garanție generală
a produsului
clasă protecție
electrică

întreținere ușoară

deblocare
automată

economică

tehnologie avansată
motor cu magneți permanenți

ecologică - indice eficiență
energetică EEI ≤ 0,20

inverter tech

LPA

pompă de circulație electronică

LPA este o pompă electronică eficientă cu rotor umed, acționată de un motor sincron cu magneți permanenți, prevăzut cu
convertizor de frecvență.

PROTECȚII ȘI CODURI DE EROARE
- E0 - Protecție la supra-tensiune
- E1- Protectie tensiune scăzută
- E2- Protecție la supra-curent
- E3 - Protectie presiune scăzută
- E4 - Protecție lipsă fază
- E5 - Blocare pompă
- E6 - Eroare pornire
EXPLOATARE COMODĂ ȘI FLEXIBILĂ

caracteristici și descriere

ECONOMICĂ - cu posibilitate de vizualizare a consumului în timp real.
ROBUSTĂ - corpul pompei este realizat din fontă tratată prin cataforeză pentru a rezista la acțiunea corozivă a condensului,
iar lagărele pompei sunt lubrifiate de fluidul vehiculat.
INSTALARE UȘOARĂ - pompa vine livrată cu olandezi și mufa pentru alimentate.
POMPĂ UNIVERSALĂ* pentru:
- Instalații de încalzire cu putere ≤45 kW
- Pompă de by-pass pentru cazane cu putere ≤140 kW
- Pompă agent termic primar pentru boilere ≤500 litri

PROGRAM AUTO – automatizarea pompei mărește presiunea diferențială în instalație la creșterea debitului și o reduce la
scăderea acestuia. Această setare se poate utiliza la circa 80% din instalațiile domestice.
PROGRAM BL1/ BL2 – automatizarea păstrează presiunea proporțională
PROGRAM HD1/ HD2 – automatizarea păstrează presiune constantă
PROGRAM HS1/ HS2/ HS3 – automatizarea păstrează viteza constantă
*verificați în prealabil caracteristica pompei în cazul instalațiilor cu pierderi de sarcină hidraulice mari (încălzire în pardoseală, centrale murale etc.)
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control

Panou de control
1 - Afişaj schimbător de viteze automat pompă electrică (AUTO)
2 - Buton schimbător de viteze pompă electrică
3 - Afişaj mecanism proporţional pompă electrică (BL1 / BL2)
4 - Afişaj mecanism tensiune constantă pompă electrică (HD1 / HD2)
5 - Afişaj alimentare pompă electrică
6 - Afişaj viteză constantă pompă electrică (HS1 / HS2 / HS3)

Curbă de performanţă

Model
Intrare (W)
Tensiune

Material

LPA 25-6

L1 (mm)

90

45

L2 (mm)

180

220~240 V
50 Hz

B1 (mm)

52

B2 (mm)

99

Cupru

H1 (mm)

128

Fontă

H2 (mm)

156

Oțel inox

G (”)

1 1/2

date tehnice

Dimensiuni de instalare

