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FluidFuture® – het energiebesparingsconcept voor uw installatie

Optimaliseer de energie-efficiëntie
van uw hydraulische systeem
Met FluidFuture® optimaliseren wij in vier stappen de energie-efficiëntie van uw installatie. Daarbij kijken
wij steeds naar de complete levenscyclus en stemmen wij alle onderdelen van het hydraulische systeem
perfect op elkaar af. Doordat wij onze hoogwaardige knowhow van slimme producten en services
combineren, weten wij alle besparingsmogelijkheden te realiseren en verlagen wij uw bedrijfskosten
aanzienlijk. Zo leveren wij gemeenschappelijk een bijdrage aan een energie-efficiënte toekomst.
Alle details vindt u online op www.ksb.com /fluidfuture
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ENERGIE-EFFICIËNTE PRODUCTEN EN SERVICES

De inbedrijfname

Het hoogefficiënte bedrijf

Met de vakkundige inbedrijfname wordt de weg geopend

Voor maximale energiebesparing tijdens het bedrijf zorgen hoog-

voor een energie-efficiënt en probleemloos bedrijf.

efficiënte KSB producten: van de hydrauliek via afsluiters tot de

Als volwaardig servicepartner ondersteunen wij u met

meest efficiënte magneetvrije IE4* pompaandrijving ter wereld,

wereldwijd 3.000 servicespecialisten bij de veilige en

KSB SuPremE®. Bovendien garanderen automatiseringsproducten,

kostenbewuste montage en inbedrijfname van uw installatie.

zoals de toerenregeling PumpDrive, autonoom een bedrijfswijze

Bovendien wordt u ondersteund door talrijke functies van

die is afgestemd op de behoefte. Op lange termijn wordt de

onze producten en eigen softwaretools.

efficiëntieverhoging door continue controle gegarandeerd. Daarbij
zorgen PumpDrive en de pompmonitoringunit PumpMeter voor de
hoogste transparantie.
*IE4 volgens IEC (CD) 60034-30 Ed. 2
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