LOWARA szivattyúk az Ön otthonában
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Bemutatkozás
A Xylem egy több mint 15.000 dolgozót foglalkoztató globális vállalat, amely a
LOWARA mellett számtalan nemzetközileg jól ismert márka tulajdonosa, így például: Flygt, Godwin, Leopold, Wedeco,
Sanitaire.
A LOWARA vállalatot az olaszországi Montecchio
Maggiore-ben
alapították
1968-ban. Az Európában jelenleg 3 helyszínen
(Olaszország,
Lengyelország,
Magyarország) gyártott termékeket a
tisztavizes ágazat egyik vezető nemzetközi
márkájaként jegyzik.
1997-ben a társaság a világ egyik meghatározó műszaki megoldásokkal foglalkozó
cégcsoportja, az ITT részévé, a LOWARA
márka pedig a csoport kiváló minőségű
tisztavizes alkalmazásainak vezető termékévé vált. Az ITT üzletágainak növekedésével párhuzamosan a szivattyúzással és
vízkezeléssel foglalkozó divízió is kinőtte
magát, így 2011-ben az ITT három egységre vált szét, a vizes divízió Xylem néven működik tovább a piacon.
A LOWARA széles termékpalettájával
képes lefedni a piac épületgépészeti,
szivattyúzási, vezérlési, nyomásfokozási,
valamint ipari alkalmazási igényeit. Valamennyi termék szerepel a nyilvános CAD
adatbázisban, továbbá rendelkezésre állnak azok a BIM fájlok, amelyek jelentősen
megkönnyítik a tervezést e termékkörrel.
A Xylem kiválósági törekvéseivel összhangban a LOWARA termékek innovatív megoldásait és fejlett gyártási technológiáit folyamatosan fejlesztik annak érdekében, hogy
a vásárlók mindenkor korszerű, megbízható és energiahatékony berendezésekhez
jussanak.
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ecocirc BASIC és PREMIUM
ecocirc nagyhatékonyságú keringető szivattyúk
Magas hatásfokú szivattyúk ECM technológiával és állandó mágneses
forgórésszel. Az ecocirc BASIC használható automatikusan, vagy kézzel
beállított sebességen, így alkalmazható radiátoros fűtésrendszerekben (egyés kétcsöves rendszerekben), padlófűtés és felületfűtési rendszerekben,
kazánok vízellátására, szolár, vagy ehhez hasonló rendszerekben, illetve
HMV cirkulációra "N" (rozsdamentes) kivitelben.
•
•
•
•
•
•
•

5 év
cseregarancia

5 év cseregarancia
minden Ecocirc Basic és
Prémium szivattyúra

Magyar
gyártás

elektromos csatlakozó, nincs szükség szerszámra
ECM technológia
Anti-Block technológia
kataforézis bevonattal ellátott öntöttvas szivattyúház
kombinált LED-es állapotjelző és kapcsoló (PREMIUM)
belső túláram elleni védelem
automatikus légtelenítő üzemmód

Az ecocirc PREMIUM további funkciói:
Kombinált LED-es állapotjelző és kapcsoló.
A multi-kijelzőn automatikusan kerül megjelenítésre az aktuális
teljesítményfelvétel, a szállítómagasság és a térfogatáram.

Három fokozatmentes szabályozási opció:
- fokozatmentesen állítható fix sebesség
- automatikus arányos nyomáskülönbség-szabályozás Δp-v
- automatikus állandó nyomáskülönbség-szabályozás Δp-c (PREMIUM)

Kötéstávolság
Max. emelőmagasság
Névleges csatlakozás
Sorozatnév

... 4/

Specifikáció
Szállítókapacitás: max. 3,2 m³/h
Szállítómagasság: max. 6 m
Tápellátás: egyfázisú, 50 Hz és 60 Hz
Teljesítmény: 10 W – 50 W
Maximális üzemi nyomás: 10 bar
Szállított folyadék hőmérséklete:
-10°C – 110°C

SZIVATTYÚTÍPUS

MÉRETEK (mm)

SÚLY

MÉRETEK (mm)

SÚLY

... 6/
SZIVATTYÚTÍPUS

¡
¡
¡
Szállítómagasság (m)

6 méteres változatok

Szállítómagasság (m)

