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Funkcia plne automatický režim Funkcia plne automatický režim AUTOAUTOmode mode 
Nízkoenergetické obehové čerpadlo je osadené Nízkoenergetické obehové čerpadlo je osadené 
motorom s permanentným magnetom a reguláciou motorom s permanentným magnetom a reguláciou 
diferenciálneho tlaku, čo umožňuje automatické diferenciálneho tlaku, čo umožňuje automatické 
a plynulé nastavenie výkonu čerpadla podľa skutočných a plynulé nastavenie výkonu čerpadla podľa skutočných 
požiadaviek - funkcia  AUTOmode.požiadaviek - funkcia  AUTOmode.

Prehľadný ovládací panelPrehľadný ovládací panel
Toto čerpadlo je vybavené ovládacím panelom na prednej Toto čerpadlo je vybavené ovládacím panelom na prednej 
strane pre ľahké ovládanie.strane pre ľahké ovládanie.

Ľahká inštalácia a uvedenie do prevádzky 
Opatrené automatickým adaptívnym režimom 
(predvolené nastavenie). Vo väčšine prípadov čerpadlo 
nevyžaduje žiadne nastavenie a je možné ho ľahko začať 
používať. Automatické nastavenie je upravené tak, aby 
vyhovovalo aktuálnej potrebe systému. 

Vysoký komfort 
Nízka prevádzková hlučnosť motoru čerpadla a celého 
systému. 

Nízka spotreba energie 
V porovnaní s tradičnými obehovými čerpadlami má 
nižšiu spotrebu energie. Rady obehových čerpadiel ESP 
sú označené štítkom Europe Energy Label trieda A, 
minimálna spotreba energie môže dosiahnuť až 5W.

V cene čerpadla je aj pripojovacie šróbenie

EKONOMICKÉEKONOMICKÉ
OBEHOVÉ ČERPADLOOBEHOVÉ ČERPADLO

Číslo Skr. 1 Názov r. s. AKCIOVÁ CENA

562048 TRICOE254 Čerpadlo obehové ekonomické TRINNITY 
25/4/180mm, AUTOmode, vr. šróbenia N2CA 70 €

562049 TRICOE256 Čerpadlo obehové ekonomické TRINNITY 
25/6/180mm, AUTOmode, vr. šróbenia N2CA 75 €

Typ 25/4/180 25/6/180
Napájanie 230V AC 50Hz 230V AC 50Hz
Dimenzia potrubia DN25 DN25
Menovitý výkon 5/35 W 5/45 W
Prietok 41 l/min 53 l/min
Výtlak 4 m 6 m
Zástavbová dĺžka 180 mm 180 mm
Rozsah teploty kvapaliny 10 – 110°C 10 – 110°C
Maximálny tlak 10 bar 10 bar
Trieda krytia IP IP 44 IP 44
Teplota prostredia max. 40°C max. 40°C
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Ekonomické obehové čerpadlo TRINNITY
nový skladový produkt
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Platí pre zmluvných obchodných partnerov GC SKUPINY. Ceny sú uvedené bez DPH. Obrázky sú ilustračné.
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