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O High Efficiency System é um sistema inovador para bombeamento
de água, que utiliza um motor submerso síncrono, inversor de
frequência, filtro de saída e sensor de fluxo. Disponível em 6 e 8
polegadas, é a solução ideal para reduzir o consumo de energia
elétrica e garantir o retorno do investimento.
Além disso, o sistema é capaz de operar tanto com energia elétrica,
quanto com energia solar, tornando-o uma importante ferramenta
para sustentabilidade e economia em sua aplicação.

Vantagens do Sistema:

Especificações Técnicas

• Redução significativa do aquecimento do motor resultando em
maior durabilidade

• Potência: 4,7 ~ 162 kW

• Design hidráulico de alta eficiência que reduz o consumo de energia

• Frequência: 60Hz

• Tensão: 380 V +/-10%

• Componentes em aço inox 304 resistentes a corrosão
• Fácil configuração
• Interface de usuário intuitiva
• Partida suave e proteções integradas
• Opção para aplicações com energia elétrica e solar
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Eficiência e Economia
O High Efficiency System promove até 13% de melhoria de eficiência
e garante o retorno do investimento com até 20% de economia de
energia*

Energia Solar e Sustentabilidade
Foi pensando nas preocupações da sociedade contemporânea
internacional que o High Efficiency System foi desenvolvido para, além
de garantir altos índices de eficiência e economia de energia, operar
com energia elétrica e solar com o objetivo de reduzir custos e elevar os
esforços de sustentabilidade a um novo patamar.
Com o High Efficiency System, a tendência do futuro sai do papel
para se tornar a realidade do presente, não apenas com desempenho
superior, mas também aliando qualidade e inovação que são fatores
chave de sucesso da Franklin Electric.

*Em comparação com a tecnologia assíncrona atual e utilizando os bombeadores da Série SR.
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Imagens de caráter ilustrativo.
As informações poderão sofrer alterações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.
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