4 méteres változatok

Térfogatáram (m3/h)
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Térfogatáram (m3/h)

ecocirc PRO
Magyar
gyártás

Nagyhatékonyságú HMV keringető szivattyú fokozatmentesen változtatható
sebességgel
Kivitele a magas hatásfokot és alacsony zajszintet egyesíti megfizethető áron.
A hagyományos szivattyúkhoz képest akár 90%-os megtakarítás érhető el az
energiaköltségekben.
•
•
•
•
•
•

tengely nélküli gömbmotor, ECM technológia
automatikus légtelenítés
hőszigetelő burkolat
kompakt és kis méret
opció: beépített időkapcsoló, hőérzékelő, visszacsapó és elzáró
gyári szivattyúhoz méretezett visszacsapó szelep

Specifikáció
Szállítókapacitás : max. 1,5 m³/h
Szállítómagasság: max. 3 m
Tápellátás: egy- és háromfázisú, 50 és 60 Hz
Fogyasztás: 27 W
Maximális üzemi nyomás: 10 bar
Folyadék hőmérséklete: -10°C – 95°C

ecocirc PRO

15

1

110

R

U
U = kapcsoló órával
R = hőmérséklet érzékelővel
Kötéstávolság
Max emelőmagasság
Névleges csatlakozás
Sorozatnév

SZIVATTYÚTÍPUS

MÉRETEK (mm)

SÚLY
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TP1 kondenzvíz átemelő
TP1 kondenzvíz átemelő kondenzációs kazánokhoz és légkondicionáló
rendszerekhez.

Magyar
gyártás

Beépített visszacsapó szeleppel és vészjelzéssel.
Hatékony és halk működés.

Specifikáció

Emelőmagasság (m)

Szállítókapacitás: max. 0,45 m³/h
Szállítómagasság: max. 5 m
Tápellátás: egyfázisú, 50 Hz
Teljesítmény: max 0,03 kW
Maximális üzemi nyomás: 10 bar
Szállított folyadék hőmérséklete: max. 60°C

Térfogatáram (l/h)
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ecocirc XL és XLplus
Nagyhatékonyságú, nedvestengelyű keringető szivattyúk
Lowara ecocirc XL és XLplus keringető szivattyúk épületgépészeti
alkalmazásokhoz.
•
•
•
•
•
•
•

Arányos nyomásszabályozás (Δp-v)
Állandó nyomásszabályzás (Δp-c)
Nyomáskülönbség,- hőmérséklet-szabályozás (Δp-T)
Kézzel beállítható állandó sebesség
Éjszakai csökkentett üzemmód
Gyűjtött hibajel, távindítás és leállítás potenciálmentes kontaktuson keresztül
Modbus RTU, RS485, BACnet, WiFi kommunikáció (XLplus)

ecocirc XL

plus

D

40

100

F

Specifikáció

F= karimás kötés
Max emelőmagasság (m x 10)
Névleges csatlakozás
Szivattyútípus:
D = iker
B = bronz vagy N = rozsdamentes (HMV)
Épületfelügyelet
Sorozatnév

Szivattyútípus

Kötéstávolság
(mm)

Csatlakozás

PN 6/10

Karimás csatlakozás
Elektromos
PN 6 PN 10
csatlakozás

Szivattyútípus

Egyes- és iker, öntöttvas, rozsdamentes
acél, vagy bronz kivitelben.
Szállítómagasság: 19 méterig
Térfogatáram: max. 70 m3/h
Hőmérséklet-tartomány: -10°C – 110°C

Kötés
távolság
(mm)

Menetes
Menetescsatlakozás
csatlakozás
Csatlakozás

PN 6/10

PN 6

PN 10

Elektromos
csatlakozás
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VÍZELLÁTÁS,

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZ
ELVEZETÉS
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BLOCK BG(M) önfelszívó házi vízellátók
Beépített légtelenítő rendszerrel ellátott önfelszívó, kompakt
centrifugál szivattyúk vízellátásra.
A hengerelt rozsdamentes acél használata nagy teljesítményt és
hosszú élettartamú szivattyút eredményez.
Kerti változata elérhető fogantyúval, tágulási tartállyal, és szivattyúautomatikával is.

