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Pom py obie go we Cir cu la

Pom py Cir cu la prze zna czo ne są
do pra cy w ukła dach cen tral ne go
ogrze wa nia oraz in sta la cjach so lar -
nych. Obec nie do stęp ne na
ryn ku to pom py ste ro wa ne
ręcz nie oraz ener go osz -
częd ne pom py elek tro nicz -
ne. Pom py 3-bie go we ste -
ro wa ne ręcz nie po sia da ją
wy so kiej ja ko ści sil nik dwu -
bie gu no wy, asyn chro nicz ny,
któ ry nie wy ma ga ochro ny
przed prze cią że niem.
Pręd kość ob ro to wa pomp
jest re gu lo wa na za po mo -
cą 3-po zy cyj ne go prze łącz -
ni ka umiesz czo ne go
na skrzyn ce mo du łu
elek trycz ne go, co po -
zwa la do sto so wać pra cę pom py do
cha rak te ry sty ki in sta la cji. Obec nie
do stęp ne są na stę pu ją ce mo de le:
RS 25/40 180, RS 25/60 130 oraz RS
25/60 180. Współ czyn nik efek tyw -
no ści ener ge tycz nej pomp 3-bie go -
wych wy no si: EEI ≤ 0,27.

No wo ścią na na szym ryn ku są
ener go osz częd ne pom py elek tro -
nicz ne, któ re za pew nia ją, w po rów -
na niu z pom pa mi sta re go ty pu,
oszczęd no ści ener gii elek trycz nej
na wet do 80%. W przy pad ku pomp
PE 25/4-180 prze pływ mak sy mal ny
wy no si 2,3 m³/h, mak sy mal na
wy so kość pod no sze nia 4,0
m, a po bór mo cy od 5 do 22
W. Mak sy mal ny prze pływ
dla mo de lu PE 25/60-180 to
3,1 m³/h, mak sy mal na wy so -
kość pod no sze nia wy -
no si 6,0 m, na to -
miast po bór mo cy
od 5 do 45 W.
Współ czyn nik efek -
tyw no ści ener ge -

tycz nej pomp elek -
tro nicz nych wy no si
EEI ≤ 0,20.

Pom py elek tro -
nicz ne mo gą

pra co wać w
róż nych try -
bach:
l „Au to” -
tryb za le ca ny,
w któ rym na -

stę pu je au to ma -
tycz ne do sto so wa -

nie ci śnie nia i wy daj no ści
pom py do za po trze bo wa nia

ze stro ny in sta la cji. Pra ca w
tym try bie po zwa la na
opty mal ne zu ży cie
ener gii.

l HPP (high pro por tio nal pres su -
re) - wyż szy po ziom cha rak te ry sty -
ki pro por cjo nal nej ci śnie nie -wy daj -
ność. Tryb za le ca ny w przy pad kach,
kie dy w try bie „Au to” wy daj ność
pom py jest nie wy star cza ją ca.
l LPP (low pro por tio nal pres su re)
- niż szy po ziom cha rak te ry sty ki
pro por cjo nal nej ci śnie nie - wy daj -

ność. Tryb za le ca ny w
przy pad ku, kie dy w

try bie „Au to”
w y  d a j  n o ś ć

pom py jest
zbyt wy so ka.
l HCP (high
c o n  s t a n t
pres su re) -

wyż szy po ziom
cha rak te ry sty ki

utrzy mu ją cej sta łą
wy so kość pod no sze -

nia pom py nie za leż nie od
wy daj no ści. Tryb dla in sta la -

cji wy ma ga ją cych
utrzy ma nia sta łe go ci -

śnie nia nie za leż nie od ak tu al nej
po zy cji za wo rów ter mo sta tycz nych.
l LCP (low con stant pres su re) - niż -
szy po ziom cha rak te ry sty ki utrzy mu -
ją cej sta łą wy so kość pod no sze nia
pom py nie za leż nie od wy daj no ści.
l I, II, III, try by ręcz ne utrzy mu ją ce
sta łą wy so kość ob ro to wą pom py. W
tych try bach pom pa pra cu je tak jak
tra dy cyj na pom pa ręcz na.
l „Noc ny” - dzia ła w po łą cze niu z try -
ba mi „Au to”, HPP, LPP, HCP, LCP.
W tym try bie pom pa po dwóch go dzi -
nach od chwi li włą cze nia prze cho dzi
w tryb pra cy noc ne go ob ni że nia wy -
daj no ści ze zu ży ciem ener gii 5-10 W
w za leż no ści od wy bra ne go try bu. Po
sied miu go dzi nach od przej ścia w tryb
ob ni że nia pom pa au to ma tycz nie wra -
ca do try bu sprzed te go ob ni że nia.

Bar dzo istot ną ce chą pomp jest za -
pa mię ty wa nie w przy pad ku bra ku za -
si la nia ostat nie go na sta wio ne go try -
bu. Każ da pom pa Cir cu la stan dar do -
wo po sia da prze wód elek trycz ny 0,8
m z wtycz ką, dwa pół śru bun ki sta lo -
we z uszczel ka mi, a pom py elek tro -
nicz ne ma ją do dat ko wo izo la cję z bio -
de gra do wal nej pian ki.

Pre zen to wa ne pom py są zgod ne z
nor ma mi eu ro pej ski mi EN 60335-1 i
EN 60335-2-41 oraz po sia da ją cer ty -
fi kat zgod no ści CE wy da ny przez
VOV Cer ti fi ca tion & Te sting La bo ra -
to ry w Lon dy nie. Pom py Cir cu la ob -
ję te są ser wi sem „48 h w do mu klien -
ta”. Ozna cza to, że po otrzy ma niu
kom plet ne go zgło sze nia re kla ma cyj -
ne go re ak cja ser wi san tów zlo ka li zo -
wa nych na te re nie ca łej Pol ski na stę -
pu je w cią gu dwóch dni ro bo czych.

Za pra sza my fir my han dlo we do
współ pra cy.

l An drzej Paw łow ski

www.ar ka -in sta la cje.pl

Oszczęd ne 
pom po wa nie
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No wo ścią na na szym ryn ku są ener go osz częd ne pom py elek tro -
nicz ne, któ re za pew nia ją, w po rów na niu z pom pa mi sta re go ty pu,
oszczęd no ści ener gii elek trycz nej na wet do 80%.
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Fot. 1. Pom pa 3-bie go wa 
ste ro wa na ręcz nie.

Fot. 2. Pom pa 
elek tro nicz na.


