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KSB SuPremE® – de meest efficiënte
magneetloze pompaandrijving ter wereld.

Toepassingsgebieden:
Toepassingen voor centrifugaalpomp
■■ Bedrijfs- en drinkwatervoorziening
■■ Bevloeiing en vuilwaterafvoer
■■ Verwarmings- en koelcircuits
■■ Bluswatertransport
■■ Condensaattransport
Roterende apparatuur
■■ Verdringerpompen
■■ Ventilatoren
■■ Compressoren
en nog veel meer.
Meer informatie:
www.ksb.nl/productcatalogus

KSB SuPremE®-Motor 7,5 kW

KSB SuPremE® – de meest efficiënte magneetloze
pompaandrijving ter wereld.
Meer dan 70% energiebesparing mogelijk

Ongeëvenaarde besparingsmogelijkheden

	De toerengeregelde KSB SuPremE motor werkt als een ener-

door extreem hoog rendement – met name

giedieet: De toch al grote energiewinst van maximaal 60%

in deellastbedrijf

van de toerenregeling wordt door de motor met nog eens

90 %

maximaal 30% verhoogd.
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Rendement

De toekomst ver vooruit
	Bereikt nu al de rendementseisen volgens IE4 (IEC/CD
60034-30 Ed.2) en overtreft daarmee de eisen van de Europe-
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se ErP-richtlijnen van 2017.

KSB SuPremE®-Motor (IE 4*)
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IE3-asynchroonmotor 50 Hz (2-polig)
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Verdeling bedrijfsuren in %

Milieuvriendelijk
	Door het ontbreken van magneten is er bij de productie een
geringere belasting van het milieu in vergelijking met door
permanentmagneten bekrachtigde synchroon- en asynchroonmotoren.
Robuust en duurzaam
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	De toepassing van niet-schaarse en duurzame materialen en
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Belasting

Het diagram toont het verloop van het rendement ten
opzichte van de belasting van een 7,5 kW SuPremE motor
op 1500 1/min vergeleken met een 2-polige IE3 asynchroonmotor. Belastingsprofiel conform de eisen van de “Blauwe
Engel”.
Bron: Dipl.-Ing. M. Wiele, Prof. Prof. h. c. mult. Dr.-Ing. Peter
F. Brosch, Hochschule Hannover, University of Applied Sciences
and Arts, Faculty I, Drives and Automation Technology.
* volgens IE4 (IEC /CD)60034-30 Ed.2)

het bewezen reluctantie-principe maken de KSB SuPremE
motor tot een duurzame en betrouwbare aandrijving, die in
niets voor andere aandrijvingen onderdoet.
Compatibel
	Waar IE2 asynchroonmotoren zijn toegepast, kan met identieke
montagematen ook de SuPremE motor aan het werk.

Synchroon-reluctantiemotor van de efficiëntieklasse
IE4 volgens IEC/CD 60034-30 Ed.2

Bereken uw individuele
besparingsmogelijkheden

Aangestuurd met KSB PumpDrive S (KSB PumpDrive Advanced)
Aandrijving voor droog opgestelde centrifugaalpompen
buiten Ex-beveiligde gebieden
IEC stappen nominale vermogens

iOS

Android

App voor iPhone

App voor Android

0,55 kW – 45 kW

Nominaal toerental

1500 en 3000 1/Min.

Toerentalbereik

0 – 2100 1/Min.
bij nominaal toerental 1500 1/Min

Toerentalbereik

0 – 4200 1/Min.
bij nominaal toerental 3000 1/Min

Voedingsspanning volgens technische gegevens
KSB PumpDrive 380-480V (3-fase) 50/60Hz
Basisuitvoeringen

B3 en V15 en nog vele andere

Beschermingsklasse

IP55

Omgevingstemperatuur

40 °C zonder derating
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Technische gegevens:

