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seria esbe Gfa100
Grup de circulaţie pentru funcţionare 
la temperatură fixă.

pompă de circulaţie  
de înaltă eficienţă
Grupul de circulaţie se livrează 
întotdeauna cu pompa de 
circulaţie pregătită conform 
ErP, îndeplinind deja în prezent 
cerinţele mai stringente ale celei 
de-a doua etape care va intra în vigoare în 
Europa în 2015.

izolaţie
Având toate componentele electrice 
pe partea exterioară şi elementele de 
instalaţie pe partea interioară 
a izolaţiei, poate funcţiona 
realmente conform scopului 
propus, îndeplinind cerinţele 
directivei germane EnEV2014 
privind economisirea energiei.

control termostatic al 
temperaturii 
• Temperatură constantă reglabilă, 
posibil de obţinut din exterior.
• Funcţie anti-opărire pentru protejarea 
podelei sau a altor materiale de 
construcţie.

fabricat în suedia
Designul şi calitatea oferite de ESBE îi 
asigură întotdeauna pe clienţii noştri 
că se pot aştepta numai la ce este mai 
bun. Produs preasamblat şi supus la 
teste de etanşeitate.

exploatare
Seria GFA de la ESBE constă în grupuri de circulaţie cu 
temperatură de ieşire constantă reglabilă, utilizate pentru 
menţinerea temperaturii debitului de lichid la nivelul stabilit, 
indiferent de căderea de presiune sau de volumul de curgere. 
Fiind echipate cu pompe de circulaţie de înaltă eficienţă 
şi cu o izolaţie specială, aveţi garanţia că ESBE livrează 
cele mai bune grupuri de circulaţie atât pentru economia 
dumneavoastră, cât şi pentru mediu.

În timpul proiectării liniei de producţie pentru grupurile 
de circulaţie, obiectivul ESBE a fost să simplifice asamblarea. 
Acest proces este valabil pentru întregul produs, de la 
suporturile de montare şi izolaţie, până la configuraţia 
ambalajului.

beneficii cheie
•	 Instalare simplă: totul este pregătit şi asamblat la 

scoaterea din cutie. Toate racordurile au fost testate la 
etanşeitate. Doar conectaţi cele patru conducte şi conectaţi 
alimentarea electrică la pompa de circulaţie şi sunteţi gata. 

•	 Dare în exploatare simplă: toate modelele sunt echipate cu 
câte o pompă clasa A, care este simplu de setat pe modul 
corect şi include o funcţie de ventilare pentru împingerea 
aerului spre ventilul de aerisire al sistemului.

•	 Întreţinere simplă: ventile de închidere pentru toate 
lucrările de service şi întreţinere, fără golirea sistemului de 
încălzire.

•	 Funcţionare fiabilă şi aspect elegant: datorită Calităţii 
ESBE şi Designului ESBE. Fabricat în Suedia

•	 Unitate preasamblată, testată la etanşeitate şi izolată termic
•	 O pompă de circulaţie de înaltă eficienţă, pregătită pentru 

ErP şi o izolaţie care funcţionează realmente conform 
scopului propus, îndeplinind cerinţele directivei germane 
EnEV2009. Noi luăm în serios minimizarea impactului 
asupra mediului.

•	 Frână gravitaţională integrată.

variante

Applies to European 
directive for energy 
related products.
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sortimentul de produse

Grupuri de circulaţie esbe pentru temperatură fixă

Cod art. ________________________ 6102 01 00

Referinţă ___________________________GFA111

DN ____________________________________ 25

Capacitatea sistemului  
 la 2350 l/h cu △t  20 K _________ 55 kW 1) 
  cu △t  10 K _________ 27 kW 1) 
  cu △t  5 K _________ 13 kW 1)

 1) căderea de presiune în sistem: 0 kPa

 la 2050 l/h cu △t  20 K _________ 48 kW 2) 
  cu △t  10 K _________ 24 kW 2) 
  cu △t  5 K _________ 12 kW 2)

 2) căderea de presiune în sistem: 15 kPa

Greutate ____________________________ 5,4 kg

accesorii corelate 
Pentru informaţii detaliate, consultaţi datele tehnice.

bloc de distribuţie esbe 
bloc de distribuţie pentru 2 sau 3 grupuri de circulaţie. cu sau 
fără funcţie de  separator hidraulic integrată.
Ref. GMA121 ____________Cod art. 6600 01 00
Ref. GMA131 ____________Cod art. 6600 02 00
Ref. GMA221 ____________Cod art. 6600 03 00
Ref. GMA231 ____________Cod art. 6600 04 00

racord pentru bloc de distribuţie esbe,  
unitate pentru temperatură fixă 
Racorduri între blocul de distribuţie şi grupul de circulaţie  
(2 racorduri/pachet).
Ref. KGT111 _____________Cod art. 6610 01 00

date tehnice Pentru informaţii detaliate, vizitaţi esbe.eu.

Grupul de circulaţie, în general: 
Clasă de presiune: ________________________________ PN 6
Temperatură fluid: __________________ max. (continuu) +95ºC 
_____________ dacă temperatura ambiantă este de max. 50ºC 
_____________________________________________ min. 0ºC
Presiune de lucru: ________________________ 0,6 MPa (6 bar)
Racorduri: _______________________ Filet exterior, ISO 228/1 
_______________________________ Filet interior, EN 10226-1 
Izolaţie: _____________________________EPP λ 0,036 W/mK

material, în contact cu apa:
Componente din:____________________________ Alamă, fontă 
Materiale de etanşare din: ______PTFE, fibră de aramidă, EPDM

conformităţi şi certificate:
PED 97/23/EC, articolul 3.3

 LVD 2006/95/EC ErP 2009/125/EC 
 EMC 2004/108/EC  ErP 2015 
 RoHS 2011/65/EC EnEV2014

M

pompa de circulaţie integrată:
Sursă de alimentare: __________230 ± 10% VAC, 50/60 Hz 
Consum de putere: ____________________________ 3–45 W
Grad de protecţie carcasă: ______________________ IP X4D
Clasă de protecţie: __________________________________ F 
Caracteristici: ______________Consultaţi diagrama de mai jos

Circuit electric pompă de circulaţie: 
Pompa de circulaţie trebuie  
precedată de un întrerupător  
multipolar în instalaţia fixă.

Applies to European 
directive for energy 
related products.

ventilul termostatic de amestec integrat:
Interval de temperatură: ________________________20–43°C 
Temperatură maximă a fluidului: ______________continuu 95°C 
_______________________________________temporar 100°C

Temperatură minimă a fluidului: _______________________ 0°C 
Stabilitate a temperaturii: __________________________ ±3°C

service Şi întreţinere
În condiţii normale, grupul de circulaţie  
nu necesită o întreţinere specifică.
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exemple de instalare

caracteristici

Debitul pentru pompa de circulaţie integrată şi curba 
de sistem pentru grupul de circulaţie.
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