
Wszystko, co powinniśmy wiedzieć na temat 

Dyrektywy EuP dotyczącej budynków

JEstEśmy gotoWi…
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…Jesteśmy nawet o krok do przodu
w 2013 roku dyrektywa eup (2005/32/eC) zmieni na zawsze rynek pomp 
obiegowych w europie. siedmiu na dziesięciu instalatorów, którzy nie  
wybierają energooszczędnych pomp obiegowych, nie będzie już miało 
wyjścia. dyrektywa ta wywrze znamienny wpływ na producentów pomp 
– lecz nie na firmę Grudfos, ponieważ
– Jesteśmy Gotowi… Jesteśmy nawet o krok do przodu
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Rok 2013 zaczyna się dzisiaj

dyrektywa 2005/32/Ec, zwana dyrektywą EuP, została ustanowiona przez Parlament Europejski 
oraz Radę Unii Europejskiej 6 lipca 2005 roku. Ujęto w niej zasady oraz wymagania dotyczące 
ekologicznego projektowania urządzeń energetycznych (EuPs).

celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie wpływu oddziaływania na środowisko  
naturalne urządzeń zużywających energię oraz wspieranie idei zrównoważonego rozwoju.

oszczędnościowy potencjał pomp obiegowych
•  Dla pomp montowanych oddzielnie w instalacji: 13 TWh, co stanowi ekwiwalent 6,2 miliona 

ton co2

równoważne zużycie energii przez ludzi i miasta
•  Całkowite zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych zamieszkiwanych 

przez 21.500.000 ludzi
•  Całkowite zużycie energii elektrycznej łącznie w Berlinie, Londonie, Brukseli, Sofii, Paryżu, 

Rzymie, Amsterdamie, Warszawie, Kopenhadze i Rydze

produkty Grundfos Już  
od kilku lat spełniaJą nowe  
wymaGania ekoproJektowe

Czym Jest dyrektywa eup?
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GRUNDFOS CIRCULATORS

EuP-READY AND PROVEN

obecnie tylko najbardziej sprawne pompy klasy a spełniają wymagania dyrektywy EuP.

Wymagania ekoprojektowe dotyczące bezdławnicowych pomp obiegowych montowanych  
oddzielnie w instalacji, ustanowione zostały w Rozporządzeniu komisji nr 641/2009 z 22 lipca 
2009 roku. Wymagania te będą zawarte w Deklaracji Zgodności (CE). Produkty bez oznaczenia  
cE nie mogą być sprzedawane w państwach Unii Europejskiej.

Wymagany Wskaźnik Efektywności Energetycznej (EEI) od 2013 roku wynosić będzie EE1≤ 0,27,  
a w 2015 roku EE1≤ 0,23. Obecnie, przewidywana wartość wskaźnika dla pomp obiegowych jest 
określona jako EE1 ≤ 0,20. Wartość ta może stać się wymogiem przy następnej modyfikacji  
Dyrektywy EuP, planowanej na rok 2017. pompy obieGowe Grundfos 

GwarantuJą, że używane przez 
państwa produkty spełniaJą 
wymaGania dyrektywy

Co oznaCza dyrektywa eup dla biznesu?
TWój BIZnES
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lider pomp energooszczędnych
Obecnie jesteśmy liderem w dziedzinie pomp energooszczędnych. Grundfos jest pierwszą firmą, 
która rozpoczęła masową produkcję pomp klasy A. nasze pompy obiegowe ALPHA2 oraz MAGnA 
spełniają już teraz wymagania dyrektywy EuP i są montowane na całym świecie.

potwierdzone zaangażowanie i sprawdzone produkty, których będzie jeszcze więcej
W przeciwieństwie do innych producentów, do wytwarzania tak energooszczędnych pomp nie 
zmusiły nas żadne akty prawne. zrobiliśmy to ze względu na nasze zaangażowanie w idee zrów-
noważonego rozwoju i poczucie odpowiedzialności.

