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ÚSPORA
Až o 80% méně energie 
než tradiční čerpadla

TECHNOLOGIE
Nejlepší dostupná 
technologie - PM motor

INVENTOR
Integrovaný frekvenční 
měnič

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
šetrné k životnímu prostředí



Spojení inovace a ochrany životního prostředí 
Úsporná oběhová čerpadla Askoll jsou důsledkem stálého zvyšování účinnosti 
výrobků a zavádění výsledků vlastního výzkumu do konstrukce čerpadel.
Mezinárodně uznávané laboratoře Askoll jsou moderní výzkumná střediska 
specializovaná na technologii synchronních motorů, spolupracují se špičkovými 
evropskými univerzitami.

Naše výrobky jsou používány pro tři různé aplikace:
TOPNÉ SYSTÉMY - ke snížení spotřeby elektrické energie až o 80%
TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA - pro zajištění maximálního komfortu při cirkulaci teplé 
užitkové vody
SOLÁRNÍ SYSTÉMY - pro využití každé jednotlivé kilowatt hodiny přijaté 
slunečními panely

ErP READY
Všechna čerpadla Askoll splňují požadavky směrnice ErP která je v platnosti od 
1. ledna 2013, která povede k drastickému snížení spotřeby el. energie oběhových 
čerpadel.

Svět topení se účastní “zelené revoluce”: energetické třídy elektrických 
spotřebičů mizí, zůstává  prostor pouze pro energetickou účinnost EEI.

EEI je referenční měření, které udává spotřebu elektrické energie, která nesmí 
překročit limitní hodnotu ≤ 0,27. Jen malý počet běžných oběhových čerpadel 
energetické třídy A splňují tuto hranici. Askoll je jedním z nich!

Na základě nařízení Komise (EU) č. 641/2009 a 
622/2012 se povoluje  prodej pouze výrobků s 
vysokou účinností a nízkou spotřebou energie.  
Od 1. ledna 2013 musí mít bezucpávková 
samostatná oběhová čerpadla hodnotu energetické 
účinnosti EEI ≤ 0,27. Splnění této podmínky je 
nedílnou součástí prohlášení o shodě (  ),  
nezbytná podmínka pro výrobek určený k  
prodeji v Evropské unii. Velkou část běžných 
oběhových čerpadel energetické třídy A  již není 

možné prodávat od 1. ledna 2013 na evropských trzích.

Askoll oběhová čerpadla jsou v souladu s Evropskou legislativou.

Posláním společnosti Askoll je nejen přizpůsobení se požadavkům, ale také jejich 
překonání.

Když uvidíte logo ErP Ready na krabicích našich výrobků,  můžete 
si být jisti, že jste získali výrobek s maximální účinností a nejvyšším 
výkonem.





VYTÁPĚNÍ

Náklady na vytápění jsou jedny z nejvyšších výdajů za energie v 
domácnosti a mohou dosáhnout až 80% roční spotřeby energie. 
Další nemalou část nákladů na energie  činí ohřev teplé užitkové 
vody. Celkově náklady na vytápění a ohřev teplé užitkové vody tvoří 
jednu pětinu spotřeby celé naší země.

V této souvislosti je důležité, abychom začali uvažovat „ zeleněji“ 
s cílem omezit náklady a snížit množství škodlivých emisí 
vypouštěných do ovzduší. Je nesmírně důležité, aby byly instalovány 
pouze topné systémy s vysokou účinností tak, aby se omezila 
nadbytečná spotřeba.

Úsporná oběhová čerpadla Askoll jsou navržena s inovativní 
technologií, která jsou ve srovnání s tradičními oběhovými čerpadly 
schopna snížit spotřebu energie až o 80%. Optimalizují výkon 
topného systému tím, že neprodleně reagují na jeho požadavky, a 
tak zabraňují zbytečnému plýtvání.

V evropských domácnostech je namontováno více než 100 milionů 
oběhových čerpadel pro vytápění, které spotřebovávají více než  
50 TWh elektrické energie ročně.

Pokud by se úsporná oběhová čerpadla Askoll měla stát standardem 
pro oběhová čerpadla, která jsou již nainstalována, pak by  úspory 
činily více než 60% elektrické energie, která se dnes vynakládá na 
provoz oběhových čerpadel v celé Evropě. Tyto úspory by činily více 
než 30 TWh za rok.

Spotřeba energie 30 TWh odpovídá roční spotřebě elektrické 
energie pro 10 milionů evropských domácností.
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ENERGY SAVING

Úsporné oběhové čerpadlo Askoll s mokroběžným rotorem ovládáné synchronním motorem 
s permanentním magnetem (PM motor), řízeným integrovaným frekvenčním měničem. 
Úsporné oběhové čerpadlo Askoll poskytuje tyto výhody:

1. ÚSPORA 2. MALÉ ROZMĚRY 
3. IDEÁLNÍ VÝKON 4. JEDNODUCHÁ INSTALACE A NASTAVENÍ

autounlock

ÚSPORA
Až o 80% méně energie 
než tradiční čerpadla

TECHNOLOGIE
Nejlepší dostupná 
technologie - PM motor

INVENTOR
Integrovaný frekvenční 
měnič

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
šetrné k životnímu prostředí



VYTÁPĚNÍ 7

 1. ÚSPORA ENERGIE 
MIMOŘÁDNÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
Proměnná rychlost otáčení oběhového čerpadla Askoll se 
vyznačuje vysokou energetickou účinností. Ve srovnání s 
tradičními oběhovými čerpadly spotřebují až o 80% méně 
elektrické energie, zajišťují tak vysoký respekt k životnímu 
prostředí a garantují vysoké úspory  pro uživatele. 

Úsporné oběhové čerpadlo Askoll již splňuje nařízení 
Evropské komise č. 641/2009 a č.622/2012 (EuP a EuR 
směrnice), které vyžadují od 1. ledna 2013 drastické 
snížení spotřeby elektrické energie oběhových čerpadel. 

Co se týká čerpadel energetické třídy A, pouze nejúčinnější 
z nich splňují požadovaný index energetické účinnosti EEI 
≤ 0,27. Oběhová čerpadla Askoll tato kritéria splňují. 

