
Новата ALPHA2
Нови стаНдарти за 
НадеждНост и ефективНост
Пълна гама професионални циркулационни 
помпи за отопление, климатизация и  
охлаждане



ALPHA2 – НОВА ПОМПА

Иновативна
ALPHA2 е изцяло нова помпа, но наследява 
световноизвестната надеждност на 
продуктите на Grundfos. Благодарение на 
60-годишния си опит и продадените повече от 
3 милиона помпи от гамата ALPHA2, ние сме в 
уникалната позиция да продължим традициите с 
висококачествени продукти, които надминават 
изискванията на стандартите и очакванията на 
потребителите.

Новата високоефективна циркулационна помпа 
ALPHA2 използва доказани технологии от 
предходните модели и е изцяло подобрена, за да 
предложи изключителна надеждност.

Корпус на помпата с 
антикорозионно покритие
Новата ALPHA2 се предлага стандартно с 
катафорезна обработка на повърхността на 
корпуса. Това осигурява най-добрата защита 
от корозия, благодарение на която ALPHA2 е 
подходяща за използване във всякакви системи  
за охлаждане.

Керамичен вал и лагери
Керамичният вал и лагери на новата ALPHA2 
намаляват до минимум триенето и гарантирано 
увеличават жизнения цикъл на помпата.

Ефективност от бъдещето
Grundfos подкрепя и насърчава стриктните 
законови изисквания за ефективност на помпите 
като част от усилията ни да намалим сметките 
за електроенергия и да опазим околната среда.  
И сме горди да заявим, че новата ALPHA2 –  
подобно на предшествениците си – е 
изпреварила времето си.

Директивата за енергоемки продукти (EuP) 
постановява всички циркулационни помпи да 
имат индекс за енергийна ефективност (EEI) под 
0,23 през 2015 г. Новата ALPHA2 изпреварва тези 
общоприети стандарти и затова помпата 
е сред най-ефективните продукти с етикет 
Grundfos Blueflux®.

Енергийна ефективност
Благодарение на усъвършенствания двигател 
с неодимов магнит и подобрената хидравлика 
новата ALPHA2 има индекс за енергийна 
ефективност (EEI) само 0,15 и осигурява 
спестявания на енергия и комфорт за 
потребителите от бъдещето. 

По-надеждна, По-ефективна

Grundfos Blueflux® е вашата гаранция 

Етикетът Grundfos Blueflux® е вашата гаранция, 
че новата ALPHA2 е оборудвана с най-ефективния 
двигател, достъпен в момента – с доказаната 
надеждност и висока степен на рециклируемост на 
продуктите на Grundfos.

2



3



ALPHA2 – ПРЕДИМСТВА

Направили сме няколко ключови промени в 
конструкцията, благодарение на които можете 
да използвате новата ALPHA2 в охладителни 
системи с температури на течността до +2°C. 

Това означава, че новата ALPHA2 може да се 
използва не само в приложения за отопление, но 
също и в 90% от приложенията за климатизация и 
охлаждане. Затова отсега нататък няма значение 
дали търсите перфектна циркулационна помпа 
за отопление или охлаждане. Новата ALPHA2 
обединява и двете.

Лесният избор
Работата с помпата ALPHA винаги е била 
изключително лесна – с новата ALPHA2 всичко  
е още по-лесно:

•	 	По-добра	работа	с	водеща	на	пазара	
ефективност (EEI≤0,15) в по-компактна 
конструкция

•	 	Нов	дебитомер	за	информация,	отстраняване	
на неизправности или балансиране

•	 	AUTOADAPT избира най-подходящата крива на 
регулация за постигане на ефективност и 
удобство

•	 	Иновативен	щекер	улеснява	свързването	на	
помпата

•	 	Включени	термоизолационни	кожуси

новата ALPHA2 
е Подготвена за всичко
НоВата	ALPHA2	е	Не	само	По-ефектИВНа 
И	По-НадеждНа	от	ПредходНИте	моделИ,	 
Но	И	По-уНИВерсалНа	
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По-лесна 
за изПолзване
Използвайте интуитивния дисплей, за да изберете един от 
четири режима за управление на ALPHA2: константно налягане, 
пропорционално налягане, константна скорост и фабричната 
настройка:	AUTOADAPT.	Всеки	режим	за	управление	разполага	с	
три варианта, което прави общо 10 настройки за режима на 
управление, между които да избирате за максимална гъвкавост 
и	енергийна	ефективност.	Все	пак	е	препоръчително	помпата	
да работи в режим AUTOADAPT в 80% от системите.

