
Det beDste er blevet enDnu beDre
Kræv den nYe AlPHA2



Kræv mere
Scan QR-koden for  
at se vores DEMAND 
MORE-film.

KOnSTAnT InnOvATIOn 
Det lIGGer I vOres Gener
Med over 3 millioner solgte enheder på  
verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig  
at være verdens bedst sælgende cirkulations-
pumpe til private husstande. ALPHA2 har 
således cementeret sin position som  
markedsførende – både hvad angår ydelse 
og driftssikkerhed.

Men i mere end 65 år har Grundfos’ filosofi 
været hele tiden at stille større krav til 
udviklingen af vores pumper. Vi ønsker  
således ikke blot at opfylde dine behov,  
men at overgå dem.

Den NYE ALPHA2 er baseret på tidligere 
modellers gennemprøvede teknologi og 
markedsførende driftssikkerhed. Resultatet 
er et sandt mesterværk af innovation og 
udvikling. Pumpen er redesignet fra inderst 
til yderst og har varmeindustriens højeste 
virkningsgrad samt nye funktioner, der gør 
installation, styring og optimering lettere 
end nogensinde før.



KrÆv DrIFtssIKKerHeD 
SOM ALdrIG FØr
Driftssikkerhed er et nøgleord for den  
NYE ALPHA2, som har en lang række nye 
funktioner, teknologiske nyskabelser og 
optimerede designelementer, der alle er 
standard. Disse nye funktioner sikrer,  
at cirkulationspumpen kører problemfrit  
og effektivt under selv de mest krævende 
forhold – år efter år gennem hele pumpens 
levetid.

KORROSIONSBESKYTTET PUMPEHUS
Den NYE ALPHA2 leveres som standard med 
kataforesebehandlet pumpehus og forbedret 
modstandsdygtighed over for kondens-
dannelse. Dette muliggør pumpning af 
medier ved temperaturer ned til +2 °C, hvilket 
gør den NYE ALPHA2 velegnet til køling.

AKSEL OG LEJER I KERAMISK UDFØRELSE
Den NYE ALPHA2’s uovertrufne virkningsgrad 
og driftssikkerhed kan i høj grad tilskrives 
akselen og lejerne i keramisk udførelse.
Dette garanterer minimal friktion, og forlænger
dermed pumpens levetid betydeligt.

FORBEDRET HYDRAULIK
Et avanceret redesignet hydrauliksystem i 
den NYE ALPHA2 omdanner motorrotationen 
til flow langt mere effektivt end i tidligere 
modeller. Dette ikke alene forbedrer pumpens 
samlede virkningsgrad, men sikrer også  
problemfri drift og forlænget levetid.

Kræv mere
Scan QR-koden og få
flere detaljer om den
NYE ALPHA2.

INNOVAtIVt  
StIkDESIGN 

INDbYGGEt  
fLOwMåLERfuNktION

fIRE REGuLERINGSfORMER, 
HERuNDER AutOADAPT

ENDNu MERE  
kOMPAkt DESIGN 

bEDRE AkSEL OG LEjER  
I kERAMISk uDføRELSE 

kORROSIONSbESkYttEt 
PuMPEHuS 

GRuNDfOS bLuEfLux®-
MOtORtEkNOLOGI



vIrKnInGSGrAd 2015 
nu
til næste år træder EuP-lovgivningen 
(EuP = energy-using products) for 
cirkulationspumper i kraft i Europa. 
Det betyder, at energieffektivitets-
indekset (EEI) for eksterne cirkulations-
pumper maksimalt må være 0,27.  
I 2015 bliver dette yderligere reduceret 
til 0,23. Men med cirkulationspumper 
fra Grundfos kan du hjælpe dine 
kunder med at spare penge allerede  
i dag.

Anbefal den NYE ALPHA2, som 
allerede langt overgår EuP-kravene 
for 2013 og 2015. Det nye design og 
optimeringen giver et utroligt lavt 
EEI på bare 0,15. Det er det laveste for 
alle cirkulationspumper på markedet 
og gør det muligt for dine kunder at 
spare helt op til 10 % på elregningen 
eller op til 87 %, hvis de har en af de 
typiske ældre cirkulationspumper 
installeret.

Grundfos blueflux®-motorteknologi er en  
garanti for, at du og dine kunder bruger de mest 
energieffektive pumpemotorer på markedet.  
Vi konstruerer vores egne motorer og variable 
frekvensdrev (VfD) og sikrer dermed, at Grundfos 
blueflux®-pumper altid leverer overlegen 
energieffektivitet, driftssikkerhed og lang levetid.