Ekonomické výhody jsou zřejmé:
Oběhových čerpadel je již v Evropě namontováno víc než 
100 milionů. Pokud budou nahrazena úspornými čerpadly, 
které šetří 60-70% energie, bude to odpovídat úspoře 
energie více než 30TWh/rok, což je energie potřebná k 
osvětlení olympijského stadionu v Římě pro 6 milionů 
fotbalových zápasů. 
 2. KOMPAKTNÍ DESIGN
NEJMENŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ 

134 mm
78 mm

V porovnání se 
srovnatelnými čerpadly, 
která jsou v současné době 
na trhu je úsporné oběhové 
čerpadlo Askoll nejmenším 
čerpadlem. Vytváří 
maximální výkon při 
minimální velikosti. Může 
být instalováno v každém 
topném systému, dokonce i 
tam, kde je velmi málo 
prostoru (např. rozdělovače 
podlahového vytápění, 
plynové kotle atd.). 

 3. VYNIKAJÍCÍ PARAMETRY
Úsporné čerpadlo Askoll ideálně splní požadavky 
jakéhokoli topného systému a je vybaveno elektronickými 
ovládacími prvky umožňujícími nastavení pokročilých 
režimů.

 REŽIM P (ΔP-V) - PROPORCIONÁLNÍ KŘIVKA 
(indikace: zelená LED)
Inovativní elektronika čerpadla byla vyvinuta v laboratořích 
Askoll, úměrně mění tlak a průtok v systému podle 
okamžitých požadavků topného systému (redukovaný 
průtok). 
Díky této vlastnosti je spotřeba energie velmi malá, 
snižuje se v závislosti na tlaku a průtoku. Nastavením 
tohoto režimu se zajišťuje optimální výkon ve většině 
topných systémů, a to zejména v jedno a dvoutrubkových 
instalacích. 

Čerpadla Askoll běží velmi tiše. Díky redukci dopravní 

výšky a otáček se snižuje rušivý hluk způsobený průtokem 
vody v trubkách, kohoutech a radiátorech.  

Nejčastěji používaný režim až v 90% všech instalací.

 REŽIM C3 A C4 (Δ P-C) - KONSTANTNÍ KŘIVKY 
(indikace: bílá a oranžová LED)
Oběhové čerpadlo pracuje s konstantní úrovní tlaku a v 
případě sníženého požadavku topného systému redukuje 
průtok. S těmito režimy je čerpadlo vhodné pro všechny 
systémy podlahového vytápění, kde musí být všechny 
okruhy vyváženy na stejný pokles maximální dopravní 
výšky (C3-výtlak 3 m, C4 - výtlak 4 m).

 REŽIM MIN - MAX  (indikace: modrá LED)
Nastavením manuálního ovladače do jakékoli pozice 
mezi Min a Max, dochází k nastavení požadované křivky. 
Výsledkem je možnost vyhovět jakýmkoli instalačním 
požadavkům, od jednotrubkových systémů, až po 
nejmodernější sofistikované systémy. Tradiční oběhová 
3-rychlostní čerpadla umožňují nastavení pouze tří rychlostí 
otáček. Úsporné oběhové čerpadlo Askoll Energy Saving 
pokrývá plynule celý rozsah otáček od 0% do 100%. 

Manuálním ovladačem nastavíme požadovanou hodnotu 
otáček čerpadla a to v libovolném místě rychlostních 
křivek. 

Úsporné čerpadlo Askoll je určeno pro všechny topné 
systémy s výtlačnou výškou 1,5 - 6 m. Toto čerpadlo může 
nahradit celou škálu tradičních oběhových čerpadel.  
Z tohoto důvodu dochází ke snižování skladových zásob. 

 4. SNADNÁ INSTALACE A NASTAVENÍ

   6

3

12

9

Maximální jednoduchost při výběru nejvhodnějšího 
cirkulačního čerpadla
• snadná instalace
• rychlá reakce na požadavky systému
• 4 možnosti nastavení připojovací části

Úsporná čerpadla Askoll jsou vybavena speciální 
svorkovnicí. Stačí pouze připojit dva vodiče do 
svorkovnice, kterou poté zastrčíte do konektoru čerpadla. 
Velmi snadné, velmi rychlé. 

Nastavení vhodného režimu úsporného oběhového 
čerpadla je jednoduché a intuitivní, jednoduše přepnete 
manuální ovladač na požadovaný režim (operační křivku).
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ENERGY SAVING

TYP REŽIM 230 V 
A

P 
abs  
W

Q
m3/h 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,7

l/min 0,0 8,3 16,6 25,0 33,3 41,6 45,0

ES 15-60

ES 25-60

ES 32-60

Max 0,40 53

H m

5,70 5,40 4,90 4,10 2,70 1,30 0,60

Min 0,08 8,4 1,70 1,50 1,20 0,30 – – –

P (Δp-v) 0,40 53 2,10 2,80 3,40 4,10 2,70 1,30 0,60

C3 (Δp-c) - H = 3m 0,40 53 3,00 3,00 3,00 3,00 2,70 1,30 0,60

C4 (Δp-c) - H = 4m 0,40 53 4,00 4,00 4,00 4,00 2,70 1,30 0,60

 POUŽITÍ 
Energeticky úsporná čerpadla Askoll jsou inovativní oběhová čerpadla se synchronním motorem. Jsou navržena a vyráběna 
speciálně pro použití v topných systémech domácností, bytů a komerčních prostor. 

 VLASTNOSTI
Energeticky úsporná oběhová čerpadla jsou opatřena synchronním motorem s mokroběžným rotorem a automatickou 
regulací požadovaného výkonu. 

 TECHNICKÁ DATA MOTORU
Napětí el. energie  1 X 230 V ( –10%; + 6%) - 50 Hz
Izolační třída  H
Stupeň krytí  IP 44
El. spotřebič třída  II
Ochrana proti přetížení   Elektronická při zablokování  motoru. 

Tepelná ochrana proti přehřátí. 
Vnější ochrana motoru Není požadována

 > ASKOLL ENERGY SAVING

 Diagnostika v reálném čase: okamžitá kontrola po celou dobu provozu

LED dioda poskytuje informace o nastaveném provozním režimu čerpadla

Program Led dioda Program Led dioda Červená Led dioda

Program P (Δ p-v)

 

Zelená barva Program C3 (Δp-c) – H=3m
 

Bílá barva

Program Led dioda Program Led dioda

Program C4 (Δp-c) – H= 4m

 
Oranžová barva Program Min-Max

 
Modrá barva

VÝSTRAHA!
Čerpadlo je 
zablokováno (netočí se), 
ale je stále připojeno k 
elektrické síti!

