Odlična novica za
projektante in monterje,
ki imajo kvaliteto in stroške vedno v mislih.
November 2014

CALPEX PLUS – Prihranki, doseženi z zmanjšanjem toplotnih izgub, do 22%
CALPEX PLUS vam omogoča, da povečate svojo raven energetske učinkovitosti do 22% na leto, v
obdobju 30 let. Uporaba dodatne izolacije v sistemih daljinskega ogrevanja, ima pomemben
prispevek k povečanju uporabe obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti – ki imata
ključno vlogo pri uresničevanju glavnih ciljev strategije Evropa 2020.
CALPEX:
S temeljnimi prednostmi, kot so visoka stopnja fleksibilnosti, majhni radiji upogibanja, dobava daljših dolžin,
prefinjena tehnologija spajanja ter odlične toplotno-izolacijske vrednosti, so CALPEX cevni sistemi
daljinskega ogrevanja dosegli izjemen ugled med projektanti, monterji in proizvajalci prav tako. Od takrat,
ko se je CALPEX prvič pojavil na tržišču, pred skoraj 20 leti, je bilo položenih na milijone metrov CALPEX
cevi, po vsem svetu..
CALPEX PLUS:
CALPEX že izstopa iz množice, zaradi svojih izjemnih izolacijskih zmogljivosti, z najnižjo stopnjo toplotne
prevodnosti. Toda zdaj je podjetje Brugg Pipesystems razširilo ponudbo cevi CALPEX, ki vključuje dodatno
izolacijo za vse dimenzije cevi, ki so na tržišču. S povečanjem moči izolacije in s tem izboljšanje stopnje
učinkovitosti, lahko dosežemo ogromne prihranke energije, skozi življenjsko dobo vsaj 30 let.

22%
Izboljšana izolacija

Primer izračuna manjšega sistema daljinskega ogrevanja kaže, kako impresivna je dodana
vrednost:
Skupne energetske zahteve: 90 kW /∆20°C
Obratovalni čas:
3000 h

Skupna dolžina cevi:
Prihranki doseženi z CALPEX PLUS:

700 m
2.9 MWh

Cevni sistem, ki gre v korak s časom
V povezavi z inteligentnimi, čistimi in energetsko učinkovitimi koncepti oskrbe ogrevanja, pomen manjših
oz. lokalnih sistemov ogrevanja, občutno narašča. Ko gre za transport toplote, nove CALPEX dimenzije
tvorijo trdno osnovo za dolgoročne rešitve, ki so res pomembne za prihodnost.
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