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Отпечатано от Grundfos CAPS [2020.11.045]

Кол. Описание
1 Име на продукта: PM 2 AD

Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: 96848740

Grundfos PM2 контролерът за налягане е електронно устройство предимно за управление на Grundfos помпи, но може да се
използва и за други помпи за водоснабдяване.

Контролерът за налягане предлага регулируем старт на помпата при 1.5 до 5 bar, като позволява адаптиране към
конкретната инсталация.

Монтажът може да бъде вертикален, хоризонтален или под ъгъл, ако мястото е ограничено.

Дисплеят може да се завърта на 360 градуса, за да има винаги  оптимален ъгъл на видимост.

При достигане на налягането за старт помпата тръгва и продължава да работи, докато контролерът за налягане все още
разпознава наличие на дебит.
Контролерът за налягане има електронен интерфейс със светодиодни индикации, които показват вкл./изкл. състояние на
захранването, работеща помпа и аларма.
Контролерът за налягане включва функции за защита на помпата и инсталацията.
Тези функции са защита от работа на сухо, аларма при зацикляне и максимално време за непрекъсната работа 30 минути.
Вграден е възвратен клапан за предотвратяване на обратен дебит.

Контролерът за налягане може да се оптимизира за работа с голям външен резервоар под налягане чрез активиране на
функцията диференциално налягане от 1 bar.

Това значително намалява броя работни часове на помпата в инсталации с резервоар под налягане.

Освен това контролерът за налягане има светодиодна индикация за налягането.

Контролерите за налягане се предлагат като самостоятелни решения за нов или заместващ монтаж или като част от
Grundfos решение за битова вода.

Контроли:
Защита от работа на сухо: ДА

Течност:
Диапазон на температурата на течността: 0 .. 40 °C

Технически:
Одобрения: CE,EAC,WEEE
Възвратен клапан: ДА
Регулируемо налягане за старт: Y
Налягане на стартиране: 1.5 - 5.0 bar
Обем на резервоара: 0.1 l

Инсталиране:
Maximum ambient temperature: 50 °C
Входна връзка: G1"
Връзка за изхода: G1"
Резба на входа: Външна
Резба на изхода: Външна
Отчитане на налягането: ДА

Електрич. данни:
Р1 максимум: 2000 W
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Кол. Описание
Основна честота: 50 / 60 Hz
Подходящо за 50/60 Hz: ДА
Номинално напрежение: 1 x 220-240 V
Максимална консумация на ток: 10 A
Степен на зашитеност (IEC 34-5): IP65
Тип на кабелния куплунг: SCHUKO
Кабел за мрежовото захранване: 1.5 m

Други:
Нетно тегло: 1.42 kg
Брутно тегло: 2.2 kg
Обем за спедиране: 0.01 m³
Датски VVS номер: 385549232
Шведски RSK номер: 5928695
Финландски LVI номер: 4772013
Страна на произход: IT
Митнически тарифен номер: 85371098
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Описание Стойност
Обща информация:
Име на продукт: PM 2 AD
Продукт No.: 96848740
EAN номер: 5700311918777
Технически:
Одобрения: CE,EAC,WEEE
Възвратен клапан: ДА
Регулируемо налягане за старт: Y
Налягане на стартиране: 1.5 - 5.0 bar
Обем на резервоара: 0.1 l
Инсталиране:
Maximum ambient temperature: 50 °C
Налягане за старт: 1.5 - 5 bar
Входна връзка: G1"
Връзка за изхода: G1"
Резба на входа: Външна
Резба на изхода: Външна
Отчитане на налягането: ДА
Течност:
Диапазон на температурата на течността: 0 .. 40 °C
Електрич. данни:
Р1 максимум: 2000 W
Основна честота: 50 / 60 Hz
Подходящо за 50/60 Hz: ДА
Номинално напрежение: 1 x 220-240 V
Максимална консумация на ток: 10 A
Степен на зашитеност (IEC 34-5): IP65
Кабел на мотора: 0.5 m
Тип на кабелния куплунг: SCHUKO
Кабел за мрежовото захранване: 1.5 m
Контроли:
Защита от работа на сухо: ДА
Други:
Нетно тегло: 1.42 kg
Брутно тегло: 2.2 kg
Обем за спедиране: 0.01 m³
Датски VVS номер: 385549232
Шведски RSK номер: 5928695
Финландски LVI номер: 4772013
Страна на произход: IT
Митнически тарифен номер: 85371098
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96848740 PM 2 AD

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.
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