Příklad

Typ

Tělo čerpadla z
kompozitního
materiálu

Tělo z bronzu

Čerpadlo s
odvzdušněním

Vstup a
výstup čerpadla
v DN

Maximální
výtlak (v dm) 

Stavební délka
(rozteč)

Přírubové čerpadlo

Dvojité čerpadlo

Čerpadlo s
napájecím kabelem

Čerpadlo s
konektorem Molex

 ES (C) (B) (A) 25 -60 /180 (F) (D) (W) (M)

Popis typů – značení 

40

30

20

10

0

50

60

4

3

2

1

0

6

5

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

50

Q (US gpm)

Q (IMP gpm)

Q (l/s)

Q (m3/h)

Q (l/min)

0

0

H
[m]

H
[ft]

H
[KPa]

40

5
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30

0,5

20100

10
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 > ROZMĚRY, VÁHY

H0

L0

L1

B0

H1

G

H2 B1 B2

H3 B3

Ujistěte se, že tlak na vstupu čerpadla je minimálně roven požadovaným hodnotám uvedeným v návodu k použití. 
Nespouštějte oběhové čerpadlo před napuštěním a odvzdušněním systému.

 > INSTALACE
Instalace úsporného oběhového čerpadla Askoll musí být vždy provedena s hřídelí motoru v horizontální poloze.

 TECHNICKÁ DATA ČERPADLA
Dovolený rozsah teplot* +2°C až + 95°C
Teplota okolí 0°C až 40°C
Maximální pracovní tlak 0,6 MPa - 6 bar
Teplota skladování - 20°C - +70°C s - 95% vlhkostí při 40°C
Hlučnost < 43 dB (A)
Maximální obsah glykolu 40%
Provedení výrobku   EN 61000 - 3 - 2 / EN 61000 - 3 - 3 / EN 55014 - 1 / EN 55014 - 2
EEI ≤ 0,27**
Tělo čerpadla je kataforézně ošetřeno před korozí (výrobek je ponořen do lakovací lázně a zapojen jako katoda).
* Aby se zabránilo kondenzaci v motoru a elektronice čerpadla, musí být teplota čerpané kapaliny vždy vyšší než okolní teplota.
** Nejúspornější čerpadla dosahují indexu energetické účinnosti EEI ≤ 0,20.

 ČERPANÉ KAPALINY
Oběhová čerpadla Askoll jsou určena pro čerpání čistých kapalin neagresivních pro jednotlivé části čerpadla,  
bez pevných částí, které by mohly poškodit čerpadlo. Nesmí být použito pro čerpání hořlavých kapalin a výbušnin.

TYP ZÁVIT ROZMĚRY  PŘEPRAVNÍ  VÁHA
     ČERPADLA MNOŽSTVÍ 
 G L0 L1 B0 B1 B2 B3 H0 H1 H2 H3 - -
 -                     [mm]      [m3] [kg]
ES 15 - 60/130 G 1 130 71 90 45 45 13 134 30 104 78 0,0036 1,67
ES 25 - 60/130 G 1 1/2 130 71 90 45 45 13 134 30 104 78 0,0036 1,81
ES 25 - 60/180 G 1 1/2 180 71 90 45 45 13 134 30 104 78 0,0036 1,96
ES 32 - 60/180 G 2 180 71 90 45 45 13 134 30 104 78 0,0036 2,10
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ENERGY SAVING

 > SPLŇUJE POŽADAVKY RŮZNÝCH SYSTÉMŮ
Energeticky úsporná oběhová čerpadla Askoll umožňují pokrytí požadavků topného systému v 
celém provozním rozsahu výtlaku od 1,5 m až do 6 m. Energeticky úsporná oběhová čerpadla 
Askoll nahradí celou škálu tradičních oběhových čerpadel. 
 SEZNAM ČERPADEL 
Seznam čerpadel, které mohou být nahrazeny úspornými oběhovými čerpadly Askoll.

Grundfos Alpha 2L 15-40

Grundfos Alpha 2L 25-40

Grundfos Alpha 2L 32-40

Grundfos Alpha 2L 25-60

Grundfos Alpha 2L 32-60

Grundfos Alpha 15-40 

Grundfos Alpha 25-40

Grundfos Alpha 32-40

Grundfos Alpha 25-60

Grundfos Alpha 32-60

Grundfos Alpha+ 15-40 

Grundfos Alpha+ 25-40

Grundfos Alpha+ 32-40

Grundfos Alpha+ 25-60

Grundfos Alpha+ 32-60

Grundfos Alpha Pro 15-40 

Grundfos Alpha Pro 25-40

Grundfos Alpha Pro 32-40

Grundfos Alpha Pro 25-60

Grundfos Alpha Pro 32-60

Grundfos UPE 25-25

Grundfos UPE 25-40

Grundfos UPE 25-45

Grundfos UPE 25-60

Grundfos UPE 32-25

Grundfos UPE 32-40

Grundfos UPE 32-45

Grundfos UPE 32-60

Grundfos UPS 15-50

Grundfos UPS 15-60

Grundfos UPS 25-20

Grundfos UPS 25-25

Grundfos UPS 25-30

Grundfos UPS 25-40

Grundfos UPS 25-50

Grundfos UPS 25-60

Grundfos UPS 32-20

Grundfos UPS 32-25

Grundfos UPS 32-30

Grundfos UPS 32-40

Grundfos UPS 32-50

Grundfos UPS 32-60

Wilo Stratos Pico 15/1-4 

Wilo Stratos Pico 15/1-6 

Wilo Stratos Pico 25/1-4

Wilo Stratos Pico 25/1-6

Wilo Stratos Pico 30/1-4

Wilo Stratos Pico 30/1-6

Wilo Stratos Eco 25/1-3

Wilo Stratos Eco 25/1-5

Wilo Stratos Eco 30/1-3 

Wilo Stratos Eco 30/1-5 

Wilo Smart A 25/4 

Wilo Smart B 25/6

Wilo Star RS 15/4

Wilo Star RS 15/6

Wilo Star RS 25/2

Wilo Star RS 25/4

Wilo Star RS 25/6

Wilo Star RS 30/2

Wilo Star RS 30/4

Wilo Star RS 30/6

Wilo Sta-E 15/1-3

Wilo Star-E 15/1-5

Wilo Star-E 20/1-3

Wilo Star-E 20/1-5

KSB RIO C 15-60

KSB RIO C 25-40

KSB RIO C 25-60

KSB RIO C 32-40

KSB RIO C 30-60

KSB RIOTronic ECO 25-40

KSB RIOTronic ECO 25-60

KSB  RIOTronic ECO 30-40 

KSB RIOTronic ECO 30-60

DAB AC35

 ZNAČKA  TYP  ZNAČKA  TYP
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 Na straně instalatéra
Výběr správného typu čerpadla je velmi snadný.

