
Minden, amit az EuP direktíváról tudni  

kell az épületgépészetben

NEM vagyuNk készEN…





… De már úton vagyunk
2013-ban az euP direktíva alapjaiban megváltoztatja az európai keringetők 
piacát. azok a szerelők, akik eddig inkább a nem igazán enegiatakarékos 
szivattyúkat építették be, onnantól már nem választhatnak. ez nagy hatást 
gyakorol a szivattyú gyártókra is – de nem a grundfos-ra, mert ahogy azt 
az euP direktíva is kifejezi:
– nem vagyunk készen… De már úton vagyunk



2013 ma kezdődik

az úgynevezett “euP direktíva” 2005. július 6-án került elfogadásra az európai Parlament és  
az európai Bizottság által. a direktíva felállítja az energiahasználó termékek környezetbarát 
tervezésére vonatkozó szabályok és kritériumok vázát.

Célja az energiahasználó termékek környezeti hatásainak csökkentése, és a fenntartható  
fejlődés támogatása.

keringető szivattyúk energiamegtakarítása
•  Az eredmény: 13 TWh és 6,2 millió tonna CO2

ez egyenlő:
•  21.500.000 ember lakossági energiafogyasztásával.
•  Berlin, London, Brüsszel, Szófia, Párizs, Róma, Amszterdam, Varsó,  

Koppenhága és Riga együttes energiafogyasztásával.

mi is az euP Direktíva?
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a grunDfos évekkel ezelőtt 
alkalmazkoDott a környezet-
barát tervezés elvárásaihoz
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GRUNDFOS CIRCULATORS

EuP-READY AND PROVEN

Jelenleg csak a most használatos a-energiaosztályú szivattyúk felelnek meg az euP direktívának.

a környezetbarát tervezésre vonatkozó előírások a keringetők esetén (a 2009. július 22-én kelt 
2009/641 számú szabályzat) a komformitási nyilatkozat (Ce) részét fogják képezni a jövőben.  
Ce jelölés nélkül az eU-n belül nem lehet terméket forgalmazni.

az energiahatékonysági index (eei) értéke 2013-tól ee1≤ 0,27, 2015-től pedig ee1≤ 0,23 lesz.  
keringetők esetén a jelenlegi legjobb besorolási osztály ee1≤ 0,20. ez 2017-től, az euP direktíva  
átvizsgálásakor már elvárássá vállhat.

mit jelent az euP az üzleti életben?
üzLeTi háTTéR
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a grunDfos 
keringetőszivattyúk 
megfelelnek az elvárásoknak
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az energiahatékony szivattyúk piacvezetője
már vezetőnek számítunk az energiahatékony keringetők piacán, és elsőként kezdtük meg az 
A-energiaosztályú szivattyúk tömegtermelését. A világszerte ismert és használt ALPhA2 és 
maGNa keringetőszivattyúink megfelelnek az euP direktívának.

környezetvédelmi elkötelezettség és minőségi termékek – ez a grundfos
más szivattyúgyártóktól eltérően nem a törvények kényszerítettek minket ezen szivattyúk  
fejlesztésére. a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránti felelősségünk vezérelt minket.

a technológia már rendelkezésünkre állt, ezt finomítottuk, fejlesztettük és teszteltük az évek 
alatt. Felelősségteljesen kijelenthetjük, hogy ma már “tökéletes” megoldással tudunk szolgálni, de 
a Grundfos-nál nem így gondolkodunk – a folyamatos fejlesztés a szivattyú technológiánk alapja.

hogyan tovább?
A jöVő
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a grunDfos első volt az 
a-energiaosztályú 
szivattyúk gyártásában
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GRUNDFOS
ALPHA2

alPha2
TeRméKeK

egyszerű beüzemelés, hosszútávú működés
Az ALPhA2 energiafelhasználásának rendkívüli csökkentése az állandó mágneses motor technológia 
alkalmazásának az eredménye.

Valójában a nyomás-szabályozott üzemmódnak köszönhetően az ALPhA2 legkisebb fogyasztása  
5 watt. Az egyedülálló AUTOADAPT funkció a szivattyú teljesítményét a rendszerigényekhez igazítja.

•  Változtatható és fix fordulatszám – egy szivattyú minden feladatra
•  Plug and Pump – gyors csatlakoztatása, nem szükséges kinyitni a kapcsolódobozt
•  LeD kijelző – a pillanatnyi fogyasztás könnyen leolvasható

műszaki aDatok

térfogatáram, Q: max. 3,5 m3/h
szállítómagasság, h: max. 6 m
közeghőmérséklet: +2-110°C
rendszer nyomás: max. 10 bar
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több, mint egymillió szivattyú
Alig két éve, hogy az első ALPhA2 szivattyú lefutott a gyártósorról, de a növekvő igények hatá-
sára, több mint egymillió darab követte ezt. mostanra a világ számos pontján megtapasztalható, 
hogyan járultak hozzá az ALPhA2 szivattyúk az energiatakarékossághoz. Gondolkodjon ön is 
előre és döntsön felelelősségteljesen!

több mint 1.000.000  
elaDott szivattyú 11
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hatékonyság minden alkalmazásban
az egyedülálló és innovatív tulajdonságoknak köszönhetően a maGNa 70%-kal kevesebb  
energiát fogyaszt, mint a kategóriájában lévő keringetőszivattyúk. a maGNa széles termékkörében 
egyaránt megtalálható a családi házak és a középületek fűtési és hűtési alkalmazásaihoz leginkább 
megfelelő típusok.

