
54m a r z e c  2 0 1 3  ( 0 3 )  a r t y k u ł  t e c h n i c z n y d o  s p i s u  t r e ś c i

do punktów poboru, odsyłając wychłodzo-
ną wodę z powrotem do podgrzewacza  
w celu ponownego podgrzania i zapewnia-
jąc natychmiastową obecność ciepłej wody 
w bateriach.

Zasada działania AUTOADAPT

Zasada działania funkcjI AUTOADAPT jest bar-
dzo prosta. Pompa COMFORT PM potrzebuje 
tylko kilku tygodni, aby nauczyć się modelu 
zużycia c.w.u. w gospodarstwie domowym
i przystosować się do niego. 
Zawsze po otworzeniu zaworu ciepłej wody, 
jak tylko dopłynie woda z podgrzewacza, 
zmienia się temperatura w rurach zasilają-
cych. Zmiana ta jest rejestrowana przez ze-
wnętrzny czujnik temperatury zamocowa-
ny na rurze ciepłej wody i zapamiętywana 
w kalendarzu pobierania ciepłej wody. Ka-
lendarz pobierania obejmuje za każdym ra-
zem dwa tygodnie historii pobierania gorą-
cej wody, aby była pewność, że brane są 
pod uwagę różne wzorce zużycia dla dni ro-
boczych i weekendów. Jeśli pompa pozosta-
je w stanie gotowości przez 8 godzin, instala-

Energooszczędne i inteligentne produkty Grundfos

Pompy COMFORT PM 
– specjalistki  
od cyrkulacji  
ciepłej wody

  Dariusz Tymczuk

  Typoszereg pomp COMFORT PM to tzw. 
pompy cyrkulacyjne ciepłej wody, czyli 
przeznaczone do wymuszenia cyrkulacji cie-

płej wody w domu, w ramach układu jej roz-
prowadzania. Pompy recyrkulacyjne przetła-
czają ciepłą wodę z podgrzewacza wody 

Dzięki nowemu, wysokosprawnemu 
silnikowi z magnesami trwałymi 
typoszereg pomp COMFORT PM 
oferuje teraz dwa nowe warianty 
pompy do cyrkulacji ciepłej wody.  
Z poborem mocy rzędu tylko 5-8,5 W,
zarówno pompy COMFORT PM  
z AUTOADAPT, jak i pompy COMFORT 
PM ze stałą prędkością obrotową, 
mogą znacząco zmniejszyć zużycie energii. Podczas eksploatacji pompy 
COMFORT z AUTOADAPT, koszt energii elektrycznej wynosi zaledwie  
4-6 zł rocznie*. W porównaniu z pracującymi w trybie ciągłym pompami 
konwencjonalnymi oznacza to zmniejszenie kosztów o 96%. Ponadto 
oszczędności energii cieplnej sięgają nawet 48%.

* Przy cenie 0,60 PLN/kWh i średnim dziennym czasie pracy 3 godz.
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Tryby regulacji

Pompa COMFORT PM z funkcją AUTOADAPT 
dysponuje trzema trybami regulacji. Przy re-
gulacji AUTOADAPT pompa uczy się, zapa-
miętuje i dostosowuje czas pracy do zwycza-
jowego zapotrzebowania na c.w.u.
Regulacja temperaturowa utrzymuje tempe-
raturę wody w zakresie automatycznie usta-
lonym dla danego systemu. W trybie pracy 
ciągłej (100%) bez regulacji, pompa pracu-
je stale z nominalną prędkością obrotową. 
Niezależnie od trybu regulacji pompy, typo-
szereg COMFORT PM gwarantuje zawsze ci-
chą pracę i w ten sposób zapewnia komfort 
mieszkańcom domu.

Minimalizacja marnostrawstwa wody
Wszystkie pompy COMFORT PM – z funkcją 
AUTOADAPT i bez tej funkcji – wykorzystują do 
cyrkulacji rurę powrotną i udostępniają na-
tychmiast ciepłą wodę w całym budynku.  
To eliminuje kosztowne – i denerwujące – 
czekanie na dopływ ciepłej wody oraz ob-
niża roczne zużycie wody w gospodarstwie 
domowym. Rezultatem są niższe koszty bez 
rezygnacji z komfortu natychmiastowego do-
stępu do ciepłej wody.

Łatwy montaż
Pompa BA z funkcją autoadapt i pracująca  
w trybie ciągłym pompa B, mają taką samą 
kompaktową budowę i zostały zaprojektowane 
z myślą o maksymalnym ułatwieniu ich monta-
żu – nawet w ograniczonych przestrzeniach. 
Zasilanie do obu modeli jest doprowadza-
ne przez znakomicie sprawdzoną w prakty-
ce wtyczkę ALPHA i do rozpoczęcia pracy 
pompy wymagane jest jedynie podłączenia 
wtyczki.
Fot. Grundfos  

cja jest automatycznie przepłukiwana przez 
15 minut. Zapamiętane dane zapewniają, że 
pompa pracuje tylko wtedy, kiedy jest to po-
trzebne – co znacząco obniża zużycie zarów-
no ciepłej wody, jak i energii.
W przypadku zmiany modelu zużycia c.w.u., 
np. podczas wakacji, pompa z AUTOADAPT 

rozpoznaje zerowe zużycie wody po 24 go-
dzinach i automatycznie przechodzi na tryb 
wakacyjny. Po powrocie mieszkańców domu 
z wakacji, inteligentna pompa automatycz-
nie powraca do poprzedniego trybu pracy.
W efekcie natychmiastowy dostęp do ciepłej 
wody użytkowej nigdy nie jest zagrożony.

