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Juiste pomp verlaagt  
CO2-emissie en kosten 

Frequentieregelaar
We zien geregeld klanten die het debiet regelen met een  regel- 
afsluiter terwijl de pomp op volle toeren draait. Hier kan een 
frequentieregelaar ervoor zorgen dat de pompmotor wordt 
gevoed met een minimale hoeveelheid energie, wat tot 30% 
besparing kan leiden. Voor het verpompen van vis keuze vloei-
stoffen zal een positieve pomp dan weer een beter resultaat 
geven, dit is vooral te merken aan het vermogen dat nodig is. 
Waar voor dezelfde duty een centrifugaalpomp een 7,5 kW 
motor nodig heeft, zal een lobbenpomp maar een 2,2 kW 
motor nodig hebben met als gevolg veel lagere energiekosten 
voor de lobbenpomp.

Vloeistoffen verpompen lijkt eenvoudig, maar efficiënt ver-
pompen, daar komt heel wat bij kijken. Experts van Heleon 
Group geven u neutraal advies en selecteren voor u de pomp 
die uw productie maximaal ondersteunt en tegelijk uw ener-
gieverbruik en CO2-uitstoot verlaagt. •

Duurzaamheid is een zeer belangrijke parameter 
waarmee de experts van Heleon Group in deze  
tijd in hun pompadvies aan de klanten rekening 
houden. Inperking van de CO2-emissie is immers 
meer dan ooit een verantwoordelijkheid van ieder-
een. In procesinstallaties zijn het vooral pompen 
die energie verslinden, met als gevolg een grote 
 uitstoot. Met de juiste pomp sparen klanten het 
milieu en worden energiekosten  verlaagd.

Experts van Heleon Group houden rekening met 
milieu en energiekosten in hun pompadvies. 

Door het brede pompprogramma van Heleon Group is het 
mogelijk een juiste pompkeuze te maken voor elke toepas- 
sing. Naast de aanschafprijs is efficiëntie, als uitkomst van  
de correcte selectie van de pompcurve, van groot belang.  
Een keuze voor een voordelige, maar minder efficiënte pomp 
kan al op zeer korte termijn de kosten de hoogte injagen. Dit 
merkt de klant echter niet op het moment van aankoop, die 
hoge rekening krijgt hij later gepresenteerd. 

Best Efficiency Point 
Om een idee te geven hoe belangrijk de juiste pompkeuze is:  
in de Total Cost of Ownership, totale kosten gedurende de 
levenscyclus, vertegenwoordigt de aankoop van een pomp 
slechts 7% terwijl de energiekosten 85% bedragen. Bij de 
 aanschaf van een pomp is het bepalen van het BEP, het  
Best Efficiency Point, cruciaal. Experts van Heleon Group 
beschikken over de competenties én de tools om dit feilloos  
te berekenen. Het BEP geeft aan welke pomp het meeste 
 rendement levert en het zuinigste is. Hiernaast zijn er nog 
andere aanbevelingen die de efficiëntie kunnen verhogen. 


