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Aproximativ 10-15 % a consumului de electricitate casnică, este folosit de către pompele de circulaţie. Marea 
majoritate a acestora sunt pompe fixe, cu trei trepte de funcţionare. Noua directivă Eco-Design al UE, Directiva 
ErP EC 641/2009, intră în vigoare de la 1 ianuarie 2013. Scopul acesteia este reducerea semnificativă a 
consumului de energie. În 2015 aceste cerinţe stricte vor fi asprite şi mai mult.

Până acum existau doar două posibilităţi: achiziţionarea unei pompe de circulaţie standard, ieftin, dar ineficient, 
cu consum energetic foarte mare, sau alegerea unei pompe moderne cu eficienţă ridicată, cu un consum scăzut 
dar foarte costisitor. Noua Lowara Ecocirc®, fabricat de Xylem reuşeşte obţinerea unui echilibru între cele două 
opţiuni: o pompă de circulaţie modernă, cu control electronic, cu  eficienţă ridicată, cu care se  recuperează 
investiţia făcută într-un timp foarte scurt de 
la instalare.

Tehnologia cu eficienţă 
ridicată s-a redus la bază, prin 
designul simplu al motorului 
sferic. Fără compromis în 
eficienţă înaltă, accent clar pe 
ce o pompă foarte eficientă ar 
trebui să facă: să funcţioneze 
eficient! Nici mai mult, nici mai 
puţin!

Un accent clar pe raportul cost 
performanţă, fără alte caracteristici 
adiţionale. Concentrare pe noţiuni de 
bază, pe eficienţă înaltă sigură şi maximum 
de profitabilitate şi recuperare. 
Datorită acestor noţiuni de bază am 
denumit pompa Ecocirc®. Acesta este 
deja  în concordanţă cu directiva ErP 
pentru 2015. Pompele de circulaţie cu 
eficienţă ridicată nu sunt o noutate pentru 
portofoliul nostru: din 2009, suntem 
unul dintre liderii europeni, în rândul 
producătorilor de pompe de circulaţie. 
Eficienţa la noi este standard.



Pompă nouă cu 
eficienţă ridicată

Maşină de spălat  

Maşină de 
spălat vase

Uscător de rufe

Frigider

Congelator

Plită electrică

Curent/Vechi 
pompă standard 

cu 3 trepte

60-150 kWh

200 kWh

245 kWh

325 kWh

330 kWh

415 kWh

445 kWh

520-800 kWh

38 € / an

47 € / an

62 € / an

63 € / an

79 € / an

100-150 € costuri de electricitate an de an!

85 € / an

doar 11-29 €/an

Economisire pe o 
gospodărie medie aprox. 70-140 € economisire anuală!*

Consumatorul electric necunoscut devine 
un miracol al economisirii!

Un mesaj clar tuturor instalatorilor!
Pompele de circulaţie pentru încălzire au 
trecut printr-un salt tehnologic dramatic în 
ultimii ani. 

Noua pompă cu eficienţă ridicată Lowara 
Ecocirc® fabricat de Xylem, economiseşte 
până la 90% din costul electricităţii în 
comparaţie cu pompele standard vechi.     

În funcţie de costurile de achiziţie şi 
instalare exacte, noua Lowara Ecocirc® 
recuperează investiţia făcută în 2-3 ani - 
veşti bune pentru proprietarii de imobile. 

Mesajul clar către toţi instalatorii: merită 
schimbarea fiecărei pompe vechi, cu 
unul nou, chiar dacă cel vechi încă 
funcţionează. În fiecare gospodărie, 
pe orice şantier. Potenţial mare pentru 
creşterea vânzărilor! Găseşteţi noua 
lucrare, la cea curentă. Vânzări adiţionale 
engros şi en-detail, economisire pentru 
proprietarii imobilelor. 

Acesta înseamnă concentrarea pe noţiuni 
de bază! Acesta este Lowara Ecocirc®!

* Fiecare gospodărie, şi fiecare obicei de încălzire diferă. Cele discuate mai sus se bazează pe o familie standard, cu 3 membrii din Ger-
mania, energia electrică costă 20 Cent/kWh, în conformitate cu testele independente efectuate de institutul „Stiftung Warentest“, publicat 
9/2007, pag. 76ff.



Hidraulică îmbunătăţită - eficienţă îmbunătăţită. Ultimele 
simulaţii computerizate au optimizat şi mai mult, carcasa 
pompei şi rotorul. Carcasa pompei este din fontă, şi 
este acoperită cu cataforeză astfel devenind anticoroziv. 
Izolaţie opţională împotriva căldurii este disponibil 
pentru toate modelele.

Cu poate fi eficienţa 
îmbunătăţită?

