GRUNDFOS SCALA2

SCALA2

АВТОМАТИЧНА НАСОСНА УСТАНОВКА
ПОСТІЙНИЙ НАПІР ВОДИ
ПРИ ЗМІННІЙ ВИТРАТІ

GRUNDFOS SCALA2 являє собою універсальну автоматичну насосну
установку, яка забезпечує бездоганний напір води в усіх кранах. Ви завжди
зможете скористатися водою без обмежень – вмикайте душ, періть, мийте
посуд, поливайте сад.
Установка SCALA2, що відрізняється компактними розмірами і безшумною
роботою, є чудовим рішенням для домовласників.

Можливості SCALA2:
• Підтримання постійного напору води
при змінній витраті
• Надійна конструкція і захист від
«сухого» ходу
• Низький рівень шуму
• Функція самовсмоктування з глибини до 8 м
• Можливий монтаж на відкритому повітрі
• Зрозуміле і зручне управління
• Економія електроенергії

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Поверхнева насосна установка SCALA2 призначена для роботи в
системах водопостачання приватних будинків висотою до 3
поверхів, що мають до 8 точок водорозбору.
SCALA2 створена для вирішення наступних завдань:

• Функція самовсмоктування
Завдяки вбудованому ежектору насос піднімає воду з
глибини до 8 метрів.
• Можливий монтаж на відкритому повітрі
Клас ізоляції X4D дозволяє монтувати установку на
відкритому повітрі при температурі навколишнього
середовища вище 0 °С. Вбудований фільтр захищає від
попадання всередину забруднення і комах.
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• Зрозуміле і зручне управління
У верхній частині установки розташована панель
управління зі світлодіодною індикацією, за допомогою якої
за лічені секунди можна встановити необхідний тиск
нагнітання, а також отримати відомості про режим роботи
та помилки.
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• Висока енергоефективність
Високий рівень енергоефективності, завдяки двигуну на
постійних магнітах і перетворювача частоти.
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Технічні дані
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Температура навкол. середовища

55 °C

Температура рідини

45 °C

Робочий тиск

10 бар

Клас ізоляції

X4D (монтаж на
відкритому повітрі)

Поверховість будинку

Макс. 3

Кількість точок водорозбору

Макс. 8

Габарити

Висота: 302 мм
Довжина: 403 мм
Ширина: 193 мм

Вага (нетто)

10 кг
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Можливі технічні зміни. Назва Grundfos, логотип Grundfos і Be-Think-Innovate є зареєстрованими торговими марками, що належать Grundfos Management A/S або Grundfos A/S, Данія.
Всі права захищені.

• Низький рівень шуму
В штатних умовах роботи рівень виробленого SCALA2 шуму
складає всього 47 дБ(A), що робить її однією з найбільш
безшумних установок для водопостачання у своєму класі.

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

P1
[Вт]

• Підтримання постійного напору води
Завдяки інтелектуальному блоку насосна установка
автоматично регулює свою роботу, підтримуючи заданий
користувачем рівень напору води.
• Надійна конструкція і захист від «сухого» ходу
Виготовлена із зносостійких композитних матеріалів,
SCALA2 оснащена вбудованим захистом від «сухого» ходу та
циклічності.

Підвищення тиску з міських магістралей
Водопостачання з колодязів (<8 метрів)
Водопостачання з накопичувальних ємностей
Для систем ручного і автоматичного поливу
Перекачування чистої води з водойм
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