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Aproximadamente 10% a 15% do consumo de energia de uma casa portuguesa é causado pelo sistema de 
aquecimento dos circuladores. A maioria destes consiste em três circuladores standard. A nova Directiva da UE 
Eco-Design (ErP EC 641/2009) entra em vigor em Janeiro de 2013. O objectivo é reduzir o consumo energético 
de forma significativa. A partir de 2015, os requerimentos da directiva ainda vão ser mais exigentes. 
Até à data, o cliente tinha apenas a opção de comprar um circulador standard pouco eficiente ou uma bomba 
altamente eficiente energeticamente mas muito cara. O novo Lowara Ecocirc® produzido pela Xylem atinge o 
equilíbrio entre estas duas opções: uma bomba moderna altamente eficiente e controlada electronicamente que 
tem um retorno face ao respectivo custo num tempo muito curto após a instalação.

A tecnologia altamente 
eficiente fica agora 
disponível com o motor de 
rotor esférico. 

Nem mais Nem menos!

O nosso compromisso com o custo 
baixo e performance alta permite-nos 
apresentar um produto altamente 
atractivo. Concentrando-nos nos aspectos 
tecnológicos essenciais - eficiência 
energética com o melhor retorno do 
seu investimento. Esta é a razão porque 
apresentamos o Lowara Ecocirc. Este 
produto é compatível com a normativa 
europeia ErP de 2015. Circuladores 
altamente eficientes não são novidade 
para a Xylem: desde 2009, a Xylem é um 
dos produtores líder de circuladores de 
aquecimento doméstico.



Nova bomba de 
alta eficiência

Máquina de Lavar

Máquina de 
Lavar Louça

Máquina de 
Lavar Roupa

Frigorífico

Congelador

Micro-ondas

Actual / Antiga 
bomba standard 

de velocidade fixa

60-150 kWh

200 kWh

245 kWh

325 kWh

330 kWh

415 kWh

445 kWh

520-800 kWh

38 € / ano

47 € / ano

62 € / ano

63 € / ano

79 € / ano

100€ a 150€ em custo anual de electricidade - ano após ano

85 € / ano

apenas 11€ a 29€ / ano

Poupança por cada casa aprox. 70€ a 140€ de poupança anual.*

O consumo energético baixo 
torna-se realidade.

uma mensagem clara 
para todos os instaladores.

Os circuladores conheceram uma 
revolução tecnológica assinalável nos 
últimos anos.

O novo circulador de alta eficiência 
Lowara Ecocirc® produzido pela Xylem 
poupa 90% na conta de electricidade 
quando comparada com os antigos 
circuladores. 

Dependendo dos custos de instalação, 
o novo Lowara Ecocirc® paga-se em 
2 ou 3 anos - boas notícias para os 
consumidores. 

A mensagem clara para todos os 
instaladores: vale a pena substituir o 
circulador antigo mesmo que ainda 
esteja operativo. Em cada casa e em cada 
instalação. 

Tudo isto é Lowara Ecocirc®.

* Os factos descritos baseiam-se no consumo energético de uma família de 3 residentes na Europa com os custos de energia em 20c/kWh.



Hidráulica melhorada - Eficência superior. 
As últimas simulações de computador conseguiram 
optimizar o impulsor e o corpo do  circulador. 
O corpo da bomba possui uma protecção cataforética 
logo resistente à corrosão. Opcionalmente estão 
disponíveis kits de isolamentos térmicos para todos os 
modelos.

como pode a eficiência 
energética render ainda mais?

As melhores ideias são sempre 
as mais simples. Tão simples - o 
design de rotor esférico. Requer 
apenas um simples rolamento que 
se realinha sozinho e não requer 
qualquer tipo de manutenção. Tal 
reduz drasticamente o número de 
peças potencialmente necessárias 
para a sua manutenção. O resultado 
é evidente: uma grande vantagem 
tecnológica a baixo custo. 

