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Преглед

ALPHA2
Циркулационни помпи с „потопен ротор”, с вградено автоматично регулиране на скоростта.
За системи с променлив и постоянен дебит.
Енергиен клас: А

Типово означение

GRUNDFOS ALPHA2

Пример ALPHA 2 25 - 40 180

Тип помпа

Номинален диаметър (DN) на 
смукателния вход и нагнетателния 
изход [mm]

Максимален напор [dm]

– = чугунен корпус
N = корпус от неръждаема стомана,
A = с въздушен сепаратор

Монтажна дължина [mm]

Циркулационни помпи с „потопен ротор”

ALPHA2
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Технически данни
Дебит Q: макс. 3,5 m3/h

Напор H: макс. 6 m

Температура на течността: +2 °C … +110 °C*

Макс. работно налягане: 10 bar

* За да се избегне кондензация на влага в статора на двигателя, 
температурата на течността трябва винаги да е по-висока от 
температурата на околната среда. Виж таблицата в дясно в долната 
част на тази страница.

Приложение
За циркулиране на течности в така наречени системи с променлив 
дебит, снабдени с регулиращи вентили (напр. термостатични 
вентили), в които за изменяне на производителността е 
необходима непрекъсната настройка на производителността на 
помпата с постоянно регулиране на скоростта.
За циркулиране на течности в системи с постоянен дебит, в които 
наред с избирането на подходяща постоянна скорост, искаме да 
постигнем работа на помпата с ниска консумация на енергия.

Основни области на приложение
Системи за отопление, като:
 !двутръбни системи с променлив дебит, 
 !еднотръбни системи с променлив дебит, 
 !подово отопление,
 !първични циркулационни кръгове,
 !системи с регулиране на температурата на потока в подаващата  
 тръба, 
 !циркулационни системи за битова гореща вода. 

Работни течности
 !чиста вода,
 ! чисти, нисковискозни, не агресивни и не взривоопасни 

течности, не съдържащи твърди частици, влакна или 
минерални масла,

 ! течности с максимален кинетичен вискозитет 10 mm2/s.

Конструкция
Помпите ALPHA2 имат конструкция с роторна кутия, така наречена 

конструкция с „потопен ротор”, в която помпата и двигателят формират 

цялостен възел.

Стандартният помпен корпус е от чугун. За пренос на течности с високо 

съдържание на кислород или течности, съдържащи други химически 

вещества, респективно за пренос на питейна вода са на разположение 

модели с корпус от CrNi-стомана (ALPHA2-N).

На смукателната страна на помпения корпус на моделите ALPHA...A  с 

обезвъздушаване е проектиран въздушен сепаратор и системата може 

лесно да се обезвъздушава през монтирания в горната част автоматичен  

обезвъздушител.

Работното колело е изготвено от PES (полиетерсулфон) подсилен със 

стъклено влакно, чиято висока повърхностна гладкост предотвратява 

полепването на замърсители. Оптималната форма на лопатките на 

работното колело осигурява постигането на висока хидравлична 

ефективност.

Съосното разположение на изготвената от CrNi-стомана лагерна опора и 

роторната кутия осигурява концентричното въртене на работното колело.

Смазването на радиалния лагер, монтиран с гарнитура от EPDM гума, и 

опорния лагер се осигурява от пренасяната течност.

Спецификация на материалите 

Компонент Материал
Означение на 
материала

помпен корпус
неръждаема стомана
чугун EN-GJL200

1.4308
EN-JL1030

работно колело композит PES

вал керамика

лагер керамика

лагерна опора неръждаема стомана 1.4301

роторна кутия неръждаема стомана 1.4301

дистанционен пръстен неръждаема стомана 1.4301

Свързване
С винтови (DIN 2999) тръбни връзки.

Минимално налягане на подаване
За да се избегне кавитационния шум и повредата на лагерите на 
помпата, в смукателния вход на помпата се изисква осигуряването 
на указаното в таблицата минимално налягане на подаване, в 
зависимост от температурата на течността. 