Лесно използване
Интуитивното управление с едно натискане на бутон 
позволява лесно избиране на режим за управление. 
Настройките се запаметяват автоматично. 

Нощен режим

ако	е	активирана	функцията	"Нощен	режим",	новата	
ALPHA2 автоматично намалява скоростта на 
двигателя, когато температурата на системата 
спадне, с цел пестене на енергия.

Пропорционално налягане

Константно налягане

Константна скорост

AUTOADAPT

Мощност/дебит

функцията	"мощност/дебит"	позволява	
показване на стойност за енергийна консумация 
във W или за дебит в m3/h.
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ALPHA2 – РАЗГЪРНАТ ИЗГЛЕД

новата ALPHA2 
– Повече от всичко
Новата ALPHA2 предоставя всички ползи на 
популярните помпи Grundfos ALPHA – надеждност, 
ефективност, опростеност и т.н. – но е 
допълнително подобрена, за да ви даде повече  
от всичко.

Разгърнатият изглед показва всички нови 
характеристики и подобрения на ALPHA2 
спрямо	предходните	ALPHA	модели.	Всяка	нова	
характеристика предоставя уникална полза за 
потребителя.

Термоизолационни кожуси 

Изолационните кожуси вече 
се доставят в комплекта 
на помпата – това улеснява 
инсталиране и намалява 
разходите за инсталиране.

Устойчива на корозия  
и конденз 

Благодарение на 
катафорезното покритие 
на повърхността и  
по-голямата устойчивост 
на конденз новата ALPHA2 
изпомпва течност с 
температура до +2°C 
независимо от външната 
температура и влажност.  
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AUTOADAPT 

Интелигентният режим 
за	управление	AUTOADAPT 
автоматично се адаптира 
към потреблението в 
системата и избира  
най-подходящата крива  
за управление с 
пропорционално налягане. 

фабричната	настройка	
AUTOADAPT е подходяща за  
80 процента от всички 
помпени системи. 

Керамични лагери 

Изпитаната технология 
с керамични лагери, 
използвана в други 
продукти на Grundfos, е 
адаптирана за новата 
ALPHA2. Нова конструкция 

на двигателя

Двигателят на ALPHA2 е 
обновен, за да се увеличи 
още повече коефициентът 
на полезно действие.

Вграден дебитомер

Вграденият	дебитомер	
прави отстраняването 
на неизправности 
и балансирането на 
системата много по-лесно. 

Нова конструкция 
на щекера 

Новата конструкция 
на куплунга на ALPHA2 
осигурява по-бързо и 
по-лесно инсталиране.

Компактна конструкция

Новата ALPHA2 предоставя 
производителността, с 
която сте свикнали, в по-
компактна конструкция, 
която може да се помести 
и в още по-тесни работни 
пространства. 

Усъвършенствана хидравлика

Нова и усъвършенствана 
хидравлика осигурява  
по-ефективна работа на 
помпата. Това подобрява 
енергийната ефективност на 
помпата.
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фабрична настройка

фабрична	референтна	работна	точка

H 
[m3/h]

Q 
[m3/h]

По-ниско 
потребление

По-високо 
потребление

ALPHA2 – AUTOADAPT

Този иновативен режим за управление се 
възползва напълно от електронното  
управление на скоростта и изключително 
улеснява инсталирането на ALPHA2. 

Какво прави AUTOADAPT?
•	 	улеснява	настройването	на	помпата	–	 

само с натискане на един бутон

•	 	анализира	потреблението	в	системата	и	
автоматично адаптира работата й

•	 	Постига	най-високо	ниво	на	комфорт	с	 
най-ниска енергийна консумация

Доказана технология
технологията	AUTOADAPT в новата ALPHA2 
надгражда	доказалата	се	AUTOADAPT в предходните 
серии	ALPHA.	фабричната	настройка	AUTOADAPT 

е подходяща за 80 процента от всички помпени 
системи.