Combinando o simples design 
de rotor esférico com a moderna 
tecnologia ECM resulta num retorno 
rápido do seu investimento.
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A resposta é simples: 
com o novo design de rotor esférico.



sem bloqueios nas condições de funcionamento mais duras:
a tecnologia anti-Bloqueio patenteada pela Xylem. 
O rotor esférico
O rotor/impulsor magnético é a única 
parte que se move. As bombas de 
motor esférico são silenciosas ao longo 
do período de vida da bomba. No 
caso de existir um bloqueio do rotor, o 
software de emergência provoca uma 
vibração e agitação ao rotor para evitar 

tecnologia optimizada nos motores
Enrolamentos duplos combinados com um inovador 
processador de 32 Bit - torna o novo Ecocirc® ainda mais 
eficiente. A protecção integrada contra sobretemperatura 
pode reduzir automaticamente a velocidade da bomba, ou 
mesmo faze-la parar e arrancar de novo para proteger a 
electrónica e o rolamento em caso de funcionamento a sêco.

 

fácil de controlar
Controlo dois em um:
- Regulação manual progressiva a velocidade 
  constante, através de um LED branco,
  ou alternativamente
- Pressão diferencial automática,
  através de um LED Azul.

sempre de fácil acesso. 
A concepção com anel roscado 
permite ao motor uma rotação de 
360º. A ligação eléctrica bem como 
o selector de controlo são desta 
maneira de fácil acesso.

como pode a eficiência 
energética render ainda mais?

instalação rápida 
graças a 2m de cabo pré-instalado 

O novo design separa a câmara magnética do circuito hidráulico. 
a magnetita e alguns detritos, ambos presentes no fluido bombe-
ado e também magnéticos, podem acumular-se nos componentes 
magnéticos das bombas de alta eficiência, bloqueando e danifican-
do as mesmas. a nossa tecnologia anti-Bloqueio separa a totalida-
de do fluido prinicipal bombeado dos componentes magnéticos, 
impedindo que a bomba bloqueie mesmo em sistemas abertos 
com vários anos.

O fluido bombeado (azul) e as suas 
particulas de magnetita e pequenos 
detritos (vermelho) circulam fora 
da zona de influência do rotor 
magnetizado (em baixo).

O circuito hidráulico lateral dos 
circuladores de rotor imerso, 
necessário para lubrificação e 
arrefecimento do rolamento, está 
separado do fluido bombado e 
dos seus detritos e partículas de 
magnetita.

NOVO

mais bloqueios. 
A inovadora 
tecnologia 
Anti-Bloqueio é 
visivelmente a 

melhor solução. Pequenos detalhes fazem 
a diferença e por isso alteramos a posição 
do rolamento esférico de cerâmica: nas 
versões anteriores era visível do exterior, 
actualmente está no interior do centro do 
rotor.

modo rápido e automático 
de ventilação para uma operação segura.



Modelo Código Versão
Compri-
mento
(mm)

Diâ-
metro 

Para kit de 
uniões EEI Opções de 

controlo
Resistência 
a Magnetita

Corpo da 
Bomba

 Ecocirc 25-4/180 60500 8300

4 
metros

180
G 1 1/2'' 1'' ≤ 0,21 - Regulação  

  Manual
- Regulação 
  Automática 
  com pressão 
  diferencial

Tecnologia 
Anti-

Bloqueio

Corpo da 
Bomba 

revestido 
com verniz 
cataforético

 Ecocirc 32-4/180 60500 8400 G 2'' 1 1/4'' ≤ 0,21

 Ecocirc 15-4/130 60500 8000

130

G 1'' 1/2'' ≤ 0,22

 Ecocirc 20-4/130 60500 8100 G 1 1/4'' 3/4'' ≤ 0,21

 Ecocirc 25-4/130 60500 8200 G 1 1/2'' 1'' ≤ 0,21

Circuladores de Alta Eficiência para aquecimento doméstico Lowara Ecocirc®   
Bombas de Alta Eficiência com tecnologia ECM e rotor permanentemente magnetizado para aplicações do tipo: 
Aquecimento (sistemas com 1 e 2 tubos), piso radiante, caldeiras, energia solar e aplicações similares;
Eficiência de acordo com a nova directiva Europeia ErP 2015; sem veio, motor esférico sem necessidade de 
manutenção, Tecnologia Anti-Bloqueio resistente à magnetita, duas opções de controlo (controlo progressivo 
manual ou pressão diferencial automática), corpo da bomba com protecção cataforética, LED indicador de 
operação, 2 metros de cabo pré-instalado;

