
Vysoká energetická účinnost, prodloužená životnost a tichý provoz
• Čerpalo IntelliFlo s variabilním výkonem motoru a volitelnými

rychlostmi (400–3450 ot.). Možnost naprogramovat optimální
rychlost čerpadla pro specifické úlohy – filtrace, ohřev, praní filtru,
atrakce, atd.

• Průlomová inovace přinášející novou technologii významně snižující
energetické náklady a poskytující mnoho dalších výhod. Možnost
ušetřit až 90 % nákladů na energie v porovnání s jednorychlostními
nebo dvourychlostními čerpadly.

• Možnost propojení se systémem řízení IntelliComm/IntelliPool –
inteligentní řízení bazénové technologie a atrakcí.

• S IntelliFlo můžete přidávat zařízení a funkce bez výměny čerpadla.
Přidejte solární systém, funkci čeření vody nebo vyměňte filtr. Stačí
nastavit novou optimální rychlost pro co nejefektivnější provoz. Při
minimální spotřebě energie vaše energické úspory zůstanou
zachovány i při změně systému bazénu.

• IntelliFlo může upravit výkon vodních funkcí dle Vašich přání. Chcete
zvýšit výšku střiku trysky, chrliče nebo fontány? Chcete zvýšit průtok
do vodopádů? Stačí upravit rychlost čerpadla stiskem jednoho
tlačítka. To jak bude vaše zátiší na zahradě vypadat záleží jen na vás,
navíc ale vždy snížíte celkovou spotřebu energie.

High energy efficiency, extended lifetime and quiet operation
• IntelliFlo is a unique variable speed pump with four selectable speeds

(400–3450 rpm). This allows customized programming of optimum
pump speeds for specific tasks – filtering, heating, backwashing,
cleaning, etc.

• A breakthrough innovation that’s brimming with new technology that
greatly reduces energy costs. Potentially up to 90 % compared to
even so-called high safe efficiency single-speed pumps.

• With IntelliFlo you can add equipment and features, without
changing the pump. Add a solar system, a water feature or change
your filter. Just set the new, optimum speed to operate at the
lowest energy use. Your savings are maintained even if your pool
system changes.

• IntelliFlo unique ability to alter the performance of your water
features. Want to add height to deck jets or fountains? Want to
increase the water flow to waterfalls or a vanishing edge? Just
increase or decrease pump speed.

• Čerpadla IntelliFlo VF / IntelliFlo VSD • IntelliFlo VF / IntelliFlo VSD pumps

• Čerpadlo s průtokem až 30 m³/h (2,2 kW/3HP)
• Vysoce účinný motor s permanentním magnetem (EC)
• Úspora až 90 % nákladů na energie
• Integrovaná ochrana motoru (tepelná/napěťová)
• Integrovaná ochrana čerpadla (zavodnění/zamrznutí)
• Hlučnost pouze 45 dBA
• Displej zobrazující otáčky a aktuální el. spotřebu
• 12 programovatelných rychlostí, časové řízení čerpadla
• VF – Displej zobrazující otáčky, aktuální el. spotřebu a průtok
• Inteligentní řízení otáček motoru dle nastaveného průtoku
• Kompatibilní se systémy:

IntelliPool™, IntelliComm™

• Pump covers a flow rate up to 30 m³/h (2,2 kW/3HP)
• Ultra efficient permanent magnet motor (EC)
• Up to 90 % energy saving
• Integrated motor protection (thermal/overcurrent)
• Integrated pump protection (primming/freeze)
• Extremely silent pump 45 dBA
• Display showing rpm and energy consumption
• Up to 12 programmable speeds with integrated timing options
• VF – Display showing rpm, energy consumption, flow rate
• VF – Intelligent interactive electronic drive
• Compatible with systems:

IntelliPool™,  IntelliComm™

Funkce Features

Čerpadla IntelliFlo | IntelliFlo pumps

Motor Otáčky
rpm

Sání / výtlak
Inlet / Oulet 

Výkon kW
Output P2 kW

Výkon HP
Output HP

Napětí V
Voltage V m³/h cena Kč €

57VF3050 B IntelliFlo VF EC – IE3 400–3450 2“/2“ 2,2 3,0 230 4–30 23,0 53 655,-
57VS3050 B IntelliFlo VSD EC – IE3 450–3450 2“/2“ 2,2 3,0 230 8–30 23,0 44 690,-

IntelliFlo VF
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Inteligentní čerpadla Pentair
Pentair intelligent pumps
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