
NCE EI
CIRKULATIONSPUMP MED
FREKVENSOMVANDLARE 

4-4 FÖRDELAR

• Energieffektivitetsklass A
• Höga besparingar
• Låg förbrukning
• Intelligent pump
• Relativ kurva
• Konstant kurva
• Tyst
• Enkel justering av rätt driftpunkt
• Liten i storlek
• Självrengöring

FÖRDELAR FÖR 
ÅTERFÖRSÄLJARE

• En cirkulationspump täcker ett brett 
behov

• Mindre transportkostnader
• Mindre antal reserver delar i lager 

ANVÄNDNING

• För rena vätskor, utan slipande eller 
frätande medel

• I värme-, kyl- och ventilationssystem

MOTOR

• Permanentmagnetiserad 
synkronmotor

• Variabel hastighet
• 1-fas 230 V (-10%; + 6%)
• 50 Hz
• Skyddsklass IP44
• Isoleringsklass H * * 

Överbelastningsskydd (vid 
fastkörning av pumphjul)

• 1) Automatiskt skydd genom 
frigöring av rotorn

• 2) Värmeskydd för överhettning
• Kabel: fas och noll 
• EU-normer EN 60335-1, EN 60335-

2-51

Med den nya NCE EI-seriens cirkulationspump vill vi införa en ny 
standard för cirkulationspumpar för hushåll. NCE EI är en högeffek-
tiv, energibesparande cirkulationspump med variabel hastighet som 
synkroniseras med en permanentmagnet och är styrd av en inbyggd 
växelriktare. Calpeda cirkulationspump NCE EI är utformad för att 
avsevärt minska energiförbrukningen genom att kombinera ny sofis-
tikerad pumpteknik med en permanentmagnetmotor. NCE EI cirku-
lationspumpar är klass A i energieffektivitet, vilket sparar cirka 80% 
energi jämfört med en konventionell cirkulationspump.

NCE EI cirkulationspumpar har en EEI <0.27 och överensstämmer 
med EU: s föreskrifter nr. 622/2212, giltiga från 1 januari 2013.

                                           -pumparna kontroleras 
omsorgsfult och provkörs i samma 
användings omständigheter som 

pumpen är specifierad för, pumpen 
bör passera tillverkarens rigorösa 
kvalitetskontroll före leveransen till 

kunden.
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Installations Instruktioner 

Kurvor
  

KOMPAKT DESIGN
Den platsbesparande NCE EI är den mest kompakta cirkula-
tionspumpen i Calpeda-serien och är en av det mest kompakta 
cirkulationspumpen på marknaden idag. Detta möjliggör enkel 
installation och sparar utrymme på systemen.

PÅLITLIGHET
Liksom alla Calpeda elektroniska cirkulationspumpar har NCE 
EI en patenterad självrengörande kvadratisk huskonstruktion 
som hindrar  föroreningar från att blockera pumphjulet.

SPECIFIKATIONER

Tillgängliga modeller aata-

Dimensioner 

NCE EI
CIRKULATIONSPUMP MED
FREKVENSOMVANDLARE 

Komponent Material Position

Pumphus  1  Gjutjärn GJL 200 EN 1561
Pumphjulet  2 Komposit
Axel  3 Keramik
Kullager   4  Kol
Axiallager  5 Keramiska
Rotor  6 Komposit / Ferrit
Lindning   7 Koppar
Kretskortet 8
Packning  9 EPDM

Material  

Vätsketemperatur + 2 ° C till + 95 ° C

Max omgivningstemperatur + 40 ° C

Max driftstryck 6 bar

Lagringsförhållanden -20 ° C till + 70 ° C, 95% relativ luftfuktighet 40 ° C

Max glykolinnehåll 40%

Akseli

Anslutningar: gängad ISO 228: G1½, G2

Ljudnivå: <43 dB (A)

Minsta sugtryck på 0,5 bar vid 95 ° C

Överensstämmer med EMC-direktiven EN55014-1, EN61000-3-2 och 
EN55014-2