gama de produtos

 Ecocirc 25-6/180 60500 8350

6 
metros

180
G 1 1/2'' 1'' ≤ 0,23 - Regulação  

  Manual
- Regulação 
  Automática 
  com  
  pressão 
  diferencial

Tecnologia 
Anti-

Bloqueio

Corpo da 
Bomba 

revestido 
com verniz 
cataforético

 Ecocirc 32-6/180 60500 8450 G 2'' 1 1/4'' ≤ 0,23

 Ecocirc 15-6/130 60500 8050

130

G 1'' 1/2'' ≤ 0,26*

 Ecocirc 20-6/130 60500 8150 G 1 1/4'' 3/4'' ≤ 0,23

 Ecocirc 25-6/130 60500 8250 G 1 1/2'' 1'' ≤ 0,23

Designação do modelo

Ecocirc 25 - 4 /  180

Ligação DN

Comprimento (mm)

Informação Técnica

Design Motor electronicamente comutável, 
 rotor esférico com design magnético permanente
Máxima Pressão Sistema 10 bar
Ligação Eléctrica  200 – 240 Volt, 50 / 60 Hertz
Consumo energético Modelo Ecocirc xx-4: 4 - 23 Watt
 Modelo Ecocirc xx-6: 4 - 42 Watt
Líquidos permitidos Água Quente VDI 2035
 Mistura de Glicol*
Reistência à Magnetita Tecnologia Anti-Bloqueio
Temperatura aceite -10 °C** a +110° C
Classe Protecção Motor IP 44
Classe de Insulação F 

* Verifique a performance hidráulica com mais de 20% de Glicol 
**anti-congelante 

Modelo

Altura Man. em metros

*ErP ready 2013



curvas de bomba

dimensões
Modelos A 

em mm
B

em poleg
C

em mm
D

em mm
E

em mm

 25-xx/180 180 G 1 1/2 104 141 113

 32-xx/180 180 G 2 104 141 113

 15-xx/130 130 G 1 104 141 113

 20-xx/130 130 G 1 1/4 104 141 113

 25-xx/130 130 G 1 1/2 104 141 113A

B B C

D
E

A

B B C

D
E

guia de substituição 

C
om

pr
im

en
to

Ve
rs

ão

Lowara Fabricante Grundfos

Novo Motor de alta eficiência Motor standard Motor de alta eficiência

180

4m

Ecocirc 25-4/180 EA, EA+, EV, or EV+...25-4/180 UPS, UPE, Alpha or Alpha+ ...25-40 Alpha pro, Alpha 2 or Alpha 2L ...25-40

 Ecocirc 32-4/180 EA, EA+, EV, or EV+...32-4/180 UPS, UPE, Alpha or Alpha+ ...32-40 Alpha pro, Alpha 2 or Alpha 2L  ...32-40

6m

 Ecocirc 25-6/180 EA, EA+, EV, or EV+...25-6/180 UPS, UPE, Alpha or Alpha+ ...25-60 Alpha pro, Alpha 2 or Alpha 2L  ...25-60

 Ecocirc 32-6/180 EA, EA+, EV, or EV+...32-6/180 UPS, UPE, Alpha or Alpha+ ...32-60 Alpha pro, Alpha 2 or Alpha 2L  ...32-60

130

4m

 Ecocirc 15-4/130 EA, EA+, EV, or EV+...15-4/130 UPS, UPE, Alpha or Alpha+ ...25-40/130 Alpha pro, Alpha 2 or Alpha 2L ...15-40 130

 Ecocirc 25-4/130 EA, EA+, EV, or EV+...25-4/130 UPS, UPE, Alpha or Alpha+ ...25-40/130 Alpha pro, Alpha 2 or Alpha 2L ...25-40 130

