
Shuntsystem til variabel flowmængde
Milton Megatherm pumpeshunt anvendes i de tilfælde, 

hvor fremløbstemperaturen er for høj (> 45º C), eller 

når det tryk, der er til rådighed, er for lille. Specielt 

trykfald over veksler i gaskedler kan give problemer og 

kræver en pumpeshunt.

Magatherms shuntsystem er altid den økonomiske og 

energirigtige løsning. Selv de normale energispare-

pumper med variabelt flow (MVF) har et minimalt ener-
giforbrug, da pumpen  regulerer op og ned efter behov. 

Anvendelse af elektroniske pumper har mange fordele:

• Stor komfort

• Absolut minimum af støj, idet anlægget ikke har hø- 

 jere tryk end nødvendigt, da pumpen er selvregule 

 rende.

• Stor energibesparelse, da pumpen altid tilpasser sig  

 det aktuelle behov og derfor ikke bruger mere strøm  

 end nødvendigt.

• Udlutningsrutine.

• LED driftstatus.

• Elegant opbygning.

• Montering i både højre og venstre side 

 på fordelerrøret.

• Fleksibel tilslutning 360°.
• Skal kun pakkes på fordelerrør.

• Minimale indbygningsmål.

• 1" tilslutning.

Udskiftningspumpe
VVS-nr. Betegnelse

046538725 Cirkulationspumpe EEI, ny model

Byggemål 130 mm, 1" gevind

Differenstryk variabelt
Den nominelle værdi for differenstrykket forøges line-

ært mellem ½ H og H via det tilladte flow-område.

Differenstryk konstant (Dp-c)
Den nominelle værdi for differenstrykket holdes kon-

stant. Vi anbefaler denne reguleringstype ved gulvvar-
mekredse eller ældre opvarmningssystemer. 

Påfyldning og udluftning
Påfyld og udluft anlægget korrekt. Det gøres ved at 

vælge symbolet for udluftning ved at dreje på den røde 

knap. Efter endt udluftning i 10-15 min. stilles pumpen 
tilbage til den ønskede pumpeindstilling.

Pumpeshunts
VVS-nr. Betegnelse

046538525 Shuntsystem, 40-250 m2

220 mm
229 mm

221 mm

Dimensioner  

Betegnelse 40-250 m2

VVS-nr.: 046538525

Pumpetype: PARA 15/6

Løftehøjde: 0,5-6,7 m

Maks. Flow: 3,2 m3/h

Sikringsklasse:  IP × 4D

Optagen effekt min.: 3 W

Optagen effekt maks.: 43 W

Temperaturområde: +2 °C ±95 °C

Energi index: EEI

Driftstryk maks.: 6 bar

Højde:   310 mm
Bredde:  210 mm + udtrækningslængde for føler 120 mm
Dybde:  150 mm
Brug:   Centralvarme

Glykol:   < 20 %

 Nettilslutning:   230 V
Frekvens:    50 Hz
Isoleringsklasse:  F
Temperaturområde: +2 °C - + 95 °C
Tilslutningsdimension: 1"

Variabelt differenstryk (Dp-v) Konstant differenstryk (Dp-c) 