COMFORT PM

Dane techniczne
Wydajność (Q): 0,6 m3/h
Wys. podn: 1,2 m
Temp. cieczy:  od 2°C do 95°C
Napięcie zasilania: 5-8,5 W
Ciśn. robocze: maks. 0,1 MPa (10 bar)
Prędkość: stała prędkość obr. (1)
Obudowa pompy: mosiądz
Długość montażowa: 80 i 110 mm 

Cechy charakterystyczne
Technologia wysokiej sprawności ECM 

Wtyczka ALPHA 
Zabezpieczenie przed suchobiegiem 
3 tryby pracy – 3 pompy w 1 
Średni czas pracy wynoszący 3 godzi-
ny na dobę, dający oszczędności do 
96% energii elektrycznej i 48% energii 
cieplnej w porównaniu z konwencjo-
nalnymi pompami cyrkulacyjnymi cie-
płej wody
AUTOADAPT 
Funkcja dezynfekcji i płukania 
Tryb pracy wakacyjny
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trYBY rEGULACJI
Pompa COMFORT PM z funkcją auTOadapt dysponuje trzema trybami 
regulacji. Przy regulacji auTOadapt pompa uczy się, zapamiętuje 
i dostosowuje czas pracy do zwyczajowego zapotrzebowania na c.w.u. 
Regulacja temperaturowa utrzymuje temperaturę wody w zakresie 
automatycznie ustalonym dla danego systemu. W trybie pracy ciągłej 
(100%) bez regulacji, pompa pracuje stale z nominalną prędkością 
obrotową. Niezależnie od trybu regulacji pompy, typoszereg COMFORT PM 
gwarantuje zawsze cichą pracę i w ten sposób zapewnia komfort 
mieszkańcom domu.

CZUJNIKI tEmPErAtUrY
Po prostu zamontuj 
go na rurze dopływowej

WtYCZKA ALPHA 
Łatwe podłączenie 
bez skrzynki zaciskowej

oBSŁUGA PrZY PomoCY
tYLKo JEDNEGo PrZYCISKU
Łatwe nastawianie

KomPAKtoWA oBUDoWA
ułatwia montaż 
w ograniczonej przestrzeni.

oKŁADZINA 
tErmoIZoLACYJNA
Zapobiega stratom ciepła

moSIĘŻNY KorPUS
Odporny na korozję

PoDStAWA KoMFoRtu 
W ZAKRESIE PoDStAWoWYCH PotRZEB
Jeżeli Klient potrzebuje tylko podstawowego rozwiązania dla 
cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, to nowa energooszczędna 
pompa COMFORT PM B jest dla niego oczywistym wyborem. 
Pompa COMFORT PM B ma kompaktową budowę, jest łatwa 
do zamontowania i pracuje cicho w trybie ciągłym (100%). 

WYCIĄGANY PrZEWÓD
CZUJNIKA tEmPErAtUrY

CABLE RO
LL

-U
P

CICHA  
PrACA

Firma KAN wraz ze swoimi partnerami handlo-
wymi zapraszają na cykl szkoleń z systemowego 
ogrzewania podłogowego KAN-therm. Tema-
tyka każdego szkolenia obejmie: wyrównanie 
hydrauliczne pętli grzewczych, podłączenia 
elektryczne (siłowniki, termostaty…). 
Potwierdzić udział należy u wybranych partne-
rów handlowych KAN: 
3.04: Respol Czeladź, krzysztof.lisiecki@respol.pl, 
664 926 835; 4.04: Onninen Gliwice, ewa.urba-
nowicz-kurdek@onninen.pl, 507 007 664; 18.04: 
Onninen Kraków, aneta.sochacka@onninen.pl,
12 680 27 00; 19.04: Onninen Katowice, hanna.
klinke@onninen.pl, 32 609 10 53

Zapraszamy  
na szkolenia 
z KAN-therm OP

Od 25 lutego br. nowa siedziba oddziału gdań-
skiego firmy Grundfos mieści się pod adresem:  
ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk.

Grundfos  
– nowa siedziba 
oddziału gdańskiego

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
zapowiada, że zaskarży do Trybunału Konstytu-
cyjnego tzw. ustawę śmieciową. Według prezesa 
Związku opłata za wywóz śmieci ma wszystkie ce-
chy podatku, gdyż jest powszechna i obowiązu-
jąca. W stosunku do zarządców spółdzielni stosuje 
się także ustawę karnoskarbową. Dlatego ustawo-
dawca powinien ustalić górną granicę tej opłaty.
Więcej

Spółdzielnie  
chcą zaskarżyć  
ustawę śmieciową
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