 Ecocirc 20-4/130 EA, EA+, EV, or EV+...20-4/130 UPS 20-40/130 -

6m 

 Ecocirc 15-6/130 EA, EA+, EV, or EV+...15-6/130 UPS, UPE, Alpha or Alpha+ ...15-60/130 Alpha pro, Alpha 2 or Alpha 2L  ...15-40 130

 Ecocirc 25-6/130 EA, EA+, EV, or EV+...25-6/130 UPS, UPE, Alpha or Alpha+ ...25-60/130 Alpha pro, Alpha 2 or Alpha 2L ...25-60 130

 Ecocirc 20-6/130 EA, EA+, EV, or EV+...20-6/130 UPS 20-60/130 -

C
om

pr
im

en
to

Ve
rs

ão

Lowara Fabricante Wilo

Novo Motor de alta eficiência Motor standard Motor de alta eficiência

180

4m

 Ecocirc 25-4/180 EA, EA+, EV, or EV+...25-4/180 Star RS, Star E ...25/4 Stratos Eco, Pico, Yonos ...25/1-4

Ecocirc 32-4/180 EA, EA+, EV, or EV+...32-4/180 Star RS, Star E ...30/4 Stratos Eco, Pico, Yonos ...30/1-4

6m

 Ecocirc 25-6/180 EA, EA+, EV, or EV+...25-6/180 Star RS, Star E ...25/6 Stratos Eco, Pico, Yonos ...25/1-6

 Ecocirc 32-6/180 EA, EA+, EV, or EV+...32-6/180 Star RS, Star E ...30/6 Stratos Eco, Pico, Yonos ...30/1-6

130

4m

 Ecocirc 15-4/130 EA, EA+, EV, or EV+...15-4/130 Star RS, Star E ...15/4-130

 Ecocirc 25-4/130 EA, EA+, EV, or EV+...25-4/130 Star RS, Star E ...25/4-130 Stratos Eco, Pico, Yonos ...25/1-4-130

6m 

 Ecocirc 15-6/130 EA, EA+, EV, or EV+...15-6/130 Star RS, Star E ...15/6-130

 Ecocirc 25-6/130 EA, EA+, EV, or EV+...25-6/130 Star RS, Star E ...25/6-130 Stratos Eco, Pico, Yonos ...25/1-6-130

   
Visite a nossa página 
web www.lowara.pt
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Xylem |zīləm|   

1) O tecido nas plantas que transporta a água a partir das raízes;
2) Uma empresa global líder em tecnologia de água.

Somos 12.000 pessoas unidas em torno de um propósito comum: criar soluções 
inovadoras para satisfazer as necessidades de água mundiais. Desenvolver 
novas tecnologias que melhorarão o modo como a água é utilizada, conservada 
e reutilizada no futuro, é o centro do nosso trabalho. Movemos, tratamos, 
analisamos, e devolvemos água ao meio ambiente e ajudamos as pessoas a 
usar a água de modo eficiente, nas residências, nos edifícios, na indústria e 
na agricultura. Em mais de 150 países, mantemos um relacionamento forte 
e duradouro com os clientes, que nos conhecem pela nossa combinação 
poderosa de marcas de produtos líderes e de conhecimento das aplicações, 
suportados por um legado de inovação. 

Para mais informações sobre como a Xylem o pode ajudar, 
vá a xyleminc.com

A nossa informação de contacto

Xylem Water Solutions Portugal – Sul
EN 10 km 131 – Parque Tejo – Bloco D
2625-445 Forte da Casa – Lisboa
Tel: +351 210 990 929
Fax: +351 210 990 930
Web: www.xylem.pt
 www.completewatersystems.com
Mail: info.pt@xyleminc.com

Xylem Water Solutions Portugal – Norte
Praçeta da Castanheira, 38
4475-019 Barca – Maia
Tel. +351 229 478 550
Fax +351 229 478 570
Web: www.xylem.pt
 www.completewatersystems.com
Mail: info.pt@xyleminc.com
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