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w przypadku braku zasilania
POMPA ELEKTRONICZNA

grzejnikowego lub podłogowego.
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Do
instalacji grzewczych i solarnych:
GPA25-40-180 i GPA25-60-180
GPA25-40-180
• Oszczędności do 80% energii elektrycznej
Dostępne tryby pracy
• Zakres funkcjonowania: maks. 2,4m³/h
w stosunku do pompy starego typu
• Wysokość
podnoszenia:
pompy
GPA maks. 4,1m

Nowe energooszczędne

BL1

20

Dostosowanie wysokości podnoszenia do
przepływu w instalacji, punkt pracy będzie
na krzywej BL1. Tryb domyślnie zalecany
jednorurowych, opcjonalnie także do dwuru

BL2

Dostosowanie wysokości podnoszenia do
• Maksymalne ciśnienie: 10bar
przepływu w instalacji, punkt pracy będzie
• Pobór mocy: 5–22W; 0,05–0,19A
na krzywej BL2 . Tryb zalecany jako opcjon
AUTO (nastawa fabryczna)
• Rozstaw przyłączy: 180mm
Automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności pom- lacji grzejnikowych, jedno lub dwururowych
• Przyłącze: G 1 1/2”

• Wbudowany czujnik temperatury odpowiadający za włączanie i wyłączanie trybu
nocnego - dodatkowa oszczędność energii
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GPA25-60-180
• Zakres funkcjonowania:
maks.
2,4m³/h
Parametry
techniczne
pomp
Weberman GPA
BL2

• Wysokość podnoszenia: maks. 4,1m
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
GPA25-40-180
• Maksymalne ciśnienie: •10bar
• Pobór mocy: 5-22 W;
••Zakres
Pobórfunkcjonowania:
mocy: 5–22W; 0,05–0,19A
0,05-0,19 A
maks. 2,4 m /h
•
Rozstaw
przyłączy:
180mm
• Rozstaw przyłączy: 180 mm
• Wysokość podnoszenia:
•
Przyłącze:
G
1
1/2”
• Przyłącze: G 1 1/2”
maks. 4,1 m
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Obniżenie nocne
Tryb nocny działa tylko z programami pracy
automatycznej i dla pomp zainstalowanych
na zasilaniu. W wyniku trwającego dłużej niż
2 h obniżenia temperatury zasilania w instalacji o ok. 10-15°C (kotły na paliwo stałe bez
automatyki sterującej) pompa automatycznie zmienia nastawiony tryb pracy na obniżenie nocne, zapewniające minimalne zużycie energii. Po zarejestrowaniu podwyższenia
temperatury zasilania, o co najmniej 10°C
pompa powróci do nastawionego trybu
pracy i wyłączy obniżenie nocne.

sycznej dwururowej instalacji ogrzewania
grzejnikowego lub podłogowego. Tryb GPA
AUTO jest nastawą fabryczną.
• W trybie BL1 i BL2, domyślnie zalecanym
do instalacji jednorurowych, opcjonalnie także do dwururowych wysokość podnoszenia
dostosowana jest do aktualnego przepływu
w instalacji. Zależnie od trybu – punkt pracy
będzie znajdował się na krzywej BL1 lub BL2.
• HD1 i HD2 to tryby zalecane, jako opcjonalne dla instalacji ogrzewania podłogowego, zapewniające utrzymywanie stałej wysokości podnoszenia niezależnie od zmian
przepływu w instalacji.
• I, II, III to tryby ręczne do ustawienia trzech
prędkości obrotowych.
Nowe pompy elektroniczne do instalacji
grzewczych i solarnych marki Weberman zapewniają wysoką oszczędność energii elektrycznej, a także, dzięki zastosowaniu wielu
praktycznych rozwiązań, gwarantują bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Gwarancja
dla obu modeli wynosi 2 lata.
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