
ALPHA3 pump, ALPHA Reader and smart phone are sold seperately.

NOWY SYSTEM ALPHA3

ŁATWE I SZYBKIE 
RÓWNOWAŻENIE 
HYDRAULICZNE



RÓWNOWAŻENIE 
HYDRAULICZNE 
NIEWIARYGODNIE
SZYBKO
Równoważenie hydrauliczne dwururowej instalacji grzewczej 
w sposób tradycyjny jest procesem czasochłonnym i mało 
precyzyjnym. Natomiast z nowym systemem Grundfos ALPHA3 
przebiega on niewiarygodnie szybko – od rozpoczęcia pomiarów 
parametrów instalacji do wygenerowania raportu. Wszystko 
czego potrzebujesz, to moduł komunikacyjny ALPHA Reader, 
smartfon z aplikacją GO BALANCE i kilka grzejników z zaworami.



Bluetooth

Sygnał 
optyczny

1. Montaż i uruchomienie
 pompy ALPHA3

2. Instalacja modułu
 ALPHA Reader

3. Aplikacja Grundfos GO 
Balance

SYSTEM ALPHA3 
– TAK DZIAŁA

4. Generowanie 
i udostępnianie raportu

„Najlepszy system równoważy hydraulicznie system 
grzewczy. Zamontuj energooszczędną pompę, 
wyrównoważ hydraulicznie system grzewczy. 
Komfort i niższe koszty ogrzewania zapewnione.” 

System ALPHA3 składa się z pompy ALPHA3, modułu komunikacyjnego ALPHA 
Reader i aplikacji Grundfos GO Balance, pobranej z App Store lub Google Play. 
Razem te trzy elementy tworzą najnowocześniejszy system, który umożliwia 
niewiarygodnie szybkie przeprowadzanie dokładnego równoważenia hydraulicz-
nego.  Zobacz, jakie to proste.



CO TO JEST 
RÓWNOWAŻENIE 
HYDRAULICZNE?
…i jakie otrzymujesz korzyści?
W zrównoważonej instalacji grzewczej wszystkie grzejniki są zasilane 
właściwym strumieniem wody  co zapewnia komfort cieplny we wszystkich 
ogrzewanych pomieszczeniach

Instalacje zrównoważone wyposażone w pompę ALPHA3 o wysokiej 
efektywności energetycznej zapewniają równomierny rozkład ciepła 
w domu , oszczędności energii oraz eliminują uciążliwe hałasy zaworów 
grzejnikowych. Równoważenie hydrauliczne jest i pozostanie podstawowym 
warunkiem energooszczędności instalacji i zapewnieniem mieszkańcom 
najwyższego komfortu.

„To, co jest najlepsze dla moich klientów, 
jest także najlepsze dla mnie. 
Z systemem ALPHA3 mogę teraz 
oferować precyzyjne i przede 
wszystkim szybkie równoważenie 
hydrauliczne. Niezawodność 
ALPHA3 sprawia, że po 
wykonaniu instalacji nie mam  
żadnych reklamacji. Moi klienci cieszą się 
z doskonale zrównoważonej instalacji 
grzewczej i chętnie polecają mnie innym.”
     
Opinia Instalatora



Głośna praca zaworów 
termostatycznych 

W tym pokoju jest gorąco, 
w pozostałych zimno

Kocioł jest przeciążony 
i zużywa zbyt dużo energii

We wszystkich pokojach panuje 
komfortowa temperatura, grzejniki 
nie hałasują, a kocioł zużywa mniej 
energii.

PRZED RÓWNOWAŻENIEM 
HYDRAULICZNYM

PO RÓWNOWAŻENIU 
HYDRAULICZNYM

KORZYŚCI DLA TWOICH KLIENTÓW

•	 Niższe	zużycie	energii	i	niższe	
koszty ogrzewania

•	 Cicha	praca	instalacji	i	zaworów	
termostatycznych

•	 Wyższy	komfort	–	wszystkie	
pokoje w domu są równomiernie 
ogrzewane

KORZYŚCI DLA CIEBIE

•	 Szybkie	i	dokładne	równoważenie	
instalacji w czasie tylko jednej wizyty 
u klienta

•	 Na	przeprowadzenie	równoważenia	
hydraulicznego potrzeba tylko jednej 
godziny

•	 Dzięki	niezwykłej	niezawodności	
pompy użytkownicy nie wzywają 
instalatora

•	 Ty	oferujesz	swoim	klientom	
najlepszą i najszybszą usługę.



GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
Kontakt linia: 801 801 112
www.grundfos.pl
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WITAJ WŚRÓD  
NAJLEPSZYCH  
INSTALATORÓW
Przyłącz się do elity instalatorów i rozwijaj swoje 
aktywności zawodowe. Zbieraj punkty, zdobywaj 
nagrody i wyjątkowe korzyści i przywileje. 
Więcej na www.mc-grundfos.pl