Az AUTOADAPT funkció a Grundfos szivattyúk egyedi tulajdonsága. a beépített szivattyú  
munkapontját automatikusan az optimumra állítja, ahol is az energiafogyasztás minimális.

•  Csökkentett éjszakai üzemmód – energiamegtakarítás a csúcsidőn kívüli esti órákban.
•  Rozsdamentes acél – hosszabb élettartam, minimális korrózió
•  hornyos tekercselésű állórész – a szivattyú hatékonyságának optimalizálásáért.

műszaki aDatok

térfogatáram, Q: max. 90 m3/h
szállítómagasság, h: max. 12 m
közeghőmérséklet: +2-110°C
rendszer nyomás: max. 10 bar
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minden maGNa szivattyú elektromos vezérléssel és szuperhatékony állandó mágnes motorral 
készül. Az ALPhA2 szivattyúkhoz hasonlóan a mAGNA termékcsalád is rendelkezik a különleges 
AUTOADAPT funkcióval, amely a legideálisabb energia/teljesítmény arányt biztosítja. Természetesen 
az egész termékcsalád az a-energiaosztályba tartozik.
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az euP Direktíva hatásai – a szivattyúPiaC
KeRiNGeTő SziVATTyúK

2013. 01. 01.
eei <= 0,27

a keringető szivattyúk piacának várható alakulása
az alábbi Grundfos keringető szivattyúk az euP direktívának már megfelelnek. minden típus már 
többéves alkalmazás által bizonyított.
•  Az UP termékköre nem felel meg az euP 2013 előírásainak  

(az UP megszünik 2012 végére).
•  A használati melegvíz keringetők nem fedik le a euP direktíva előírásait  

(a Comfort várhatóan 2013/2015 után).
•  Az ALPhA2 szivattyúk megfelelnek az euP 2013 és 2015-ös előírásainak.
•  A mAGNA termékcsalád megfelel az euP 2013 és 2015-ös direktívák előírásainak.
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2015. 08. 01.
eei <= 0,23 15
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tények és tévhitek
az euP DiReKTíVA

a grundfos egyelőre nem rendelkezik az euP direktívának  
megfelelő szivattyúval.

mi ez a felhajtás? az euP nemmás, mint az a-energiaosztályú  
jelzés más néven, semmi új.

az euP direktíva csak 2013-ban lesz aktuális,  
addig nem kell vele foglalkozni.

az euP direktíva egy abszurdum! nem lehet spórolni csak  
a keringető szivattyú lecserélésével.

Van vagy nincs, szeretjük vagy sem, de az euP direktíva hamarosan tény lesz. De a bevezetése 
számos fikcióra és tévhitre adott alapot. ime néhány a felmerült tévhitekből.

TéVhiTeK
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a grundfos több szivattyúja is megfelel az euP előírásainak  
– az első ilyen termék bevezetése 2001-ben volt.

az euP hasonlít az energiaosztály besoroláshoz, de attól sokkal  
szigorúbb előírásokat tartalmaz. valójában az a-energiaosztályú  
szivattyúk jelenleg teljesítik az euP előírásait. az euP direktíva szintén 
törvénykezés által jut érvényre.

amikor az euP direktíva érvénybe lép, a szerelők azt a szivattyút fogják 
választani, amelyet ismernek és amelyben megbíznak, vagyis a mostani 
lépéseink biztosítják, hogy a választás a jövőben grundfos legyen.

a grundfos euP direktívának megfelelő keringetői 80%-kal kevesebb 
energiát használnak fel, mint a hagyományos modellek, és ezáltal a  
háztartások energiaköltsége 10%-kal csökken.

TéNyeK
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PowereD by the imPossible
az euP DiReKTíVA

a mégjobb energiahatékonyságra vonatkozó törekvéseink folytatódnak.

Nem fogadjuk el, hogy korlátai vannak annak, milyen is egy jó keringetőszivattyú.  
erre utal szlogenünk is – Powered by the impossible, azaz Célunk a lehetetlen elérése.

További információért az energiatakarékos szivattyúkról látogassa meg honlapunkat.  
itt kiszámolhatja, mennyi energiát spórolhat családi házában Grundfos a-energiaosztályú  
keringető használatával.

www.PowereDby.grunDfos.Com
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ADAPT
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The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks owned by 
Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
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Park u. 8.
Tel: +36 23 511 110

www.grundfos.com