obecnie dysponujemy odpowiednią technologią, udoskonalaną i sprawdzaną przez lata dzięki ba-
daniom i doświadczeniom uzyskanym w rzeczywistych instalacjach. Moglibyśmy powiedzieć, że 
dzisiaj dysponujemy “perfekcyjną” technologią – ale w Grundfos nie myślimy w ten sposób. Ciągłe 
ulepszanie produktu jest wyznacznikiem naszych nowych projektów dotyczących konstrukcji pomp.

dlaCzeGo Grundfos Jest o krok do przodu?
PRzyszłość

Grundfos był pierwszym 
produCentem, który 
wprowadził do masoweJ 
produkCJi pompy klasy a
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łatwa w montażu i niedościgniona
dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii silników z magnesami trwałymi uzyskano 
znaczne zmniejszenie poboru mocy pomp ALPHA2.

W rzeczywistości, dzięki zastosowaniu regulacji ciśnienia, pompa ALPHA2 może pracować przy 
zużyciu energii wynoszącym zaledwie 5 watów. unikalna funkcja AuTOADAPT pozwala dostosować 
nastawy pompy do wymagań instalacji.

•  praca ze zmienną lub stałą prędkością obrotową – jedna pompa do wszystkich zadań
•  podłącz i pompuj – nie ma potrzeby otwierania skrzynki zaciskowej
•  wyświetlacz poboru mocy – wskazuje aktualny pobór mocy

Jeden milion + bieżąca produkcja
Minęły zaledwie dwa lata od czasu, gdy pierwsza pompa ALPHA2 opuściła linię produkcyjną.  
z powodu ogromnego zapotrzebowania wyprodukowano w tym czasie ponad milion tego 
typu pomp. należy zauważyć, że pompa ALPHA2 przyczynia się do oszczędności energii i 
zmniejszenia kosztów eksploatacji w budynkach na całym świecie. Rozmawiajmy o tym,  
jak być o krok do przodu!

sprzedano Już ponad 
1.000.000 pompdane teCHniCzne

wydajność Q: maks. 3,5 m3/h
wys. podnoszenia H: maks. 6 m
temperatura cieczy: +2-110°C
Ciśnienie robocze: maks. 10 bar
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sprawność pod każdym względem
Dzięki unikalnemu połączeniu innowacyjnych cech, pompa MAGnA zużywa do 70% mniej energii 
w porównaniu z innymi pompami obiegowymi tej wielkości. Typoszereg pomp MAGnA składa się 
z wielu pomp o różnych wielkościach i z różnych modeli odpowiednich do zastosowań w ogrze-
waniu i klimatyzacji domów oraz budynków użyteczności publicznej.

Funkcja AuTOADAPT jest unikalną cechą pomp Grundfos. Dostosowuje ona automatycznie parame-
try pracy nowej pompy do optymalnego punktu pracy zachowując minimalny pobór mocy.

•  funkcja redukcji nocnej – zmniejsza prędkość obrotową oraz moc wyjściową w odpowiedzi  
na spadek temperatury wody w instalacji

•  stal nierdzewna – zapewnia wydłużony czas użytkowania pompy minimalizując korozję
•  uzwojenie stojana w żłobkach – zaprojektowane specjalnie w celu optymalizacji  

sprawności pompy

Wszystkie pompy MAGnA wyposażone są w sterownik elektroniczny oraz wysoce wydajny  
silnik z magnesem trwałym. Tak jak ALPHA2, pompy MAGnA są wyposażone w tą samą funkję 
Grundfos AuTOADAPT, zapewniającą najlepszy stosunek poboru mocy do osiągów. oczywiście 
wszystkie pompy typoszeregu MAGnA i ALPHA2 są klasy A.

dane teCHniCzne

wydajność Q: maks. 90 m3/h
wys. podnoszenia H: maks. 12 m
temperatura cieczy: +2-110°C
Ciśnienie robocze: maks. 10 bar
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wpływ dyrektywy eup na rynek pomp
RynEK POMP

