Naše technologie. Váš úspěch.
Čerpadla Armatury Servis
■

■

Calio – vysoce účinné čerpadlo
pro vytápění

Úspora energie
díky režimu Eco-Mode

Vaše výhody při provozu
v režimu Eco-Mode:
■

■

■

■

Nízké energetické a provozní náklady díky malým tlakovým diferencím
při snižujícím se průtoku ve srovnání
s provozním režimem proporcionální regulace tlaku.
Oproti provoznímu režimu proporcionální regulace tlaku je možno
dosáhnout o 40% nižší příkon.
Dopravní výška (H) a průtok (Q)
vykazují kvadratickou souvztažnost:
H = k x Q2. Charakteristické křivky
standardních regulačních režimů
tuto kvadratickou souvztažnost
nevytvářejí.
Žádný hluk z proudění, neboť se
neprodukují nadbytečné dopravní
výšky.

Další informace:
www.ksb.com/ksb-cz/vyrobky-a-sluzby

Účinné a hospodárné i při provozu s částečným
zatížením: Calio v provozním režimu Eco-Mode
Variabilní zátěžové profily jsou v oblasti vytápění, klimatizace a větrání obvyklým případem. V oblasti částečného
zatížení dosahuje oběhové čerpadlo Calio nejvyšších účinnosti a je tudíž volbou číslo jedna.

H [m]

Díky provoznímu režimu Eco-Mode lze uspořit provozní náklady na energii. V režimu Eco-Mode se
čerpadlo v oblasti částečného zatížení přizpůsobuje
požadavkům hydraulického systému, a sice
Proporcionální regulace tlaku

snižováním tlakové diference na regulační charakte-

HS

ristické křivce s kvadratickým průběhem. Výchozí
(jmenovitý) bod charakteristické křivky je plynule
nastavitelný (nastavení žádané hodnoty). Čerpadlo

Eco-Mode

vypočte průběh regulační charakteristické křivky

H0

v závislosti na zvolené žádané hodnotě.
Q [m3/h]

Uspořte více než 40% energetických nákladů –
s čerpadlem Calio od KSB

Příklad úspory energetických nákladů: Calio 40-100, Q = 12 m³/h, H = 5 m
Q = 100 %; t = 6 %
kWh provoz
při plném zatížení
410 h

Q = 75 %; t = 15 %
kWh provoz
při částečném zatížení
1026 h

Q = 50 %; t = 35 %
kWh provoz
s poklesem
2394 h

Q = 25 %; t = 44 %
kWh provoz
při slabém zatížení
3010 h

Suma kWh
6840 h

[€]
Energetické
náklady/rok
při 0,20 €/kWh

Provozní režim (Δp - v) pro variabilní tlakovou diferenci
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Provozní režim Eco-Mode
138,99

(Podle zátěžového profilu „Blauer Engel“ (Modrý anděl) pro oběhová čerpadla pro vytápění z února 2007)

Čerpadla pro vytápění, klimatizaci a větrání budou zpravidla provozována v oblasti částečného zatížení – čerpadlo Calio i zde
dosahuje nejvyšších účinností. Díky provozu čerpadla v režimu Eco-Mode vznikají ještě další úspory. Ve srovnání s provozním
režimem Δp – v pro variabilní tlakovou diferenci vznikne v provozním režimu Eco-Mode roční úspora 519,59 kWh.
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Při ceně energie 20 centů / kWh ušetříte 104 € / rok – na čerpadlo