Температура на 

течността
<75 °C 90 °C 110 °C

Минимално налягане 0,05 bar 0,28 bar 0,28 bar

Инсталиране

ALPHA2 ALPHA2…A

Помпата трябва да бъде инсталирана винаги с хоризонтално 
ориентиран вал на двигателя.
Ако желаете да използвате режим на нощна работа, помпата 
трябва да се монтира в подаващата тръба.
При моделите ALPHA2 25-40A и 25-60A в горната част на помпения 
корпус с въздушен сепаратор има резбован отвор с размер  3/8” за 
монтирането на автоматичен обезвъздушител.
В интерес на ефективното обезвъздушаване  във вертикален 
тръбопровод тези модели трябва да се инсталират с посока на 
движение на работната течност отдолу нагоре.

Условия на околната среда
Температура на околната среда при работа: 0 … +40 °C
Температурен клас (според CEN 335-2-51): TF 110
Температура на околната среда при 
съхранение/транспортиране: –40 °C … +60 °C
Относителна влажност: макс. 95%
Температура на течността: +2 … +110 °C*
*  За да се избегне кондензация на влага в статора на двигателя, 
температурата на течността трябва винаги да е по-висока от 
температурата на околната среда. Виж в таблицата.

Температура на околната 
среда

Температура на течността

[°C] Мин. [°C] Макс. [°C]

0 2 110

10 10 110

20 20 110

30 30 110

35 35 90

40 40 70

Позиция на клемната кутия
Електрическата клемна кутия на помпата трябва да бъде в такава 
позиция, че електрическото свързване да бъде отдолу. Ако след 
инсталирането на помпата фабричната позиция не е подходяща за 
постигане на желаната позиция на клемната кутия, след разхлабване 
на винтовете, главата на помпата трябва да се завърти в желаната 
позиция.

Електрическо свързване
Ако при включване на помпата от електрическата мрежа, поради 
транзиентни пикови напрежения или асиметрични фазови 
натоварвания, се очаква възникване на импулсен ток на утечка, се 
препоръчва монтирането на защитен изключвател с малка задръжка.

На изключвателя трябва да им следното означение.  

Общи данни
Циркулационни помпи с „потопен ротор”

ALPHA2
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Двигател
Помпата ALPHA2 се произвежда с двигател с ротор с постоянни 
магнити (ECM технология), без графитни четки, с електронно 
регулиран синхронен двигател. Захранването при всеки тип е 
1×230 V, 50 Hz. Двигателят има електронна защита от топлинно 
претоварване, не изисква допълнителна външна защита.

Електронно устройство за регулиране
Помпата е снабдена с електронно регулиране на скоростта. 
Електронното устройство и двигателят представляват едно цяло.

Режим „автоматична нощна работа”
Ако режимът на нощна работа е активиран, помпата автоматично 
превключва между нормалния регулиран режим и режим на 
нощна работа с понижена мощност (характеристична крива Min.).
Ако при нормален режим на работа температурата на потока в 
подаващата тръба спадне с 10 °C, в рамките на 0,5–2 часа, помпата 
превключва в режим на нощна работа. Ако температурата на 
потока в подаващата тръба се повиши с 5°C, помпата незабавно се 
връща към нормалния регулиран режим на работа.

Електромагнитна съвместимост
Помпите отговарят на изискванията на EN 61800-3.

Ниво на звуковото налягане: макс. 43 dB 

Режими на работа
Избирането на режима на работа става с бутоните на таблото.
 !AUTOADAPT – управление по пропорционалната разлика на  
 налягането,
 !управление по постоянната разлика на налягането,
 !управление по пропорционалната разлика на налягането,
 !избор на 3 постоянни скорости,
 ! Режим „автоматична нощна работа” (може да се избира при 

режимите на работа с избор на скоростта).

Режимите на работа и моментната консумация на електроенергия 
на двигателя се визуализират от дисплея на  таблото за 
управление.

Настройка AUTOADAPT
При включване на функцията AUTOADAPT управлението по 
пропорционалната разлика на налягането тръгва със зададена 
работна точка, позициониран в средата на зоната AUTOADAPT.
След тръгването устройството за регулиране започва проверка 
на натоварването на отоплителната система. Ако действителната  
работна точка не съвпада с референтната точка, електрониката 
коригира регулиращата права съответно на посоката на 
отклонението.