 Na straně distributora
Minimální skladová zásoba – řízení stavu zásob je snadné, pohodlné, levné.

Pro další informace na www.askoll.com, www.ypsilonplus.cz

Poznámka: Oběhová čerpadla, i když jsou zaměnitelná, nemusí mít nutně vždy stejný výkon 
nebo konstrukční provedení. Zkontrolujte velikost čerpadla (rozteč), vstupní a výstupní závity, 
elektrické napájení (jednofázové/třífázové), maximální provozní tlak, pracovní křivky.

DAB AC55

DAB EVOTRON 40

DAB EVOTRON 60 

DAB VA 25

DAB VA 35

DAB VA 55

DAB VA 65

DAB VEA 35

DAB VEA 55

LAING Ecocirc Vario 4 

LAING Ecocirc Vario 6

LAING Ecocirc Auto 4 

LAING Ecocirc Auto 6

SALMSON Siriux Jr 30

SALMSON Siriux Jr 50

SALMSON NXL- NYL 13-25

SALMSON NXL 13-32

SALMSON NYL- 13-15

SALMSON NXL- NYL 33-25

SALMSON NXL- 33-32

SALMSON NYL 33-15

SALMSON NYL 33-20

SALMSON NXL-NYL 53-25

SALMSON NXL 53-32

SALMSON NYL 53-15

BIRAL AX12

BIRAL AX12-2

BIRAL AX13

BIRAL A 12

BIRAL A 12-2

BIRAL A 13

BIRAL A 13-2

BIRAL A 14

BIRAL MX1

BIRAL MX 10-2

BIRAL MX12

BIRAL MX12-2 

BIRAL MC 10

BIRAL MC 12

BIRAL ME 12

BIRAL ME 12-2

BIRAL ME 13

BIRAL ME 13-2

LOWARA TLC 15-2.5

LOWARA TLC 25-2.5

LOWARA TLC 32-3.2

LOWARA TLC 15-4

LOWARA TLC 25-4

LOWARA TLC 32-4

LOWARA TLC 15-5

LOWARA TLC 25-5

LOWARA TLC 32-5

LOWARA TLC 15-6

LOWARA TLC 25-6

LOWARA TLC 32-6

LOWARA EA 15-4

LOWARA EA 15-6

LOWARA EA 25-4

LOWARA EA 25-6

LOWARA EA 32-4

LOWARA EA 32-6

LOWARA EV 15-4

LOWARA EV 15-6

LOWARA EV 25-4

LOWARA EV 25-6

LOWARA EV 32-4

LOWARA EV 32-6

 ZNAČKA  TYP  ZNAČKA  TYP





TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA

Teplá voda, kterou používáme každý den pro sprchování a mytí  
nádobí, je obvykle vyráběna pomocí elektrické energie. 
Transformace elektrické energie na tepelnou, zahrnuje ztrátu 
velkého množství energie, zatěžuje životní prostřední a peněženku 
uživatele. 

Jen uvažte - náklady na teplou užitkovou vodu tvoří až 40% nákladů 
za energie v domácnostech. Pro čtyřčlennou rodinu to může činit 
až 10 000 Kč ročně, nemluvě o dvou tunách oxidu uhličitého 
uvolněného do atmosféry. Toto lze částečně snížit pomocí účinného 
cirkulačního čerpadla. Kolikrát denně například necháte odtéct velké 
množství studené vody, než vám začne proudit teplá voda? 

Optimální cirkulační čerpadlo může přizpůsobit svou činnost na 
základě požadavků systému. Úsporná cirkulační čerpadla Askoll se 
nejen rychle přizpůsobí požadavkům, ale také spotřebují ve srovnání 
s běžnými konvenčními cirkulačními čerpadly až o 80% méně 
energie. Nezapomeňte - cirkulační čerpadlo pro teplou užitkovou 
vodu může pracovat prakticky nepřetržitě. Jejich inteligentní 
elektronický systém poskytne teplou vodu ihned po spuštění 
vodovodní baterie a brání tak plýtvání studenou vodou, a ztrátě 
energie pro ohřev vody a zvyšuje komfort uživatele. Tato technologie 
je v souladu s trvale udržitelným způsobem života. 
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E-PURE

Úsporné cirkulační čerpadlo Askoll E-Pure je čerpadlo na teplou užitkovou vodu, poháněné 
synchronním motorem s permanentním magnetem řízeným frekvenčním měničem.
Jeho výhody jsou: 

1. MAXIMÁLNÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
2. JEDINÝ TYP PRO „NEJRŮZNĚJŠÍ DRUHY“ INSTALACÍ
3. SNADNÁ INSTALACE

Všechna úsporná cirkulační čerpadla  
Askoll E-PURE jsou schválena 
následujícími evropskými 
zkušebnami a institucemi
TIFQ (Itálie)
KTW (Německo)
DVGW W270 (Německo)
ACS (Francie)
WRAS (Velká Británie)
Čerpadla splňují požadavky právních 
předpisů, které jsou závazné pro 
technická zařízení pro přípravu teplé 
užitkové vody. Instalace, údržba nebo 
opravy cirkulačních čerpadel musí být 
vždy provedeny oprávněnou osobou a 
není dovoleno používat neoriginálních 
příslušenství a náhradních dílů. Použití 
jakýchkoliv jiných náhradních dílů a 
příslušenství musí být vždy písemně 
dohodnuto s výrobcem Askoll. autounlock

ÚSPORA
Až o 80% méně energie 
než tradiční čerpadla

TECHNOLOGIE
Nejlepší dostupná 
technologie - PM motor

INVENTOR
Integrovaný frekvenční 
měnič

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
šetrné k životnímu prostředí
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1. MAXIMÁLNÍ ENERGETICKÁ ÚČINNOST 
VYŠŠÍ ÚSPORY PRO DOMÁCNOSTI
Technologie úsporného cirkulačního čerpadla Askoll 
E-Pure je nejpokrokovější dostupné řešení. Většina 
cirkulačních čerpadel pro ohřev vody, která jsou na trhu, 
jsou tradiční čerpadla poháněná asynchronním motorem. 
Obvykle pouze s jedinou rychlostí otáčení. 

Úsporné cirkulační čerpadlo Askoll E-Pure je poháněno 
synchronním motorem s nastavitelnými otáčkami čerpadla 
podle skutečných potřeb systému. 

