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Ny ”one‐size‐fits‐all”‐ shuntgrupp från ESBE
ESBE lanserar en ny innovativ shuntgrupp. Dess främsta egenskap är den progressiva designen som innebär
att en enda modell passar till en mängd olika uppvärmningsförhållanden som täcker alla värmesystem upp
till 40 kW. Det ger fördelar som minskat lager för grossister, lägre krav på dimensionering och support för
installatören samt säkerställd funktionalitet.
Den nya shuntgruppen är konstruerad för lägsta resursanvändning och har ett formgjutet isolerskal med
alla elektroniska komponenter på utsidan för lång livslängd och minimalt värmeläckage. Enheten kan
endast köpas med lågenergicirkulationspumpar som uppfyller ErP‐kraven.
Med samma basdesign kan shuntgruppen fås med utomhusgivare, aktiverad bivalent styrning eller
termostatstyrning, eller som en grundläggande direktmodell.
ESBE:s shuntgrupper är förkonfigurerade och fabrikstestade för att säkerställa att de fungerar perfekt och
att installationen går snabbt och enkelt. Isolerskalet är avtagbart i delar för att ge snabb åtkomst till vissa
komponenter under installation, intrimning och service.
Alla modeller kommer klara att installlera i en låda med handtag för enkel hantering med komplett
dokumentation.
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Om ESBE
ESBE tillverkar, utvecklar och marknadsför ventiler och ställdon som reglerar vätskebaserade system i små och stora byggnader. Produkterna ger
bättre energiutnyttjande, komfort och säkerhet i system för uppvärmning, kylning och leverans av tappvatten. Stigande energipriser och ökande
krav på komfort och bekvämlighet är viktiga faktorer i alla hem. ESBE‐familjen växer ständigt och består för tillfället av över 200 medarbetare. Vi
säljer årligen för cirka 400 miljoner SEK. Huvudkontoret och tillverkningsanläggningen ligger i Reftele. Våra egna säljbolag tar hand om
marknadsföring och försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike, Polen och Turkiet. Dessutom har ESBE distributörer i strax över 20
länder.
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