Specifikáció
Szállítókapacitás: max. 4,20 m³/h
Szállítómagasság: max. 53 m
Tápellátás: egyfázisú és háromfázisú 50 és 60 Hz
Teljesítmény: 0,37 kW – 1,10 kW
Maximális üzemi nyomás: 8 bar
Szállított folyadék hőmérséklete: -10 °C – 40 °C

Elektromos adatok
Szivattyútípus

Motortípus

Teljesítmény

Áramfelvétel

Szivattyútípus

Motortípus

Teljesítmény

Áramfelvétel*

Áramfelvétel*

* Maximális érték a megadott tartományban

Szivattyútípus

Méretek (mm)

DNA

DNM

Súly
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e-GS 4” kútszivattyú
e-GS hosszú élettartamú, magas hatásfokú 4”-os rozsdamentes kútszivattyú. Az öntöttvas nyomócsonk és a speciális
lebegő járókerék növeli a kopással szembeni ellenállást, hosszú ideig biztosítva az elvárt teljesítményt.

Specifikáció
Szállítókapacitás: max. 21 m³/h
Szállítómagasság: max. 340 m
Tápellátás: egy- és háromfázisú, 50 és 60 Hz
Teljesítmény: 0,25 kW – 7,50 kW
Szállított folyadék hőmérséklete: max. 35°C
Maximális merülési mélység: 300 m
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Szivattyútípus

Fokozatszám

Szivattyútípus

Fokozatszám

DNM

Méret
(mm)

Súly

Méret
(mm)

Súly

DOC zsompszivattyúk
A DOC szivattyúk sokoldalú, korrózióálló és kompakt készülékek. A három alapváltozat 0,3 – 0,7 kW teljesítményű
motorokkal rendelhető.
A DOC 7VX Vortex járókerékkel, a DOC GW dugulásmentes rögzített függőleges úszókapcsoló rendszerrel felszerelt.

Specifikáció
Szállítókapacitás: max. 14 m³/h
Szállítómagasság: max. 11 m
Tápellátás: egy- és háromfázisú, 50 és 60 Hz
Teljesítmény: 0,25 kW – 0,55 kW
Szállított folyadék hőmérséklete: max. 40°C
Maximális merülési mélység: 5 m
Szabad átömlési keresztmetszet: max. 20 mm
DOC7

6

VX

SG

T

/A

GT
Függőleges úszókapcsoló-rendszer
Változat
T = háromfázis
Úszókapcsoló nélkül
Vortex járókerék
6 = 60 Hz, [ ] = 50 Hz
Sorozatnév

Szivattyútípus

Méret

Súly

ELEKTROMOS ADATOK
Típus
1~

Áramfelvétel

Áramerősség

Típus
3~

Áramfelvétel

Áramerősség

220-240 V

Áramerősség

380-415 V
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DOMO szennyvízszivattyúk
Rozsdamentes acélból készült szennyvízszivattyúk nyitott kétcsatornás vagy
Vortex járókerekes (DOMO VX) kivitelben.

Specifikáció
Szállítókapacitás: max. 40 m³/h
Szállítómagasság: max. 14,5 m
Tápellátás: egyfázisú és háromfázisú, 50 és 60 Hz
Teljesítmény: 0,55 kW – 1,50 kW
Szállított folyadék hőmérséklete: max 35°C
Maximális merülési mélység: 5 m
Szabad átömlési keresztmetszet: max. 50 mm
(DOMO 7); max. 35 mm (DOMO 7VX)
ELEKTROMOS ADATOK
Típus
1~

Méret (mm)

DNM

Súly

Típus
3~

Méret (mm)

DNM

Súly

Típus
1~

Típus
3~

Áramfelvétel

Áramfelvétel

Áramerősség

Áramerősség
220-240 V

Áramerősség
380-415 V

GENYO szivattyú vezérlő
Nyomás- és áramláskapcsolók elektromos szivattyúk vezérlésére és védelmére.
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GENYO 8A

