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taline to najnowsza wersja
pompy liniowej firmy KSB.
Konstruktorzy urzπdzenia

skupili siÍ na efektywnoúci ener-
getycznej. Podczas symulacji
przep≥ywu wykorzystano oblicze-
niowπ dynamikÍ p≥ynÛw (ang.
CFD), dziÍki czemu zestawy
pompowe KSB juø teraz
spe≥niajπ wymogi majπcej

wejúÊ w øycie w roku 2015 Dy-
rektywy ErP, a ich w≥aúciwoúci
ssawne sπ wiÍksze niø w pompach
poprzedniej generacji. Nowy ty-
poszereg Etaline obejmuje 22
wielkoúci z silnikami o maksymal-
nej mocy 55 kW. Przep≥yw

maksymalny wynosi
700 m3/h z maksymalnπ

wysokoúciπ podnoszenia 95 m.
DziÍki obudowie z øeliwa sfe-
roidalnego oraz zastosowaniu
uszczelnienia mechanicznego,
pompy mogπ byÊ stosowane przy

ciúnieniu roboczym do 16 barÛw.
Ko≥nierze z krÛÊcem po stronie
ssawnej i t≥ocznej pompy sπ
opcjonalnie wiercone do wymia-
rÛw zgodnych z EN 1092 albo
z ASME dla kaødego wykonania
materia≥owego. W zaleønoúci od
przeznaczenia, dostÍpne sπ wirni-
ki z øeliwa szarego JL 1040, brπzu
cynowego CC480K oraz ze sta-
li nierdzewnej 1.4408. Kaøda
pompa jest dostarczana z wirni-
kiem stoczonym do punktu pra-
cy. DziÍki temu pompy pracujπ
w punkcie o najwiÍkszej sprawno-
úci bez potrzeby ich przewymia-
rowania. Maksymalna temperatu-
ra robocza wynosi 140OC. Stoøko-
wy kszta≥t komory uszczelnienia
pozwala na ≥atwy dostÍp oraz za-
pewnia wiÍcej miejsca dla prac
konserwacyjnych. Jako napÍd
klienci mogπ wybieraÊ silniki
klasy IE2, IE3 oraz silniki syn-
chroniczne IE4. 
www.ksb.com
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irma KAN wprowadzi≥a
do oferty nowπ grupÍ mie-
szajπcπ z zaworem trÛjdro-

gowym, przeznaczonπ do stoso-

wania z rozdzielaczami ogrze-
wania pod≥ogowego. DziÍki za-
stosowaniu automatycznego za-
woru termostatycznego, moøli-

wa jest wspÛ≥praca urzπdze-
nia ze wszystkimi ürÛd≥ami
ciep≥a, zarÛwno nisko, jak
i wysokoparametrowymi. Wy-
korzystanie pompy elektro-
nicznej zapewnia wysokπ
energooszczÍdnoúÊ ca≥ego
uk≥adu zasilania pÍtli grzew-
czych i pozwala spe≥niÊ wy-
magania ERP. Kompaktowa
konstrukcja grupy mieszajπcej
daje moøliwoúÊ zmniejszenia
g≥Íbokoúci zabudowy uk≥adu,
a tym samym zaoszczÍdzenia
miejsca. Moøliwy jest takøe
montaø grupy mieszajπcej
w jednej osi z rozdzielaczem.

Urzπdzenie zapew-
nia przede wszyst-
kim wygodÍ pod-

czas regulacji ca≥ego systemu
ogrzewania pod≥ogowego. DziÍki
zastosowaniu trÛjdrogowego, ter-
mostatycznego zaworu mieszajπ-
cego nie trzeba znaÊ konkretnej
nastawy zaworu a tym samym po-
siadaÊ obliczeÒ hydraulicznych
ca≥ej instalacji (tak jak to mia≥o
miejsce w przypadku starych kon-
strukcji uk≥adÛw mieszajπcych).
Do wyregulowania ca≥ego zesta-
wu wystarczy jedynie informacja,
jaka ma byÊ temperatura zasilania
pÍtli grzewczych (w celu uzyska-
nia zaprojektowanych wydajnoúci
systemu grzewczego). Wymaga-
nπ temperaturÍ ustawia siÍ na za-
worze trÛjdrogowym. ZawÛr wy-
skalowany jest cyframi, dla ktÛ-
rych przypisane sπ konkretne war-
toúci temperatury wody zasilajπ-
cej, analogicznie jak w przypadku
g≥owic termostatycznych.
www.kan-therm.com
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