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Efektywność energetyczna według KSB

Profesjonalizm
w każdym zakresie
Gama produktów i usług KSB
KSB dostarcza pompy, armaturę, napędy i rozwiązania z zakresu
automatyki dla techniki wodno-ściekowej, przemysłowej i budowlanej,
gwarantując szybką realizację zamówień, krótkie terminy dostaw
oraz wysoką jakość urządzeń w dobrej cenie.

ANALIZA UKŁADU
POMPOWEGO
Eksperci KSB analizują układ pompowy
i wskazują gdzie można zaoszczędzić
energię, wykorzystując usługę
„Serwis Efektywności Systemu”
(SES) lub poprzez zastosowanie
urządzenia PumpMeter.

Oszczędności dzięki produktom KSB
Opracowany przez KSB uniwersalny projekt efektywności energetycznej
FluidFuture® pozwala określić i wprowadzić oszczędności w kosztach

DOBÓR
Wsparcie doradcy techniczno-handlowego KSB lub wykorzystanie programu KSB EasySelect ®
zapewnią właściwy dobór pomp
i armatury do Państwa instalacji.

związanych z energią w Państwa instalacjach w całym cyklu życia. Celem
jest zwiększenie całkowitej sprawności systemu oraz tym samym
poprawienie jego opłacalności. W ramach analizy całego procesu
określiliśmy pięć obszarów możliwej optymalizacji:
Analiza pracy układu pompowego
Dobór
Wysokosprawne podzespoły hydrauliczne
Napędy o wysokiej sprawności energetycznej

WYSOKOSPRAWNE
PODZESPOŁY
HYDRAULICZNE
Marka KSB to 140 lat doświadczenia
i ciągłej pogoni za innowacyjnością,
które gwarantują najwyższe osiągi
pomp i armatury przy minimalnych
stratach.

Działanie dostosowane do zapotrzebowania

NAPĘDY O WYSOKIEJ SPRAWNOŚCI
ENEREGETYCZNEJ
Więcej informacji:
www.ksb.com/fluidfuture

Nasze wysokosprawne silniki
przewyższają współcześnie obowiązujące w tym zakresie normy.

DZIAŁANIE
DOSTOSOWANE DO
ZAPOTRZEBOWANIA
Dzięki zastosowaniu zoptymalizowanych systemów sterowania takich jak
PumpDrive, wydajność pompy jest
w sposób ciągły dostosowywana
do potrzeb układu pompowego.

Zmiany techniczne zastrzeżone

Osoba kontaktowa:

KSB Pompy i Armatura Sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1D
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 22/31 12 300, fax: 22/67 30 895
e-mail: info@ksb.pl, www.ksb.pl
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More space for solutions.

Pompy Armatura Serwis

Państwa sukces jest dla nas najważniejszy
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Wprowadzenie

Kompletne
rozwiązania KSB
Jako solidny, wieloletni partner zawsze skupiamy się na

Ciągły rozwój i optymalizacja naszego programu produkcji

sukcesie naszych klientów. To oni definiują cele, my dajemy

odbywa się z uwzględnieniem potrzeb naszych klientów.

środki do ich realizacji. Nasza szeroka gama produktów

Dzięki temu oferujemy Państwu szeroki asortyment produktów

obejmuje dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania

wysokiej jakości dla różnych zastosowań.

zapewniające optymalizację kosztów, szybką dyspozycyjność
Państwa instalacji oraz jej wysoką opłacalność dzięki długiej

Zoptymalizujemy cały układ pompowy w zakresie pomp,

żywotności urządzeń.

armatury, napędów i automatyki.
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Budownictwo

Rozwiązania dopasowane do potrzeb
– produkty dla budownictwa
Kompleksowe rozwiązania KSB z zakresu techniki instalacyjnej
cechuje wysoka sprawność i niezawodność. KSB jako silny
partner jest gotowy sprostać wszelkim wymaganiom dzięki
szerokiej ofercie produktów i usług dla branży instalacyjnej.

Zastosowanie:
Odprowadzenie wody brudnej i ścieków
	
Zaopatrzenie w wodę (podnoszenie ciśnienia, wykorzystanie
wody deszczowej, magazynowanie wody)
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
Ochrona przeciwpożarowa

Etaline
PumpDrive

AmaDrainer

Hyamat VP

Boa Compact

BOAX-B

Ścieki

Świadoma i skuteczna ochrona środowiska
– KSB partnerem w technice ściekowej
KSB wnosi wkład w ochronę środowiska poprzez ofertę

Zastosowanie:

produktów dedykowanych dla techniki ściekowej. Firma dba

Oczyszczanie i transport ścieków komunalnych

o bezpieczeństwo i bezusterkowy przebieg całego procesu:

Oczyszczanie i transport ścieków przemysłowych

od transportu po oczyszczanie i utylizację ścieków.

Biogaz
Ochrona przeciwpowodziowa

Amarex N

Amarex KRT

Amamix

HERA BD

BOAX-SF

Woda

Woda to nasz żywioł
– niezawodne rozwiązania KSB w inżynierii wodnej
KSB jako profesjonalny partner kładzie nacisk na odpowiedzialność w korzystaniu z zasobów naturalnych. Nasze
urządzenia stanowią połączenie nowoczesnej myśli technicznej

Zastosowanie:
	Ujęcie wody z rzek, studni, szybów, naturalnych i sztucznych
zbiorników wodnych

z dbałością o korzyści dla klienta, jak również wyróżniają się

	
Uzdatnianie i przetwarzanie wody

wysoką dyspozycyjnością, niezawodnością i sprawnością.

	
Transport wody (transport wody surowej, podnoszenie ciśnienia,
dystrybucja wody, systemy nawadniania, ochrona przed powodzią,
odwadnianie)

Movitec
PumpDrive

Omega

UPA 150C

BOAX-B

BOA-H

Przemysł
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Wysoka sprawność w ruchu ciągłym
– urządzenia KSB dla techniki przemysłowej
Urządzenia KSB dla techniki przemysłowej są przeznaczone

Zastosowanie:

dla szerokiego zakresu zastosowań i odgrywają ważną rolę

	
Procesy ogólne

w zapewnieniu bezusterkowej, płynnej pracy całej instalacji.

	
Technika lakiernicza

Nasze pompy i armatura gwarantują niezawodność i trwałość

	
U kłady grzania i chłodzenia

oraz pokazują, że zindywidualizowane rozwiązania są

	
Przemysł spożywczy i napoje

standardem w KSB.

Etabloc
PumpDrive

Etachrom BC

Movitec VCI

ISORIA

SERIE 2000

