
Pompy UNIBAD XC energooszczędny ideał 
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Zasada działania
„Oszczędzać energię za pomocą wody” – takie hasło patronuje 
pompie UNIBAD XC produkcji Herborner Pumpenfabrik.

W pompach typoszeregu XC woda jest tłoczona i jednocześnie 
używana do chłodzenia silnika. Dzięki temu rozwiązaniu, pompa 
UNIBAD XC jest pierwszą energooszczędną pompą z silnikiem 
chłodzonym za pomocą tłoczonego medium, które odzyskuje 95% 
wytwarzanego przez silnik ciepła.

Funkcjonowanie pomp basenowych z odzyskiem ciepła 
w systemach technologii basenowej jest proste, a przy tym bardzo 
skuteczne. Część tłoczonej wody jest pobierana bezpośrednio z pompy 
i prowadzona wokół silnika przez specjalną wężownicę (fot. 1). 
Następnie woda wraca do dalszego obiegu. Ciepło wydzielane przez 
silnik byłoby wnormalnych warunkach zmarnowaną energią. Jednakże 
poprzez wbudowany wymiennik ciepła 95% wytworzonej energii 
wraca do tłoczonego medium. To dodatkowo obniża koszty ogrzewania 
wody, a jednocześnie silnik ma zapewnione całkowite chłodzenie.

Ten przykład pokazuje, że woda w porównaniu z powietrzem 
jest znacznie skuteczniejszym środkiem chłodzącym. Ponadto, 
pomieszczenie, w którym znajdują się pompy, nie musi być tak 
intensywnie wentylowane, co, w zależności od wielkości i liczby 
pomp, było konieczne w przypadku standardowych silników, 
chłodzonych powietrzem. Fakt ten oznacza dodatkowe oszczędności 
na eksploatacji wentylatorów i systemów wentylacyjnych (fot. 2).

Korzyści dla użytkowników
Pompy UNIBAD XC ze zintegrowanym filtrem wstępnym i odzyskiem 
ciepła oszczędzają energię, ograniczają emisję dwutlenku węgla 
oraz minimalizują koszty eksploatacji. Dodatkowo charakteryzują 
się bardzo niskim współczynnikiem hałasu. Pomagają zaoszczędzić 
dodatkowe środki finansowe przez zniwelowanie kosztów, jakie 
powstają podczas okresów eksploatacyjnych. Okres całkowitej 
amortyzacji urządzenia trwa średnio od dwóch do czterech lat. 

Dzięki innowacyjnej metodzie firmy Herborner energia 
zaoszczędzona przez mniejsze zużycie oleju opałowego czy gazu 
już w tym okresie przynosi znaczne korzyści. Poza tym, pompy 
z odzyskiem ciepła są znacznie bardziej ekonomiczne niż pompy 
z silnikami chłodzonymi powietrzem. Są też przede wszystkim 
niezawodne podczas bardzo długich okresów eksploatacji.

W przypadku modernizacji lub remontów pomp, system 
z odzyskiem ciepła jest również bardzo atrakcyjny, ponieważ nawet 
w starszych  standardowych pompach typu UNIBAD wymiana silników 
chłodzonych powietrzem na silniki z odzyskiem ciepła jest możliwa 
i nie wymaga żadnych dodatkowych prac modernizacyjnych.

UNIBAD XC pozwala zmniejszyć nie tylko bieżące koszty 
funkcjonowania. Oszczędzona energia to także redukcja emisji 
dwutlenku węgla – zminimalizowanie emisji gazów cieplarnianych.

Dla obecnych i przyszłych użytkowników pomp Herborner istotnym 
i bardzo interesującym może być fakt zastosowania pomp poziomych 
typu UNIBLOCK GF również z silnikami z odzyskiem ciepła, które 
główne zastosowanie mają w sektorze atrakcji wodnych. W całej gamie 
pomp UNIBLOCK GF można stosować do ewentualnej modernizacji 
system odzyskiwania ciepła oparty o pompy UNIBLOCK GFC.

Podsumowanie
Silnik z systemem odzyskiwania ciepła powstał w dziale rozwoju  
firmy Herborner Pumpenfabrik. Pięcioletni okres eksploatacji tego typu 
pomp wyraźnie pokazuje, że pomysł odzysku ciepła okazał się trafiony.

System ten jest niezwykle ważnym elementem we wszystkich 
nowoczesnych urządzeniach, służących do tłoczenia i filtrowania 
wody basenowej, wody morskiej, wód geotermalnych i wody 
użytkowej. Znajduje on swoje zastosowanie w aquaparkach, krytych 
pływalniach, centrach wypoczynkowych, fontannach, zjeżdżalniach 
basenowych, kaskadach wodnych oraz urządzeniach do odzyskiwania 
energii cieplnej, a także innych urządzeniach przemysłowych.

Z uwagi na obecną „kondycję energetyczną” świata, zastosowanie 
tej technologii jest uzasadnione bardziej niż kiedykolwiek – 
zapobiega bowiem marnotrawstwu energii i emisji dwutlenku 
węgla.
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