Toto řešení spotřebuje pro svůj provoz až o 80% méně 
elektrické energie, než tradiční cirkulační čerpadla se 
srovnatelnými parametry. 
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Srovnání spotřeby tradičního čerpadla a E-Pure

Úspora energie

OSTATNÍ

Askoll

Pokud by se úporná oběhová čerpadla Askoll používala 
nejen pro cirkulaci teplé užitkové vody, ale zároveň i jako 
oběhová čerpadla pro vytápění, bylo by možné snížit 
celkové energetické náklady až o 10%. Tímto šetříme 
nejen ekonomické a ekologické zdroje, ale zároveň je 
dosaženo vysoké úrovně pohodlí jejich uživatelů. 

 Na straně životního prostředí 
Společnost Askoll se zavázala vyrábět pouze výrobky, 
které splňují nejvyšší parametry ekologicky šetrných 
čerpadel. Cirkulační čerpadla jsou vyňata z dobrovolné 
dohody o energetickém značení. Cirkulační čerpadla 
Askoll dosahují nejvyšších standardů energetické účinnosti 
a přispívají k ochraně naší planety.

 Na straně uživatele
Použitím Askoll E-PURE můžete podstatně snížit náklady 
na elektřinu. PM motor s vysokou účinností může uspořit 
až dva měsíce z celkové roční spotřeby. Jeho ekonomický 
přínos je vnímán velmi pozitivně.  

 2. JEDINÝ DRUH ČERPADLA PRO „NEJRŮZNĚJŠÍ 
 DRUHY“ INSTALACÍ
S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ SPLŇUJE POŽADAVKY 
RŮZNÝCH SYSTÉMŮ
Askoll E-Pure je velmi univerzální - jeden typ nahrazuje 
až 5 různých typů jiných výrobců. 

Je vhodný pro více než 80% instalací pro cirkulaci teplé 
užitkové vody, může být použit v jakémkoli domácím 
systému od bytu až po dvougenerační dům. 
To odpovídá maximálnímu výkonu  výtlačné výšce až  
4 m a maximálnímu průtoku až 2,5 m3/h.
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 Na straně instalatéra
Výběr správného čerpadla je velmi snadný. 

 Na straně distributora
Řízení skladu je velmi snadné, pohodlné a levné.

 3. SNADNÁ INSTALACE A RYCHLÉ NASTAVENÍ
RYCHLÝ A PŘESNÝ INVENTOR
Speciální svorkovnice, kterou je tento typ čerpadla osazen 
zajišťuje maximální rychlost instalace. Stačí zašroubovat 
dva vodiče do svorkovnice, kterou pak zasuneme do 
konektoru čerpadla. Velmi snadné a velmi rychlé.

 Na straně instalatéra 
Nastavení čerpadla Askoll E-PURE je jednoduché a 
intuitivní. Manuálním ovladačem nastavíte požadovanou 
provozní křivku a dosáhnete tak ideální výkon.

Jednorychlostní cirkulační čerpadla neumožňují pracovat v 
optimálních podmínkách systému. Inteligentní elektronika 
Askoll E-PURE umožňuje měnit otáčky a přizpůsobit 
výkon čerpadla každému systému. 
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E-PURE

ZELENÁ BARVA:
Indikuje správný chod oběhového 
čerpadla.

LED dioda příslušné barvy poskytuje 
informace o probíhajícím režimu 
čerpadla.

Blikající ZELENÁ BARVA: Důsledek změny 
nastavení, světlo bliká v krátkých intervalech. 
Světlo LED indikuje, že cirkulační čerpadlo 
moduluje svůj výkon.

ČERVENÁ BARVA:
Čerpadlo se neotáčí, je zablokované.

Regulace cirkulačního čerpadla je velmi jednoduchá a také intuitivní. Požadovaný režim nastavíme otočením ovládacího 
prvku pomocí šroubováku.

Čerpadlo pracuje s minimálním 
výkonem. Čerpadlo pracuje s maximálním 
tlakem odpovídající výtlaku 0,6 m s 
průtokem 0 l/h a tlakem odpovídajícím 
výtlaku 0,2 m s průtokem 1000 l/h.

Výkon čerpadla je ekvivalentem čerpadla 
s maximálním výtlakem 1m.  
Čerpadlo vytváří výtlak okolo 0,6 m s 
průtokem 1000 l/h.

Výkon čerpadla je ekvivalentem čerpadla 
s maximálním výtlačným tlakem 2m. 
Čerpadlo vytváří výtlak okolo 1,7 m a průtok 
1000 l/h.

Čerpadlo pracuje na maximální výkon. 
Čerpadlo vytváří výtlak okolo 3 m s 
průtokem 1000 l/h.

 Diagnostika čerpadla probíhá v reálném čase, okamžitá kontrola ve všech situacích.

 POUŽITÍ
Askoll E-PURE čerpadlo s inovativní synchronní technologií je konstruováno speciálně pro cirkulaci domácí teplé užitkové 
vody a tekutin v potravinářském průmyslu. Toto čerpadlo je vhodné pouze pro pitnou vodu. 

 VLASTNOSTI
Askoll E-PURE jsou energeticky úsporná cirkulační čerpadla se synchronním motorem. Jsou navržena a vyráběna 
speciálně pro použití v cirkulačních rozvodech domácností, bytů a komerčních prostor. 

 TECHNICKÁ DATA MOTORU
Synchronní motor s permanentním magnetem regulovaný inventorem
Napájení  1 X 230 V ( -10%; + 6%) - 50 Hz
Stupeň krytí IP 44
Třída elektrického spotřebiče  II
Ochrana proti přetížení Elektronická při zablokování motoru. 
 Tepelná proti přehřátí 
Přídavná ochrana motoru není požadována

 TECHNICKÁ DATA ČERPADLA
Teplota přepr. tekutin* +2°C až +95°C
Teplota okolí 0°C až +40°C
Max. provozní tlak 1.0 MPa - 10 Bar
Podmínky skladování -20°C až +70°C s max. relativní vlhkost 95% při 40°C
Hlučnost < 43 dB(A)
Maximální množství glykolu 40%
Provedení výrobku - shoda s normami ECM EN 61000 - 3 - 2 / EN 61000 - 3 - 3 / EN 55014 - 1 / EN 55014 - 2 
* Aby se zabránilo vytvoření kondenzátu v motoru a elektronice čerpadla, musí být teplota čerpané kapaliny vždy vyšší 
než okolní teplota. 

 ČERPANÉ KAPALINY
Askoll E-PURE jsou konstruována pro čerpání čistých tekutin, neagresivních pro jednotlivé části čerpadla, bez pevných 
částí. Nesmí být použito pro čerpání hořlavých kapalin a výbušnin.



TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA 17

 > TYPY ČERPADEL E-PURE 
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EP C 10-40
EP C 15-40

Speciální svorkovnice, kterou je tento typ čerpadla osazen zajišťuje 
maximální rychlost instalace. Stačí zašroubovat dva vodiče do svorkovnice, 
kterou pak zasuneme do konektoru čerpadla. Velmi snadné a velmi rychlé.

Možné pozice připojovací části.

 > INSTALACE 

Ujistěte se, že tlak na vstupu čerpadla je minimálně roven požadovaným hodnotám uvedeným v návodu k použití. 
Nespouštějte oběhové čerpadlo před napuštěním a odvzdušněním systému. 

Čerpadla Askoll E-PURE - musí být vždy instalovány s rotorem v horizontální poloze.

6

3

12

9

Příklad

Typ

Tělo čerpadla z
kompozitního materiálu

Tělo čerpadla
z bronzu

Čerpadlo s
odvzdušněním

Vstup a výstup
čerpadla v DN

Maximální
výtlak (v dm) 

Stavební
délka (rozteč)

Přírubové čerpadlo

Dvojité čerpadlo

Čerpadlo s
napájecím kabelem

Čerpadlo s
konektorem Molex

 EP (C) (B) (A) 15 -40 /130 (F) (D) (W) (M)

Popis typů - značení 
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E-PURE

 > ROZMĚRY, VÁHY

H0 B1
B0

B2

B3

G

L1

L2
L3

L0

TYP ZÁVIT ROZMĚRY  PŘEPRAVNÍ  VÁHA
               ČERPADLA MNOŽSTVÍ 
 G L0 L1 L2 L3 B0 B1 B2 B3 H0 - -
 -                     [mm]      [m3] [kg]
EP C 10 - 40/130 G 3/4 130 146 49 81 127 48 79 58 105 0,0036 1,55
EP C 15 - 40/130 G 1 130 146 49 81 127 48 79 58 105 0,0036 1,55
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 > SPLŇUJE POŽADAVKY ROZDÍLNÝCH CIRKULAČNÍCH SYSTÉMŮ
Askoll E-PURE je „univerzální“, tento jediný typ čerpadla – pokrývá až 80% všech možných 
instalací pro cirkulace domácích rozvodů teplé užitkové vody.

 SEZNAM
Seznam čerpadel, která mohou být nahrazena čerpadlem Askoll E-PURE.

 Na straně instalatéra:
Výběr správného typu čerpadla je velmi snadný.

 Na straně distributora:
Minimální skladová zásoba - řízení stavu zásob je snadné, pohodlné, levné. 
Významné snížení skladových nákladů až o 80%

Pro další informace na www.askoll.com, www.ypsilonplus.cz

BIRAL AXW 10 smart (PM motor)

BIRAL AXW 12 smart (PM motor)

BIRAL AXW 13 smart (PM motor)

BIRAL AXW 12 (PM motor)

BIRAL AXW 13 (PM motor)

BIRAL WX10

BIRAL WX12

BIRAL WX13

BIRAL WX14

DAB VS 8

DAB VS 16

DAB VS 35

GRUNDFOS UP 15-13 B

GRUNDFOS UP 15-14 B

GRUNDFOS UP 15-15 N

GRUNDFOS UP 15-25 N

GRUNDFOS UP 20-14 B

GRUNDFOS UP 20-15 N

GRUNDFOS UP 20-30 N

GRUNDFOS UM 24-08 N

GRUNDFOS UM 25-08 N

GRUNDFOS UM 25-12 N

GRUNDFOS UPS 25-40 B

HALM BUP 20-1.5 U

HALM BUP 20-3.0 U

HALM BUP 20-4.0 U

LOWARA EB/EBV 15-1 (PM motor)

LOWARA EB/EBV 20-1 (PM motor)

LOWARA EBV xx-3 (PM motor)

LOWARA TLCB 1.5

LOWARA TLCB 3.0

KSB C 20-10

KSB R 12-1 E

KSB C 12-15

KSB C 12-30

KSB C 20-15

KSB C 20-30

SALMSON SB 04 – 15

SALMSON THERMO SB 04 – 15 V

SALMSON NSB 05-15B

SALMSON NSB 10-15B

SALMSON NSB 15-15B

WILO Star Z NOVA (PM motor)

WILO Star-Z 15

WILO Star-Z 15 A

WILO Star-Z 20/1

WILO Star-Z 25/2 EM

 ZNAČKA  TYP  ZNAČKA  TYP

Poznámka: Cirkulační čerpadla i když jsou zaměnitelná, nemusí mít nutně vždy stejný výkon, 
nebo konstrukční provedení. Zkontrolujte velikost čerpadla (rozteč), vstupní a výstupní 
průměry, elektrické napájení (jednofázové/třífázové), maximální provozní tlak, pracovní křivky.





SOLÁR 

Solární systémy využívají sluneční energii k výrobě tepla a tím 
využívají obnovitelné, čisté energie, snižují emise škodlivých 
plynů, snižují využívání neobnovitelných zdrojů energie, a tudíž 
pomáhají chránit životní prostředí. Solární systémy produkují až o 
40% méně oxidu uhličitého ve srovnání s konkurenčními systémy. 

Správně provedený solární systém také nabízí nemalé 
ekonomické výhody, protože dokáže pokrýt téměř celou spotřebu 
teplé užitkové vody pro celou rodinu. Velmi často i nejmodernější 
solární systémy používají tradiční čerpadla, která zbytečně 
spotřebovávají velké množství energie. To nedává žádný smysl, 
to nemá žádnou logiku. 
Chcete-li využít opravdu všechnu dostupnou sluneční energii je 
potřeba použít inteligentní čerpadla. 
Askoll vyvinul oběhové čerpadlo pro solární systémy, které díky 
své inovativní technologii dokáže využít  každý jednotlivý kilowat 
energie zachycený slunečními panely. 
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ENERGY SAVING SOLAR

Úsporné solární čerpadlo Askoll s mokroběžným rotorem ovládáné synchronním 
motorem s permanentním magnetem (PM motor) řízený integrovaným frekvenčním 
měničem.
Úsporné čerpadlo pro solar Askoll bylo speciálně projektováno pro obnovitelné zdroje 
energie solárních systémů a poskytuje tyto výhody:

