AMZ 112 SES regelset

7 redenen om te kiezen voor
de nieuwe AMZ 112 SES regelset

Waarom de
AMZ 112 SES regelset
sluipverbruik en uitval
voorkomt

Al ruim 10 jaar geniet de AMZ 112 SES regelset de voorkeur van veel
installateurs en adviseurs. De Danfoss AMZ regelset is nu vernieuwd.
Voor deze nieuwe set is gekozen voor meer eenvoud en een nieuwe
aandrijving waarmee het geluidsniveau tot een minimum wordt
beperkt. De robuust uitgevoerde kogelafsluiter is door zijn constructie
en werking totaal ongevoelig voor vuil in de installatie. Standaard is
de set voorzien van een eindcontact waardoor u nu met één set altijd
de juiste oplossing in handen heeft, zowel voor stadswarmte- als voor
zoneregelingen.

250.000
cycli

Test wijst uit dat de
AMZ langdurig garant
staat voor 100%
afsluiting zonder risico
op sluipverbruik en
uitval.

Voor uw gemak hebben wij een selectiekaart van de AMZ set
ontwikkeld met handige aansluitschema’s, productinformatie en
applicaties.
Ga voor meer informatie over het complete AMZ productprogramma
naar: amz.danfoss.nl

Danfoss B.V.
Heating Segment
Postbus 218, 3100 AE Schiedam
T 010 249 21 10
amz.danfoss.nl
klimaatregeling@danfoss.nl

Bekijk demonstratie op
amz.danfoss.nl
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Hoe voorkomt de AMZ sluipverbruik?
Een veelvoorkomend probleem bij stadsverwarming is
sluipverbruik met als gevolg hiervan onverklaarbaar hoge
energierekeningen. Doordat de afsluiter constant in contact
staat met vervuild water kan lekverlies ontstaan. De krachtige
servomotor en de verchroomde kogelafsluiter maken de AMZ
totaal ongevoelig voor vuil in de installatie. De kogelafsluiter
is geschikt voor temperaturen tot 110 °C met een piekwaarde
van maar liefst 130 °C.

2

Zeer laag geluidsniveau en hoge bedrijfszekerheid
De motoren zijn getest op 250.000 cycli; een lange
levensduur is hierdoor gegarandeerd. De motor heeft een
hoge sluitkracht welke wordt overgebracht via een metalen
tandwieloverbrenging. De metalen tandwielen voorkomen
vervormingen bij hoge watertemperaturen en zorgen voor een
laag geluidsniveau over de gehele levensduur.

Bekijk
demonstratie op
amz.danfoss.nl

4

LED-indicatie
Dankzij de LED-indicatie kunt u in één oogopslag
zien of de afsluiter geopend of gesloten is.
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Standaard voorzien van
eindcontact voor pomp- of ketelbesturing
De set is standaard voorzien van een eindcontact waarmee u
de pomp of ketel kunt inschakelen.
Het vergulde wisselcontact is geschikt voor het schakelen van
zowel zwakstroom (24V) als sterkstroom (230V).

6

Snelle installatie
Om kostbare tijd te besparen zijn alle componenten
compleet elektrische op elkaar aangesloten.
De transformator, het eindcontact en de aansluitklemmen zijn ondergebracht in een nette aansluitdoos.

3

Goede beveiliging en bescherming voorkomt schade
Een goede beveiliging van de constructie tegen eigen schade
door gebruik in “vijandige omgevingen” voorkomt uitval.
De servomotor heeft IP-beschermingsklasse 42. Bovendien is de
motor beveiligd tegen overbelasting, waardoor ook bij onvoorziene
obstructies schade aan de motor wordt voorkomen.

7

Scherpe prijsstelling
Omdat de AMZ veelvuldig projectmatig wordt ingezet, is de prijsstelling
hierop aangepast. Een robuuste oplossing voor een scherpe prijs.
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