Как работи?
Новата	ALPHA2	с	технология	AUTOADAPT 
непрекъснато търси настройката, 
предоставяща най-голям комфорт при минимална 
енергийна консумация, и задава възможно най-
ниския напор, за да удовлетвори потреблението 
в системата.

Референтни настройки
При	зададен	режим	AUTOADAPT новата ALPHA2 
стартира работа с фабрична референтна 
работна точка от референтна крива с 
пропорционално налягане, разположена в центъра 
на	зоната	на	регулация	на	AUTOADAPT. От тази 
точка помпата ще започне веднага да анализира 
профила на потреблението.

ако	след	време	работната	точка	на	системата	
се отклони от референтната работна 
точка, помпата автоматично ще адаптира 
работата	си.	с	други	думи,	помпата	ще	избере	
по-висока крива с пропорционално налягане, ако 
потреблението е по-високо от референтната 
работна точка, и по-ниска крива – ако 
потреблението е по-ниско от референтната 
работна точка.

Autoadapt

разработеНа	И	ПатеНтоВаНа	от	GrUndfOs,	
техНологИята	AUTOADAPT	ПозВоляВа	лесНо	И	
безПроблемНо	ИНсталИраНе
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По-високо Потребление

По-ниско Потребление

Нова референтна настройка
след	като	избере	най-подходящата	за	
потреблението крива с пропорционално налягане, 
AUTOADAPT също автоматично ще зададе нова 
референтна	работна	точка.	след	това	процесът	
започва	отново,	за	да	може	AUTOADAPT винаги 
да се адаптира към промените в профила на 
потреблението.  

Интервали на регулация
Промените	в	референтната	работна	точка	и	
кривата с пропорционално налягане се основават 
на анализ на работата в рамките на няколко дни. 
Резките промени в потреблението се управляват 
чрез регулацията с пропорционално налягане.

Каква е ползата?
AUTOADAPT е истинска иновация на пазара за 
малки	циркулационни	помпи.	Възможностите	
за пестене на енергия, предлагани от новата 
ALPHA2, са огромни и това е една от основните 
причини тя да бъде толкова популярна сред 
инсталаторите и крайните потребители.
 

В помощ на инсталатора
Повечето	инсталатори	не	разполагат	с	
време да определят характеристиките на 
отоплителните системи, в които монтират 
циркулационни помпи.

Новата ALPHA2 позволява просто помпата да 
бъде монтирана и да бъде активиран режим 
AUTOADAPT с увереността, че помпата ще се 
адаптира към потреблението и автоматично 
ще избере най-подходящата настройка.

Крайни потребители
Крайните потребители се нуждаят от надеждна 
помпа, която предоставя най-голям комфорт 
при най-ниските разходи и най-голямо опазване 
на	околната	среда.	с	по-висока	енергийна	
ефективност и интелигентност новата ALPHA2 
прави точно това – по-добре отпреди.

Нова	референтна	работна	точка

H 
[m3/h]

Q 
[m3/h]

Нова	референтна	крива	над	старата

Нова	референтна	работна	точка

H 
[m3/h]

Q 
[m3/h]

Нова	референтна	крива	под	старата
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нова ALPHA2 на Grundfos

нова ALPHA2 XX-50, 230V, 60°Cразмери

нова ALPHA2 XX-60, 230V, 60°C

нова ALPHA2 XX-40, 230V, 60°C

H
 [m

3 /h
]

0 0,5 1 1,5 2 2,5 Q [m3/h]
0

1

2

3

4

5

6

H
 [m

3 /h
]

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Q [m3/h]
0

1

2

3

4

5

6

7

H
 [m

]

H
 [k

Pa
]

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 Q [l3/s]

0

10

20

30

40

50

60

0

1

2

3

4

5

6

0,0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 Q [m3/h]3,2

H
 [m

3 /h
]