1. ÚSPORA ENERGIE 2. MALÉ ROZMĚRY 
3. IDEÁLNÍ PARAMETRY 4. SNADNÁ INSTALACE

autounlock

ÚSPORA
Až o 80% méně energie 
než tradiční čerpadla

TECHNOLOGIE
Nejlepší dostupná 
technologie - PM motor

INVENTOR
Integrovaný frekvenční 
měnič

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
šetrné k životnímu prostředí
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 1. ÚSPORA ENERGIE
Ať SLUNEČNÍ ENERGIE PŮSOBÍ
Slunce poskytuje obrovské množství energie, která může 
být využita v solárních systémech, které ji využívají k 
výrobě tepla a tím nám umožňují ušetřit cenné zdroje. 
Nicméně v těchto systémech, dokonce i v těch 
nejmodernějších a nejúčinnějších jsou používána tradiční 
oběhová čerpadla, která spotřebovávají velké množství 
energie. Úsporná solární čerpadla Askoll jsou vysoce 
výkonná s variabilní rychlostí otáčení a vyznačují se 
extrémně nízkým energetickým indexem EEI. EEI je 
referenční měření, které udává spotřebu energie. Čím 
nižší EEI, tím vyšší účinnost. Ve srovnání s běžnými 
tradičními čerpadly, která jsou dnes na trhu spotřebovávají 
až o 80% méně energie při srovnatelném výkonu. To 
znamená nejen větší ohled k životnímu prostředí, ale také 
další úspory pro spotřebitele. 
Úsporná solární čerpadla Askoll splňují nařízení komise 
(EU) č. 641/2009 a 622/2012 které vyžadují výrazné 
snížení spotřeby energie čerpadel v solárních systémech. 
Úsporná solární čerpadla Askoll, to je vždy nejlepší volba a 
to nejen z ekonomického hlediska. Jsou ideální náhradou 
dokonce i do stávajících systémů, kde jsou používána 
zastaralá oběhová čerpadla. Za méně než dva roky je 
možné uspořit získanou investici zpět a začít vydělávat. 

2. KOMPAKTNÍ DESIGN:
NEJMENŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ

134 mm
78 mm

Ve srovnání s čerpadly 
srovnatelného výkonu ve 
své třídě je úsporné 
solární čerpadlo Askoll 
nejmenším dostupným 
čerpadlem na trhu. 
Poskytují maximální výkon 
při minimálních rozměrech. 

 3. IDEÁLNÍ PARAMETRY
Ohřev teplé užitkové vody je jedním z nejvýhodnějších 
aplikací pro solární systémy. Sluneční energie může být 
také použita k vytápění interiérů a to i přesto, že sluneční 
záření je v topné sezóně mnohem nižší než v létě. 
Úsporná solární čerpadla Askoll jsou výjimečně vhodná 
pro splnění požadavků solárních systémů. Čerpadlo Askoll 
je vybaveno pokročilou elektronickou regulací, která slouží 
k takovému nastavení výkonu čerpadla, které splňuje 
požadavky solárního systému. 
Oběhové čerpadlo a elektronická řídící jednotka, které 
reguluje průtok v primárním okruhu, musí pracovat velmi 
spolehlivě.  Neplánovaná zastavení čerpadla prudce 
zvýší teplotu v primárním okruhu. Může pak dojít k 

poškození solárních panelů. Proto je velmi důležité zvolit 
správnou velikost oběhového čerpadla. V případě, že 
zvolíte čerpadlo s malým výkonem, zásadně kolísá teplota 
v primárním okruhu, pokud zvolíte příliš velký výkon, 
bude čerpadlo pracovat s nízkou účinností. Varianta s 
předimenzovaným čerpadlem bude spotřebovávat příliš 
mnoho el. energie. 
Úsporné solární oběhové čerpadlo Askoll umožňuje ruční 
nastavení provozní křivky nastavením ovládacího prvku v 
libovolném bodě mezi pozicí Min a Max. Tímto nastavením 
je možné splnit veškeré požadavky systému s vynikajícími 
výkonovými parametry. 
Při instalaci klasického třírychlostního oběhového čerpadla 
není vždy možné provozovat čerpadlo v optimálním 
pracovním bodě.
Úsporné solární čerpadlo Askoll pokrývá celý provozní 
výtlak od 1,5 m do 6 m. Úsporné solární čerpadlo Askoll 
nahradí celou škálu tradičních oběhových čerpadel. Řízení 
skladových zásob je mnohem jednodušší. Úsporné solární 
čerpadlo Askoll je vhodné pro oba standardní solární 
systémy, jak pro vysokoprůtokové systémy, kde teplota 
stoupá pomalu a rovnoměrně s intenzitou slunečního 
záření, tak i pro nízkoprůtokové solární systémy, kde je 
tekutina ohřívána více intenzivně. Čerpadlo Askoll je také 
vhodné pro všechny systémy, které umožňují zastavení 
cirkulace kontrolní jednotkou. Toto zastavení je v závislosti 
na nastavené teplotě a opětovný start čerpadla proběhne 
po uběhnutí určitého času tak, aby byla obnovena výměna 
přenosu tepla mezi výměníkem a panely. 
   
 4. SNADNÁ INSTALACE A NASTAVENÍ 
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• Rychlé řešení: maximálně snadný výběr nejvhodnějšího 
čerpadla
• Snadná instalace
• Pružná reakce na požadavky systému
• 4 možné polohy připojovací části čerpadla
Úsporné čerpadla Askoll jsou vybavena speciální 
svorkovnicí. Stačí pouze připojit dva vodiče do 
svorkovnice, kterou poté zastrčíte do konektoru čerpadla. 
Velmi snadné, velmi rychlé. 
Nastavení úsporného solárního čerpadla Askoll je 
jednoduché a intuitivní, jednoduše otočíte manuální 
ovladač do požadované provozní křivky. 
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ENERGY SAVING SOLAR

 POUŽITÍ 
Energeticky úsporná čerpadla Askoll jsou inovativní oběhová čerpadla se synchronním motorem. Jsou navržena a 
vyráběna speciálně pro použití v solárních systémech, kotlech na biomasu a ve všech horkovodních topných systémech.

 VLASTNOSTI
Energeticky úsporná solární čerpadla jsou opatřena synchronním motorem s mokroběžným rotorem a automatickou 
regulací požadovaného výkonu. 