01.01.2013
eei <= 0,27

01.08.2015
eei <= 0,23

fazy wprowadzania i wycofywania pomp obiegowych z rynku
Poniżej przedstawiono zestawienie pomp obiegowych Grundfos gotowych do spełnienia wymo-
gów dyrektywy EuP. każda pompa była testowana w praktyce przez lata pracy w rzeczywistych 
instalacjach.
•  Pompy do obiegu ciepłej wody użytkowej nie są objęte wymaganiami ekoprojektu  

(pompy Comfort będą produkowane po 2013/2015).
•  Pompy typoszeregu uP nie spełniają wymogów Dyrektywy EuP 2013  

(produkcja pomp UP zostanie wstrzymana przed rokiem 2012).
•  Typoszereg pomp ALPHA2 jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy EuP 2013 i 2015  

(produkcja ALPHA2 będzie kontynuowana po roku 2013/15).
•  Typoszereg pomp MAGnA odpowiada wymaganiom dyrektywy EuP 2013 i 2015  

(produkcja MAGnA będzie kontynuowana po roku 2013/2015).
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fikCJa i fakty
DyREKTyWA EuP

firma Grundfos nie posiada obecnie w swojej ofercie pomp  
spełniających wymagania eup.

o co tyle zamieszania? dyrektywa eup jest tylko innym  
przedstawieniem klasy a, to nic nowego.

dyrektywa eup nie będzie obowiązywać do 2013 roku,  
więc nie ma potrzeby o niej na razie myśleć.

dyrektywa eup jest tylko legislacyjnym nonsensem! nie możemy 
oszczędzać energii wymieniając jedynie pompy obiegowe.

firma Grundfos ma już swoją ofertę pomp, które oferują więcej 
niż wymaga tego dyrektywa eup – pierwsza pompa została 
wprowadzona w 2001 roku.

wymagania dyrektywy eup są zbliżone do wymagań klasyfikacji 
energetycznej dla klasy a, lecz są one bardziej restrykcyjne.  
w rzeczywistości najbardziej sprawne z dostępnych obecnie pomp 
klasy a spełniają wymagania eup. przestrzeganie dyrektywy eup 
będzie również wymuszone prawnie.

w dniu, w którym dyrektywa eup wejdzie w życie, instalatorzy 
będą mogli wybrać pompy, do których mają zaufanie. tak więc, 
działania podejmowane obecnie zaowocują przyszłym wyborem 
pomp Grundfos przez instalatorów.

pompy Grundfos spełniające wymogi eup zużywają do 80% 
mniej energii w porównaniu z konwencjonalnymi wykonaniami 
pomp. przyczyniają się też do 10% zmniejszenia rachunków za 
energię elektryczną.

Dyrektywa EuP stanie się niedługo faktem bez względu na to czy jesteśmy na to gotowi czy 
nie i czy chcemy tego czy nie. jednak jej wprowadzenie stało się tematem wielu fikcyjnych  
doniesień. oto kilka najczęściej przytaczanych błędnych pojęć odnośnie roku 2013.

fikcja FAKTy
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ADAPT

flip

powered by tHe impossible
DyREKTyWA EuP

nasza kampania promocyjna ustanawia nowe standardy w dziedzinie sprawności i łatwości 
montażu.

odrzucamy twierdzenie, że istnieją jakiekolwiek ograniczenia w rozwoju pomp obiegowych. 
określamy to właśnie mianem Powered by the impossible.

Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej na temat inicjatyw firmy 
Grundfos skupiających się na oszczędności energii. na stronie możemy obliczyć, ile energii 
elektrycznej można potencjalnie zaoszczędzić używając energooszczędnych pomp obiego-
wych Grundfos w budynkach o różnej wielkości.

www.poweredby.Grundfos.Com
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The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks 
owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

Grundfos pompy sp. z o.o.
ul. Klonowa 23, Baranowo

62-081 Przeźmierowo
Tel.: 61 650 13 00

www.grundfos.com

137386_EuP_Brochure_GPL.indd   20 18/06/10   11:06:20