Ако натоварването на системата много често е над заводската 
референтна точка, функцията AUTOADAPT автоматично настройва 
по-стръмна права.
Ако натоварването  е под фабричната референтна точка, настройва 
се референтна права с по-малък наклон.
Устройството за регулиране следи натоварването на системата в 
продължение на няколко дни и на основата на данните, в случай на 
необходимост, се намесва.
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Общи данни
Циркулационни помпи с „потопен ротор”

ALPHA2

Предимства
1   Хидравличен блок

оптимизирано работно колело – висока ефективност

2 Хидравличен блок

оптимизирано работно колело – висока ефективност

3  Компактен двигател

електрониката и двигателят са един блок – заема малко място

4  Табела с данни

нагледна

5  ALPHA щекер

отстраним – лесно и бързо свързване

6  ALPHA2 процесор

нов, специален софтуер – енегриен клас А

7  Табло за управление

нагледно

8  Дисплей

за индикация на актуалния режим на работа – добра нагледност

9  Бутон за избор
избор на режим на работа с един единствен бутон

10  Бутон за избор
за активиране на режим „автоматична нощна работа”
11 LED дисплей

показва моментната консумация на електроенергия на 
двигателя – контрол на консумацията на енергия 

ALPHA2
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ALPHA2 25-50

ALPHA2 25-40, 25-50, 25-60 1 × 230 V

Тип помпа
Размери (mm) Степен 

на 
защита

P
1
 [W| I

N
 [A]

L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G

ALPHA2 25-40 180 78 77 47 48 26 127 81 1½ IP 42 5–22 0,05–0,19

ALPHA2 25-40 A 180 64 91 34 65 50 137 71 1½ IP 42 5–22 0,05–0,19

ALPHA2 25-40 N 180 78 77 47 48 26 127 81 1½ IP 42 5–22 0,05–0,19

ALPHA2 32-40 180 78 77 47 48 26 127 81 2 IP 42 5–22 0,05–0,27

ALPHA2 25-50 180 78 77 47 48 26 127 81 1½ IP 42 5–32 0,05–0,27

ALPHA2 25-60 180 78 77 47 48 26 127 81 1½ IP 42 5–45 0,05–0,38

ALPHA2 25-60 A 180 64 91 34 65 50 137 71 1½ IP 42 5–45 0,05–0,38

ALPHA2 25-60 N 180 78 77 47 48 26 127 81 1½ IP 42 5–45 0,05–0,38

ALPHA2 32-60 180 78 77 47 48 26 127 81 2 IP 42 5–45 0,05–0,38

*Информацията във връзка с електрическото свързване и защитата на двигателя виж на стр. 37-38.

Технически данни, 
характеристични криви
Информация за поръчка

Циркулационни помпи с „потопен ротор”
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Валидност на характеристичните криви
Дефинициите по-долу се отнасят за характеристичните криви на следващите 
страници.
 !Течност за теста: вода без разтворен в нея въздух
 ! Характеристичните криви на помпите ALPHA2 се отнасят за вода с плътност 

ρ= 983,2 kg/m3 и температура 60 °C
 ! Всички криви показват средни стойности, които не могат да се считат за 

гарантирани стойности. Ако е необходима една гарантирана минимална 
характеристична крива, тя трябва да се определи чрез индивидуално 
измерване.

 ! Характеристичните криви на помпите ALPHA2 се отнасят за кинематичен 
вискозитет v=0,474 mm2/s (0,474 cSt)

 ! Преобразуването между напор H (m) и налягане p (kPa) се отнася за вода с 
плътност 1000 kg/m3. При течности с друга плътност, например при гореща 
вода, изходното налягане е пропорционално на плътността.

Информация за поръчка

Тип помпа Продуктов номер Тип помпа Продуктов номер

Rp 1 Rp 1¼

ALPHA2 25-40 95 04 75 00 ALPHA2 32-40 95 04 75 12 

ALPHA2 25-40 A 95 04 75 01

ALPHA2 25-40 N 95 04 75 02

ALPHA2 25-50 95 04 75 33

ALPHA2 25-60 95 04 75 04 ALPHA2 32-60 95 04 75 13

ALPHA2 25-60 A 95 04 75 05

ALPHA2 25-60 N 95 04 75 06

Аксесоари
Към помпите ALPHA2 като аксесоари могат да се закупят топлоизолационен 
кожух и сервизен комплект.
Подробна информация има на стр. 56.

ALPHA2

ALPHA2…A