 TECHNICKÁ DATA MOTORU
Synchronní motor s permanentním magnetem řízený inventorem
Napětí el. energie  1 X 230 V ( –10%; + 6%) – 50 Hz
Izolační třída  H
Stupeň krytí   IP 44
El. spotřebič třída  II
Ochrana proti přetížení  Elektronická při zablokování motoru.
  Tepelná ochrana proti přehřátí 
Vnější ochrana motoru Není požadována 
 TECHNICKÁ DATA ČERPADLA
Dovolený rozsah teplot* +2°C až + 110°C
Teplota okolí  0°C až 40°C
Maximální pracovní tlak  1.0 MPa - 10 bar
Teplota skladování  -20°C - +70°C s - 95% vlhkostí při 40°C
Hlučnost  < 43 dB(A)
Maximální obsah glykolu  40%
Provedení výrobku    EN 61000 - 3 - 2 / EN 61000 - 3 - 3 / EN 55014 - 1 / EN 55014 - 2
Tělo čerpadla je kataforézně ošetřeno před korozí (výrobek je ponořen do lakovací lázně a zapojen jako katoda).
* Aby se zabránilo kondenzaci v motoru a elektronice čerpadla, musí být teplota čerpané kapaliny vždy vyšší než okolní 
teplota.

 ČERPANÉ KAPALINY
Oběhová čerpadla Askoll jsou určena pro čerpání čistých kapalin neagresivních pro jednotlivé části čerpadla, bez 
pevných částí, které by mohly čerpadlo poškodit. Nesmí být použito pro čerpání hořlavých kapalin a výbušnin.

 > ASKOLL ENERGY SAVING SOLAR POPIS MODELU

TYP Režim: 230 V 
A

P 
ass 
W

Q
m3/h 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,7

l/min 0,0 8,3 16,6 25,0 33,3 41,6 45,0

ESS 15-60

ESS 25-60

Max 0,40 53

H m

5,70 5,40 4,90 4,10 2,70 1,30 0,60

Min 0,08 8,4 1,70 1,50 1,20 0,30 – – –

P (Δp-v) 0,40 53 2,10 2,80 3,40 4,10 2,70 1,30 0,60

C3 (Δp-c) - H = 3m 0,40 53 3,00 3,00 3,00 3,00 2,70 1,30 0,60

C4 (Δp-c) - H = 4m 0,40 53 4,00 4,00 4,00 4,00 2,70 1,30 0,60
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20 Příklad

Typ

Tělo čerpadla z
kompozitního materiálu

Tělo čerpadla
z bronzu

Čerpadlo s
odvzdušněním

Vstup a výstup
čerpadla v DN

Maximální
výtlak (v dm) 

Stavební
délka (rozteč)

Přírubové čerpadlo

Dvojité čerpadlo

Čerpadlo s
napájecím kabelem

Čerpadlo s
konektorem Molex

 ESS (C) (B) (A) 25 -60 /180 (F) (D) (W) (M)

Popis typů – značení 



SOLÁR 25

 > ROZMĚRY, VÁHY

H0

L0

L1

B0

H1

G

H2 B1 B2

H3 B3

TYP ZÁVIT ROZMĚRY  PŘEPRAVNÍ  VÁHA
     ČERPADLA MNOŽSTVÍ 
 G L0 L1 B0 B1 B2 B3 H0 H1 H2 H3 - -
 -                     [mm]      [m3] [kg]
ESS 15 - 60/130 G 1 130 71 90 45 45 13 134 30 104 78 0,0036 1,67
ESS 25 - 60/130 G 1 1/2 130 71 90 45 45 13 134 30 104 78 0,0036 1,81
ESS 25 - 60/180 G 1 1/2 180 71 90 45 45 13 134 30 104 78 0,0036 1,96

 Diagnostika v reálném čase: okamžitá kontrola po celou dobu provozu.

LED dioda poskytuje informace o nastaveném provozním režimu čerpadla.

Program Led dioda Program Led dioda Červená Led dioda

Program P (∆p-v)
 

Zelená barva Program C3 (∆p-c) - H=3m
 

Bílá barva

Program Led dioda Program Led dioda

Program C4 (∆p-c) - H=4m
 

Oranžová barva Program Min-Max
 

Modrá barva

VÝSTRAHA! 
Čerpadlo je 
zablokováno (netočí se), 
ale je stále připojeno 
k elektrické síti! 

Ujistěte se, že tlak na vstupu čerpadla je minimálně roven požadovaným hodnotám uvedeným v návodu k použití. 
Nespouštějte oběhové čerpadlo před napuštěním a odvzdušněním systému.

 > INSTALACE 
Instalace úsporného solárního čerpadla Askoll musí být vždy provedena s hřídelí motoru v horizontální poloze.



Askoll - to je neustálé zlepšování. 
K dosazení maximální kvality je výrobní proces podroben kontrole ve všech fázích výroby. 
Cerifikace ISO 9001 je zárukou vysokého odhodlání k dosažení cílů jakosti a hledání optimální 
spokojenosti ve vztazích se zákazníky a dodavateli. 



Všechny motory, čerpadla a ventilátory, které jsou vyrobeny ve společnosti 
Askoll (přední italský výrobce elektrických synchronních motorů), pracují již 
po třicet let s vysokou energetickou účinností a úsporou surovin. Pokračující 
investice do vývoje a výzkumu se skvělou integrací produktů a procesů vývoje 
umožňuje společnosti Askoll nabídnout vždy nejvíce inovativní a ekologicky 
šetrné řešení. Naše čerpadla jsou instalována v široké řadě kotlů největších 
výrobců jako jsou např. Buderus, Junkers, E.l.M. Leblanc, Bosch TT,  
REMEHA od BDR Thermea, ARISTON THERMO GROUP, IMMERGAS  
a SAVIO BOILERS. Toto jsou jedny z mnoha společností, které spoléhají  
na technologii Askoll. 

Dnes je Askoll mezinárodní skupinou se sídlem v Dueville a deseti podniky 
působícími v Itálii, Brazílii, Mexiku, Slovensku, Rumunsku, Číně a obchodními 
zastoupeními v USA a Jižní Koreji. 

Vlastní vývojové a inovační centrum Askoll se může pochlubit portfoliem  
více než 500 patentů a spoluprací s předními evropskými univerzitami.

Vysoce účinné čerpadlo

Rychlá, snadná instalace

Automatický program pro 
odblokování 

autounlock

Proces odvzdušnění

G
LO

SÁ
Ř ÚSPORA

Až o 80% méně energie 
než tradiční čerpadla

TECHNOLOGIE
Nejlepší dostupná 
technologie - PM motor

INVENTOR
Integrovaný frekvenční 
měnič

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
šetrné k životnímu prostředí



Askoll Uno S.r.l. - Via L. Galvani, 31-33, 36066 Sandrigo (VI) - ITALY 
www.askoll.com
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Dovozce:

ul. Nové Město 252/2, 742 35 Odry (CZ)
www.ypsilonplus.cz