GrunDFOs 
blueFluX®

Kræv mere
Scan QR-koden  
med din smartphone, 
og se, hvorfor det er så 
vigtigt at tage energi-

udfordringen  
op nu.

SPARET PÅ ELRE GNINGEN OM ÅRET



neM  
InstAllAtIOn

KrÆv Mere FrA 
FØrSTe ØJeBLIK
Den NYE ALPHA2 er udviklet med 
tanke på installatørens behov. Det nye, 
kompakte design betyder, at du nu 
kan arbejde med ALPHA2-teknologi  
på endnu mindre plads end tidligere  
– og det er kun begyndelsen.

En lang række forbedringer og 
nyskabelser betyder, at installation, 
indregulering og ydelsesoptimering 
nu er hurtigere, mere nøjagtig og 
meget enklere end før.

Med vores unikke AutOADAPT-
reguleringsform, en indbygget 
flowmålerfunktion, der sikrer nem 
fejlfinding og indregulering, et 
avanceret nyt stikdesign samt en 
række andre nyskabelser sikrer den 
NYE ALPHA2, at alle aspekter af 
installationen er gjort enklere.

Kræv mere
Scan QR-koden  
og få flere detaljer  
om AutOADAPT. 

AutOADAPT-funktionen i alle ALPHA2-cirkulationspumper har 
revolutioneret varmeindustrien ved automatisk at finde den 
optimale ydelseskurve lige efter installationen. AutOADAPT-
standardindstillingen er den optimale indstilling i 80 % af alle 
anlæg. uanset anlægskravene giver AutOADAPT dig sikkerhed for, 
at pumpen minimerer din kundes elregning og CO2-udledning 
samtidig med, at den sikrer maksimal komfort hele året rundt. 

FØRSTE GANG, HVER GANG



MI 201 MI 202 MI 301

Lanceringen af MAGNA3 og Grundfos GO varsler en ny æra inden for 
installation og regulering af varmeanlæg. Sammen giver de dig mulighed  
for at kontrollere adskillige pumper på én gang fra samme mobile enhed. 
Den automatiske pdf-generator i Grundfos GO gør det nemt og hurtigt at 
tage noter og generere ydelsesdata uden papir og blyant, og giver dig nem 
adgang til en verden af Grundfos-oplysninger.

KRÆV MERE  
INTELLIGENSeT PrOGrAM TIL 

enHver KunDe 
Som førende på verdensmarkedet for 
cirkulationspumpeløsninger redefinerer 
Grundfos igen i år branchens standarder. 
MAGNA3 og den NYE ALPHA2 samt vores 
revolutionerende Grundfos GO-teknologi 
skaber nye muligheder for private og 
kommercielle pumpeløsninger.  
Derfor opfordrer vi nu jer, vores kunder,  
til at kræve mere.

MAGNA3
MAGNA3 er et komplet program af verdens 
mest intelligente, effektive og brugervenlige 
cirkulationspumper til alle HVAC-anlæg  
i erhvervsejendomme. MAGNA3, som er et 
tredjegenerationsprodukt, har undergået 
mere end en million timers testning under 
forhold, der er langt mere ekstreme end de 
fleste virkelige situationer.

GRUNDFOS GO
Den revolutionerende udvikling af Grundfos 
GO til Apple- og Android-enheder (der er 
kompatible med MAGNA3) er kun starten på, 
hvordan cirkulationspumper og løsninger fra 
Grundfos fremover vil kunne styres, reguleres 
og overvåges. Med realtidsdata og en intuitiv 
håndholdt pumpekontrol sikrer Grundfos GO 
optimal virkningsgrad – også når du er på 
farten. Desuden får du en verden af 
Grundfos-viden og assistance døgnet rundt 
– lige ved hånden.
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Kræv Mere InFOrMAtIOn

Du og dine kunder betyder alt for Grundfos. Derfor har vi udviklet vores nye 
cirkulationspumpeprogram til på alle måder at overgå dine forventninger. 
Download DEMAND MORE-appen for at få flere detaljer om vores nye 
produkter og se de teknologiske nyskabelser, der gør den NYE ALPHA2, 
MAGNA3 og Grundfos GO til en revolution i varmeindustrien.  
Du kan også besøge vores specielle websites:

En- og tofamilieshuse
moderncomfort.grundfos.com/gdk 

Grundfos Professional
professional.grundfos.com

Kræv mere
Scan QR-koden for at
downloade DEMAND
MORE-appen.

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs vej 3
8850 Bjerringbro
Tlf.: +45 87 50 50 50
www.grundfos.dk