0 0,5 1 1,5 2 2,5 Q [m3/h]

1

2

3

4

5

ALPHA2 – ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

зона	на	AUTOADAPT

криви	с	константно	налягане	(кН)

криви	с	пропорционално	налягане	(ПН)

фиксирана	скорост	1-2-3

Тип на 
помпата L B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 G

dn15 130 54 54 44,5 44,5 35,8 103,5 47 150,5 1
dn25 130 54 54 44,5 44,5 35,8 103,5 47 150,5 1½
dn25 180 54 54 44,5 44,5 35,9 103,5 47 150,5 1½
dn32 180 54 54 44,5 44,5 35,9 103,5 47 150,5 2
dn25	n 130 54 54 44,5 44,5 36,8 103,5 47 150,5 1½
dn25	n 180 54 54 44,5 44,5 36,9 103,5 47 150,5 1½
dn32	n 180 54 54 44,5 44,5 36,9 103,5 47 150,5 2
dn25	A 180 63,5 98 32 63 50 124 81 205 1½

ALPHA2 XX-60
ALPHA2 XX-50

ALPHA2 XX-40

10



теХнически данни

лесен избор

Преглед на Приложенията

Захранващо 
напрежение:

1x230V+/-10% 
Честота:	50/60	Hz	PE

Клас на приложение: IPX4d

Клас на изолация: f

Относителна 
влажност: макс.	95%

Околна температура 0°C до +40°C

Температура на 
течността: +2°C до +110°C

Температурен клас: Tf	110	съгласно	CEn	335-2-51

Налягане на 
системата: макс.	1,0	MPa,	10	bar,	102	mVs.

Входно	налягане:
+75°C	0,005	MPa,	0,05	bar,	0,5	mVs 
+90°C	0,028	MPa,	0,28	bar,	2,8	mVs 
+110°C	0,108	MPa,	1,08	bar,		 
10,8	mVs

Директива за ниско 
напрежение  
(2006/95/EC):

Използван стандарт:  
En	60335-2-51:	2003

Директива за 
електромагнитна 
съвместимост	(EMC) 
(2004/108/EC):

Използван стандарт:  
En	55014-1:	2006	и		 
En55014-2:	1997

Директива за 
екодизайн 
(2009/125/EC):

Използван стандарт:  
En	16297-1:	2012	и 
En	16297-2:2012

Ниво на звуково 
налягане: По-ниско	от	43dB(A)

Входяща	мощност:	 мин.	3W,	макс.	22-34W

Височина	за	
вграждане: 130, 180 mm

материали	за	
корпуса на помпата: Чугун	/	Неръждаема	стомана

ПОМЕЩЕНИЕ m2

Радиаторна 
система 

Δt 20° m3/h
Тип на помпата

Подово отопление 
Δt 5° m3/h

Тип на помпата

80-120 0,4 Нова ALPHA2 XX-40 1,5 Нова ALPHA2 XX-40

120-160 0,5 Нова ALPHA2 XX-60 2,5 Нова ALPHA2 XX-60

160-200 0,6 Нова ALPHA2 XX-60 2,5 Нова ALPHA2 XX-60

Тип на помпата

Приложение Нова ALPHA2 Нова ALPHA2 N Нова ALPHA2 
Airvent

Еднотръбни системи X X

Двутръбни системи X X

Подово	отопление X X X

Рециркулация на топла вода X

соларни	системи 0 0 0

Котли с външна помпа X X
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Нова ALPHA2
Усъвършенстваната нова малка циркулационна 
помпа ALPHA2 предлага ненадмината енергийна 
ефективност чрез доказани технологии на 
Grundfos и е перфектният избор за отоплителни, 
климатични и охладителни системи с 
температура на изпомпваната течност до +2°C.

Пълната гама продукти на Grundfos покрива 
всички области на приложение в сградитe:
 
•	 Нагнетяване
•	 Отопление
•	 Охлаждане
•	 Геотермална	енергия
•	 Топлоснабдяване
•	 Дезинфекция	на	води	
•	 Пречистване	на	отпадни	води	
•	 Събиране	на	дъждовни	води
•	 Пожарогасене


