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AZ EVOPLUS SMALL KERINGETŐ SZIVATTYÚ A RENDSZER IGÉNYEINEK FÜGGVÉNYÉBEN AZ ALÁBBI BEÁLLÍTÁSI

MÓDBAN HASZNÁLHATÓ

+ Telepítés: vízszintes motortengellyel

+ Szigetelési osztály: F

+ Védelmi fokozat: IP44

+ Szivattyúzott folyadék: tiszta, szilárd anyagoktól és ásványi olajoktól mentes, nem viszkózus, 

kémiailag semleges, a víz tulajdonságait megközelítő folyadék legyen (max. glikol tartalom 30%)

+ Közeg hőmérséklet tartomány: -10°C-tól 110°C-ig

+ Maximális üzemi nyomás: 16bar (1600 kPa)

+ Szabványos feszültség: egyfázisú 230V, 50Hz

+ 3Működési tartomány: 2-12m /h

+ Max. szállítómagasság: 11m

MŰSZAKI ADATOK

EVOPLUS SMALL
Elektronikus keringető szivattyú fűtési és hűtési rendszerekhez

GRAFIKUS KIVÁLASZTÓ TÁBLAFELHASZNÁLT ANYAGOK

ÜZEMMÓDOK

Alacsony energiafogyasztású fűtési és hűtési rendszerekhez kifejlesztett elektronikus keringető 

szivattyú (lakóépületek, társasházak és bérházak, iskolák, otthonok, stb.). Megfelelően méretezett és 

telepített elektronikus vezérlésű nedvestengelyű szivattyúkkal folyamatosan biztosítani lehet a meg-

felelő tömegáramot, és ezzel egyidejűleg kisebb zajszint mellett, magasabb kényelmi komfort és jelentős 

üzemeltetési költség csökkenés érhető el. Könnyen érthető és kezelhető szabályzó felülettel ren-

delkeznek. Menetes és karimás kivitelben is kaphatók.

Az ErP 2009/125/CE (korábban EuP) irányelvnek megfelelő, kis, közepes és nagy fűtési rendszerekben 

használatos elektronikus keringető szivattyúk új sorozata. Megfelel az Európai Irányelv Erp 2015-től 

életbelépő követelményeinek. 

Az alább felsorolt üzemmódok egyszerűen leolvashatók az EVOPLUS SMALL menüjében. A sziva�yú beépíte� beállítási és paraméterszerkesztési védelemmel van 
ellátva szervizesek részére. Az EVOPLUS SMALL gyári beállítása és a nyomáskülönbség arányos vezérlési mód garantálja a legjobb energiahatékonysági mutatót 
(EEI).



EVOPLUS SMALL
Elektronikus keringető szivattyú fűtési és hűtési rendszerekhez

gepesz.huVíz - Gáz - Fűtés Szakáruház

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket 
gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de még 
nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!
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