Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible
Innovation is the essence

Grundfos ALPHA2

GRUNDFOS ALPHA2

Hos Grundfos er vi stolte af at kunne præsentere den
næste generation af energieffektive cirkulationspumper: ALPHA2.

„Den mest energieffektive cirkulationspumpe“ *

*

En typisk pumpe i et varmeanlæg kører ved fuld hastighed
både dag og nat. ALPHA2
fra Grundfos tilpasser
sig de skiftende behov
i huset uden at gå
på kompromis med
komforten. Dermed
sparer pumpen en
betydelig mængde
elektricitet, og CO2udledningerne reduceres tilsvarende.
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ALPHA2 er yderst
driftsikker og det miljømæssigt ansvarlige
valg, da den er A-mærket
for sin energieffektivitet. Når
ALPHA2 installeres og indstilles på den enestående Grundfos
AUTOADAPT-funktion, vil pumpen
automatisk analysere dit varmebehov og justere ydelsen derefter.
Resultatet er, at du kan sætte dig i
din lænestol og slappe af, samtidig
med du bogstavligt talt sparer penge og energi uden at gå på kompromis med komforten.

Vejen til energieffektivitet

Energimærkning

Med energimærkningen kan vi træffe beslutninger på
et velinformeret grundlag. Og udvalget af produkter
med energimærkning bliver hele tiden større.
Vælg en A-mærket cirkulationspumpe fra Grundfos, og skær op til
10 % af din elregning.
Helt enkelt forklaret er cirkulationspumper eldrevne pumper,
der bruges til at cirkulere vand i
varme- og klimaanlæg samt anlæg
til varmt brugsvand. I en gennemsnitlig europæisk husholdning står
cirkulationspumpen typisk for op
til 15 % af elregningen.

ALPHA2, der er A-mærket ifølge
det europæiske energimærkningssystem for pumper. Denne cirkulationspumpe kan skære op til 10 %
af det samlede elforbrug i dit hjem.
Og du sparer ikke kun penge – den
energieffektive pumpe gavner også
miljøet og gør en forskel for den
verden, vi lever i.

Dette tal kan reduceres ved at
udskifte med en højtydende varmecirkulationspumpe, Grundfos
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Lyspærer viser
vejen med
indførslen af

Efterspørgslen efter
energieffektive
apparater vokser, da
energimærkningen indføres
på dette område.
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Med energimærkningen
af pumper kommer
de første A-mærkede
cirkulationspumper. Nu
begynder de virkelige
besparelser.
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Den næste generation
af A-mærkede
cirkulationspumper:
Grundfos ALPHA2.

Gennemsnitligt årligt energiforbrug i
europæiske husholdninger i kWh
Cirkulationspumpe
D 550
A 115

Vidste du, at den typiske cirkulationspumpe i en europæisk husholdning er D-mærket?

Vaskemaskine
G 398
A 236

Ved at skifte til Grundfos ALPHA2
kan du opnå større besparelser,
end du får ved udskiftning af andre
husholdningsapparater.

Køleskab
G 305
A 115

Har du kontrolleret din cirkulationspumpe?

Grundfos ALPHA2-cirkulationspumpe blev tildelt
prisen “Best energy-efficient circulator“ i EU-projektet
„Energy+ Pumps“
Energy+ Pumps er et EU-projekt,
der skal fremme udviklingen og
anvendelsen af højtydende cirkulationspumper. Den 11. marts 2008
kårede Energy+ årets vinderne af
den prestigefyldte pris „Best energy-efficient circulator“, og Grundfos‘
ALPHA2-cirkulationspumpe
vandt i to ud af tre flowområder.
ALPHA2 er særdeles kompakt og
meget nem at betjene, og pumpen
har også vist sig at være mere effektiv end nogen anden pumpe på
markedet.

poweredby.grundfos.com
– Grundfos’ forum for gode råd om, hvordan du
sparer energi i hjemmet.
Her kan du finde gode råd om,
hvordan du sparer energi uden at
gå på kompromis med komforten.
Brug den enkle regnemaskine for at
få en fornemmelse af, hvor meget
energi du kan spare med en ny varmecirkulationspumpe.

