
W jaki sposób instalacja wysokowydajnego 
systemu Franklin Electric w wodociągach 
prowadzi do oszczędności energii na poziomie 45%

Istniejący system studni w wodociągach miejskich w Brnie został zmo-
dernizowany do najnowszego standardu technicznego przez spółkę 
PUMPA a.s. we współpracy z Franklin Electric i przekroczył wszelkie 
oczekiwania w zakresie efektywności i oszczędności energii.

Sytuacja wyjściowa
Wodociągi miejskie w Brnie (Brnenske vodovody a ka-
nalizace a.s.) zwróciły się do firmy PUMPA a.s., klienta 
Franklin Electric, o ocenę istniejących przepompowni 
w miastach Březové i Svitavou. Celem było unow-
ocześnienie istniejącego systemu do najnowszego 
standardu technicznego oraz znalezienie możliwych po-
tencjałów oszczędności energii. Kiedy zespół z PUMPA 
a.s. przybył na miejsce, pierwszym krokiem było wybra-
nie studni dla projektu, gdzie zostanie przeprowadzony 
audyt energetyczny i która będzie reprezentatywna dla 
miast Březové i Svitavou. 
 
Wybrana studnia została wyposażona w pompę z sil-
nikiem elektrycznym asynchronicznym o mocy 45  kW. 
Pompa pracowała w punkcie pracy Q=54 l/s i H=34 m. 
Regulacja wymaganych parametrów (Q&H) była wówcz-
as przeprowadzana mechanicznie (dławiona). Roczny 
pobór mocy przy tym odwiercie wynosił 320,244 kWh. 
Odpowiada to 0,2459 kWh/m3 na jednostkę pompowa-
nej wody.

Instalacja odwiertu została przeanalizowana przez PUMPA a.s. i w 
końcu odnowiona we współpracy z Franklin Electric.

Rozwiązanie
We współpracy z ekspertami z Franklin Electric przeanalizowano 
sytuację i wybrano innowacyjny system o wysokiej wydajności, 
który umożliwia oszczędność energii nawet do 20%. 

System składa się z silnika synchronicznego 304SS NEMA, 
przetwornicy częstotliwości (VFD) i odpowiedniego filtra 
wyjściowego. System jest uzupełniany przez odpowiednią 
pompę głębinową.

Wysokowydajny system do studni:
 � Silnik zanurzalny z magnesami stałymi z możliwością 

przezwajania 22–30 kW
 � Pompa głębinowa ze stali nierdzewnej 
 � Napęd o zmiennej częstotliwości IP66 (VFD)
 � Filtr sinusoidalny IP54
 � Przepływomierz

Po dokonaniu oceny wszystkich korzyści, jakie przyniósłby sy-
stem wysokowydajny, firma wodociągowa zdecydowała się 
zainwestować w modernizację studni. Sprzęt został zainsta-
lowany przez Franklin Electric.

100 % 45 %
45% oszczędności 
dzięki modernizacji + 
wyższa wydajność

oszczędność energiikoszty energii



Więcej informacji na temat wysokowydajnego systemu Franklin można znaleźć na stronie internetowej franklinwater.eu/products.

Wynik przeszedł oczekiwania
Nie trzeba było długo czekać, aby wyniki nowo zainsta-
lowanego systemu stały się widoczne, ponieważ koszty 
energii stale spadały.  Całkowite roczne zużycie energii 
elektrycznej w odwiercie spadło do 176,466 kWh, a zużycie 
energii na jednostkę pompowanej wody wyniosło 0,1355 
kWh/m3. 

Nowy system przekroczył zatem oczekiwania, osiągając 
45% oszczędności w całkowitym zużyciu energii elektrycz-
nej na m3 pompowanej wody w porównaniu z poprzedni-
mi urządzeniami.

Powodem tej ogromnej oszczędności energii jest częściowo 
fakt, że pierwotnie zainstalowany system musiał zostać 
zmodernizowany, a także zoptymalizowany.  Drugim 
powodem jest wyjątkowa sprawność systemu wysokiej 
sprawności Franklin Electric. Jest to połączenie perfek-
cyjnie dobranych komponentów i ich sterowania: silnika, 
pompy, przemiennika częstotliwości i filtra wyjściowego. 
Co najważniejsze, to właśnie wirnik silnika zanurzalnego 
wyposażony w magnesy trwałe eliminuje straty wirnika, 
znacznie zmniejszając prąd silnika i wzrost temperatury. 
W wielu przypadkach zredukowany prąd silnika oznacza 
mniejszą powierzchnię przekroju poprzecznego kabla, co 
dodatkowo zmniejsza całkowity koszt instalacji.

Zwrot z inwestycji dla tego projektu został obliczony na 2 
lata. Jednak ze względu na dużą oszczędność energii, cała 
inwestycja w system odwiertów została zamortyzowana 
już po 1,5 roku.

WYSOKOWYDAJNE SYSTEMY S  4"/6"/8"
 � Do 21% lepsza sprawność silnika* przy doskonałym 
obciążeniu częściowym (redukcja SKU)*

 � Ze względu na wysoką sprawność silnika, amperaż 
jest znacznie zredukowany, co może prowadzić 
do mniejszych rozmiarów kropli, a tym samym do 
oszczędności kosztów

 � Jedno dostawca i perfekcyjnie dobrane komponenty 
gwarantują najwyższą wydajność/efektywność

 � Wejście z korekcją współczynnika mocy 
(nie wymaga kompensacji mocy)

 � Znacznie mniejszy wzrost temperatury silnika 
(zwiększona żywotność)

 � Łatwa konfiguracja systemu dzięki dostosowanym 
ustawieniom wstępnym, interfejsowi użytkownika 
i własnemu oprogramowaniu Franklin Electric / 
aplikacji (4")

 � Wbudowane funkcje miękkiego startu i ochrony 
(zwiększona żywotność, brak dodatkowych 
inwestycji)

 � Regulacja prędkości obrotowej (optymalna praca 
agregatu — pompa dopasowuje system w dowolnym 
momencie) 

 � Magistrala komunikacyjna ModBus (RS485 i Ethernet) 
6"/8"

 � Zakresy silników:
• System 4" o wysokiej wydajności:  

1,1 / 2,2 / 3,0 / 4,0 / 5,5 / 7,5 kW (50 Hz – 3000 obr./
min) 1,2 / 2,5 / 3,4 / 4,6 kW (60 Hz – 3600 obr./min)

• System 6" o wysokiej wydajności (50 Hz – 3000 obr/
min): 4,0 kW – 11,0 kW; 13,0 kW – 22,0 kW; 
26,0 kW – 45,0 kW

• System 8" o wysokiej wydajności: 75 / 100 / 150 kW

SYSTEM
PACKAGE

 � Synchroniczny silnik zanurzalny 
 � Pompa głębinowa
 � Napęd o zmiennej częstotliwości
 � Dopasowany filtr wyjściowy
 � Wyłącznik przepływowy (systemy 
solarne 6"/8")

Zdalne sterowanie i konserwacja za 
pomocą aplikacji mobilnej (system 4")

https://franklinwater.eu/products/packaged-systems/high-efficiency-systems/translations/high-efficiency-systeme/

	Inside Titles
	Inside section title CMYK
	Inside section title PANTONE
	table CMYK
	table PANTONE

	Inside Chapter Title
	title

