


Szybki zwrot z inwestycji nawet 
w 24 m-ce poparty analizą kosztów obecnej 
eksploatacji, kosztów zakupu oraz zysków 
po inwestycji w kWh oszczędzonej energii. 
Niższe koszty utrzymania i obniżenie 
całkowitego kosztu eksploatacji.

Obniżamy zużycie energii napędu przez redukcję 
strat mechanicznych i wykorzystanie magnesów 
trwałych otrzymując w efekcie solidny silnik 
elektryczny, wysokiej wydajności przekraczającej 
wymogi IE4 i NEMA Super Premium.

Sprawdzony produkt, optymalne momenty 
obrotowe we wszystkich zakresach prędkości, 
mniejsze koszty serwisowe, zamienność zgodna 
ze standardem IEC dla silników AC i prądu 
stałego DC, progresywne wersje, analiza 
przedzakupowa.

Posiadamy mobilny serwis świadczący usługi 
na terenie kraju i poza granicami, 
który zdemontuje i zamontuje napędy. 
Przeprowadzimy pomiary zużycia energii 
przed i po montażu oraz świadczymy usługi 
serwisowe na miejscu.



KORZYŚCI FUNKCJONALNE

� wyższa sprawność, lepsze osiągi, wyższe momenty,
� wydajność wyższa niż wymogi równoważne z IE4 i NEMA Super Premium
� wysokie poziomy sprawności w szczególności pracy w niższym zakresie prędkości,
� wyższy moment obrotowy w całym zakresie prędkości w szczególności 
 przy niższych prędkościach,
� bezczujnikowa kontrola napędu m.in. dla pomp, wentylatorów, sprężarek, 
 hydroforów, wirówek, etc.
� lepsze osiągi pracy maszyn, poprzez zwiększoną prędkość obrotową napędu,  
� możliwość eliminacji układów przenoszenia napędu,
� możliwość zamiany napędów DC na AC z przemiennikami,
� możliwość zastosowania wersji o mniejszych gabarytach i masie.
 

KORZYŚCI MECHANICZNE

� zamienność mechaniczna z silnikami indukcyjnymi IEC,
� tylko tarcze żeliwne, zwymiarowane łożyska dla dużych obciążeń wału,
� wzmocniony system izolacji RIS, impregnacja bezrozpuszczalnikowa,
� zwiększona żywotność izolowanych łożysk dzięki wysokiej jakości smarom 
 i niskim przyrostom temperatury wirnika,
� zaprojektowany z rezerwą cieplną 25K, wbudowane PTC, 
 tryb pracy bez czujnikowej,
� niewrażliwość napędów na zewnętrzne czynniki typu: 
 drgania, temperatura, pyły ścierne,

KORZYŚCI FINANSOWE

� oszczędność energii zarazem kosztów produkcji, 
 zwiększenie ROI
� obniżenie kosztu eksploatacji 
 poprzez dłuższe okresy użytkowania,
� szybki zwrot z inwestycji w niektórych przypadkach 
 nawet w 12 m-cy (przykład obok) 
 poprzez m.in. optymalny dobór pracy urządzenia,



Silnik indukcyjny 110 kW 4P zmieniony 

na Dyneo® LSRPM / 105 kW / 1500 min-1, 

Napęd wentylatora poprzez pasy zmieniony na bezpośredni,

Współczynnik obciążenia 50%

Optymalizacja zużycia na biegu jałowym,

Czas pracy: 8000h/rok (3,8 kWh/ t.)

Zmniejszone zużycie o 46% (2,6 kWh / tonę), 

Oszczędność energii:

80 000 kWh/ rok Wartość 5600 € i ROI < 30 miesięcy

Dwie stare motopompy na softstart

Dyneo® PLSRPM / 1x 350 kW / 1500 min-1, 

Roczny czas pracy 3660h

Optymalizacja przetwornicą Powerdrive MD2 470T,

10% zużycia energii na przepompowany m3, 

czyli 40 kWh oszczędności na godzinę,

20% czasu pracy co daje 2930h.

Całkowita oszczędność energii: 431,100 kWh i 23 ton CO2

Zysk ekonomiczny ok. € 30,000 i IRR około 18 miesięcy

Całkowita wydajność chłodnicza 1300 kW sterowanie z 

kontrolera mechanicznego

Dyneo® PLSRPM / 1x 390kW/ 3600 min-1, 

z Powerdrive MD2 470T,

Oszczędność 23%:

800 000 kWh/ rok, Mniejsze zużycie sprężarki, redukcja 

zużycia energii biernej, Oszczędność CO2 : 80 Ton/ rok

Wartość oszczędności € 40,000 oraz ROI <12 miesięcy

Silnik indukcyjny 37 kW 1500 min-1 podłączenie 

bezpośrednie zamieniony 

na Dyneo® LSRPM 50 kW / 3000 min-1 z przetwornicą 

Unidrive SP, Wentylator suszarki

Optymalizacja 60% oszczędności energii dla tony 

kruszca

Oszczędność energii: 130 000 kWh/ rok.

Oszczędność CO2: 13 Ton / rok Wartość oszczędności 

ok. 9300€/ rok
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