTOADAPT (фабрична настройка) автоматично настройва 

работната характеристика на помпата към нуждата, т.е. към параметрита на системата и 
нуждите от топлина. Работната характеристика се настройва постепенно с течение на 
времето. Оптималната настройка на помпата не може да се очаква да бъде постигната 
от първия ден.

Експлоатация
Функцията AUTOADAPT позволява автоматично управление на работната 

характеристика на помпата:
Настройване на работната характеристика на помпата към отоплителната 

нужда на системата
Настройване на работната характеристика на помпата към промени в  

натоварването за 24 часа. 
В режим автоматично адаптиране, помпата е настроена на пропорционално 

управление на налягането

Автоматичен нощен режим
Помпите предлагат възможност за избор на автоматичен нощен режим, който се 

се активира с  бутона, намиращ се на контролната панел. Фабрични настройки на 
автоматичния нощен режим не са активни. 

Внимание: ако помпата е настроена на скорост III, II или I функцията за нощен 
режим е деактивирана.

Когато автоматичния нощен режим бъде активиран, помпата автоматично 
минава от без режим на нощен режим.  Промяната зависи от температурата на дебита, 
измерен от интегрираните температурни сензори.

Приложение



AUTOADAPT (фабрични настройки)

PP1

PP2

CP1

CP2

III

II

I

Автоматичен режим

Най-ниско пропорционално налягане

Най-високо пропорционално налягане

Най-ниско постоянно налягане

Най-високо постоянно налягане

Постоянна скорост, скорост III

Постоянна скорост, скорост  II

Постоянна скорост, скорост  I

Автоматичен нощен режим

Настройки Режим на помпата

Функции:

Помпата трябва да бъде инсталирана като моторния вал задължително трябва да 
бъде в хоризонтална позиция.

Помпата не трябва да бъде стартирана докато системата не бъде напълнена с 
течност и обезвъздушена. При входа на помпата трябва да е осигурено минималното 
препоръчвано налягане. Системата не може да бъде обезвъздушена през помпата.
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Инсталация

Температура на течността: -10°C до +100°C
Работно налягане: максимално 10 bar
Температура на атмосферата: 40°C
Захранване: 230V~50Hz
Клас на защита: I
Степен на защита: Ip42
Декларирани EEI: > 0.23

Параметри



Конструкция:
Конструкция:

Взривна схема:

24 Капак на дисплея

21 Втулка

22 Болт

26 Болт

19 Болт

20 Платка

17 Гарнитура

Уплътнение 7

Болт 5

О-пръстен 2

Кутия на статора 4

Винт 1

Табелка 3

Ротор 10

Уплътнение 13

Тяло на помпата 16

Вход 15

Лагер 9

Лагер 11

Лагерно гнездо 12

27 Стикер

28 Щепсел за свързване

23 Крепител
18 Кутия

25 Капак

Импелер 14

Кожух на ротора 8

Статор 6
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Работни характеристики:
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Технически данни:

AUTO 25/4A

AUTO 25/6A

AUTO 32/6A

AUTO 25/4B

AUTO 25/6B

G 1 1/2"

G 1 1/2"

G 2"

G 1 1/2"

G 1 1/2"

22

45

45

22

45

46

52

80

46

52

4

6

6

4

6

180

180

180

180

180

2.8

2.8

3.2

2.8

2.8

Модел Присъед.
размер

Консумация
на енергия

(W)

Макс.
дебит
(l/min)

Макс. 
напор

(m)

Монтажен
размер

(kg)

Тегло

(kg)

Гаранция:

Гаранционният срок е 2 (две) години.

Гаранцията не важи при следните условия:
• повреда от неправилна инсталация;
• повреда от неправилна употреба или злоупотреба;
• повреда причинена при транспорта или от природни бедствия;
• опит за отстраняване на повреда от неоторизирано лице;
• поправен или заличен сериен номер на изделието;
• изделието е излагано на слънце или влага;
• дефект или проблем възникнал при инсталация в несъотвестсвие с 

настоящата инструкция.

Запомнете: Ако възникне повреда, свържете се със сервизен специалист, който ще 
отстрани проблема.

EEI ² 0,23
www.ecotherm.bg
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