GENYO 16A

Tápellátás: egyfázis 220-240V
Frekvencia: 50/60 Hz
Maximális áramfelvétel: 8A
Védelem: IP 65
Fix kapcsolási értékek:
F12: 1,2 bar
F15: 1,5 bar
F22: 2,2 bar
Üzemi hőmérséklet: 0-60 °C
Maximális üzemi nyomás: 10 bar
Maximális térfogatáram: 10 m3/h
Kézi újraindítás
Csőcsatlakozás: R1”
Nyomásmérő (0-10 bar)
Kábel: H07RN-F 3G1

Tápellátás: egyfázis 220-240V
Frekvencia: 50/60 Hz
Maximális áramfelvétel: 16A
Védelem: IP 65
Állítható kapcsolási értékek:
1,5-3 bar között
Üzemi hőmérséklet: 0-60 °C
Maximális üzemi nyomás: 10 bar
Maximális térfogatáram: 10 m3/h
Automatikus újraindítás
Csőcsatlakozás: R1”
Nyomásmérő (0-10 bar)
Kábel: H07RN-F 3G1

Szivattyúkiválasztás egyszerűen: Xylect
A Xylem víz- és szennyvíziparban tevékenykedő tervezőkkel, mérnökökkel és értékesítési szakemberekkel folytatott szakmai konzultációja alapján egy még könnyebben kezelhető alkalmazást készített, mellyel a szivattyú kiválasztás egyszerűbb mint valaha.
A frissített termékadatbázis professzionális támogatást nyújt valamennyi platformon, legyen szó akár asztali gépről, tabletről vagy
okostelefonról. Az ügyfelek az alkalmazás segítségével egyszerűen
és gyorsan hozzáférhetnek a Xylem szivattyú és keverő családjainak
teljes választékához, köztük a széles körű ipari és épületgépészeti
megoldásokat nyújtó LOWARA márka termékeihez.
A részletes termékinformációk mellett a Xylect felhasználói számára lehetővé teszi az egyes konfigurációk különböző szivattyúzási körülmények közötti virtuális tesztelését, így az alkalmazás tisztavizes
szivattyúzás, nyomásfokozás, épületgépészeti feladatok esetében is
biztosítja a legmegfelelőbb berendezés kiválasztását.

Látogassa meg a xylect.com weblapot,
vagy olvassa be mobilkészülékén az
alábbi kódot:

Ismerje meg egyéb termékeinket!
Szeretne több információt kapni az itt bemutatott termékeinkről, értesülni újdonságainkról, és megismerkedni a
LOWARA széles választékával? Informatív és felhasználóbarát honlapunkon könnyedén megtalálja az Önt érdeklő
információkat, letöltheti műszaki katalógusainkat, vagy kereshet megfelelő alkatrészeket pár kattintással.

Látogassa meg a hu.lowara.com weblapot,
vagy olvassa be mobilkészülékén az alábbi
kódot:
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Ismerje meg a Lowara magyarországi gyáregységét!

A Lowara ceglédi létesítménye 94 ezer m2-es
alapterületével és 260 dolgozójával a középkelet európai régió egyik meghatározó egysége. Ebben az üzemben gyártják többek között az
ECOCIRC keringető családot, mely nagy népszerűségnek örvend mind a lakossági, mind az OEM felhasználók körében.
A gyár folyamatos fejlesztési elkötelezettségét jól
mutatja a kollégák folyamatos képzése, valamint a
korszerű gyártórobotok alkalmazása. Az utóbbi négy
év során a gyártásba beállított robotok segítségével
kulcsfontosságú feladatok kerültek automatizálásra, ilyen pl. az álló- és forgórészek összeszerelése,
mellyel az üzem sikeresen alkalmazkodott a termékei
iránti megnövekedett keresletre.

A 2012-től kezdődő géppark fejlesztés és gyártási optimalizáció fő célja a vevői igényeknek való még magasabb szintű megfelelés volt. A fejlesztés következtében
jelentősen javult termékeink elérhetősége, gyártóművünk terhelhetősége és bővült termékpalettánk.
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Információ és műszaki támogatás
Xylem Water Solutions Magyarország Kft.
2045 Törökbálint, Tópark u.9.
Tel: 23/445-700
xylem.kft@xyleminc.com
hu.lowara.com

Az Ön kereskedői partnere:

Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A termékek és a műszaki részletek megfelelnek a nyomtatás idején érvényes állapotnak.
A Gyártó fenntartja a konstrukciók és részletek változtatási jogát.