Cele mai bune idei, sunt întotdeauna 
cele mai simple. Impresionant de 
simplu este designul motorului sferic 
fără arbore. Necesită doar un simplu 
rulment, care se realiniază de la sine 
şi nu necesită arbore. Acesta reduce 
semnificativ, cantitatea pieselor 
complicate şi costisitoare. Din acesta 
rezultă o serie de avantaje tehnice, şi 
beneficii. Dar cel mai important este: 
combinarea designului motorului 
sferic simplu, cu tehnologia modernă 
ECM cu eficienţă ridicată - rezultă o 
recuperare a investiţiei rapidă, astfel 
eficienţă accesibilă.
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Răspunsul este foarte simplu: 
designul motorului sferic!



Antiblocare, chiar şi în cele mai dure condiţii: Tehnolo-
gia revoluţionară şi patentată Anti-Block.
Rotorul sferic                    
 Unitatea magnetică permanentă rotor 
este singura parte mobilă. Pompele 
cu motor sferic nu au arbore, astfel 
lucrează silenţios. În cazul blocării 
rotorului, software-ul de urgenţă agită şi 
vibrează rotorul pentru evitarea blocării 
ulterioare. Tehnologia revoluţionară 

Motor cu tehnologie optimizată.  
Bobinaj dublu electric combinat cu cea mai nouă tehnologie 
32 Bit processor - acesta face pompa Ecocirc® şi mai 
eficient. Protecţia la supratemperatură integrată, poate 
reduce automatic viteza pompei sau chiar să-l oprească şi 
să-l repornească pentru protejarea părţilor electronice şi a 
rulmentului, în cazul în care pompa circulă fără fluid.

 

Uşor de utilizat.                      
Două controale în unul:                 
- Control manual fără trepte cu viteză  
  continuă, afişat de un LED alb sau alternativ                               
- presiune diferenţială automatică afişat de un 
  LED albastru

Întotdeauna uşor accesibil. 
Designul premite rotirea motorului 
cu 360°, în orice poziţie. Astfel 
conexiunea electrică, precum şi 
butonul de comandă sunt uşor 
accesibile.

Cu poate fi eficienţa 
îmbunătăţită?

Instalare rapidă, 
datorită, cablajului de 2 m.

Noul design separă camera magnetică, de flux.                   
Atât magnetit cât şi nămol se găsesc în lichidul pompat, şi deoare-
ce ambele sunt magnetice se pot acumula pe părţile magnetice 
ale unei pompe cu eficienţă ridicată, căuzând blocarea pompei.                                 
Noua tehnologie Anti-Block, separă fluxul principal, de părţile ma-
gnetice. Blocajul este imposibil chiar şi în sistemele vechi cu circuit 
deschis, dacă se utilizează noua pompă.

Fluxul principal, al lichidului 
pompat(albastru), şi părţile de 
magnetită şi nămol(roşu), curg în afara 
ariei de influenţă a rotorului magnetic.

Fluxul secundar, necesar lubrifierii şi 
răcirii rotorului pompei este separat 
de fluxul principal.

NOU

Anti-Block este 
visibil cel mai 
bine la poziţia 
bilei ceramice. 
În versiunile 

anterioare acesta era visibil în exterior, 
acum este în interiorul rotorului.

Autom. Aer purifica 
Rapide air-venting mode 



Model Nr. Versiune
Distanţă 

dintre 
axe(mm)

Dia-
metru

pentru 
fitinguri 
sindicale

EEI Opţiuni de 
control

Rezistenţă 
la magnetit

Corp 
pompă

 Ecocirc 25-4/180 60500 8300

4 meter

180
G 1 1/2'' 1'' ≤ 0,21 Comutator                                   

- manual 
  fără trepte                   
- automatic  
  presiune  
  diferenţială  
  variabilă

Tehnologie 
Anti-Block

corp pompă 
cu cataforeză

 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

Pompe de circulaţie cu eficienţă ridicată pentru uz casnic Lowara Ecocirc®.                
Pompe cu eficienţă ridicată, cu tehnologia ECM şi rotor cu magnet permanent pentru aplicaţii precum încălzire 
radiantă (sisteme cu una sau două ţevi), încălzire în pardoseală, încălzire pe suprafaţă, alimentare centrală, sisteme 
solare etc. Fără ax, rotor sferic ce nu necesită mentenanţă, tenologie Anti-Block magnetit rezistent, opţiuni de 
control comutabile (manual fără trepte sau automatic cu presiune diferenţială variabilă), carcasă din fontă, indicator 
LED, cablu 2m.

Gama de produse

 Ecocirc 25-6/180 60500 8350

6 meter

180
G 1 1/2'' 1'' ≤ 0,23 Comutator                                   

- manual 
  fără trepte                   
- automatic  
  presiune  
  diferenţială  
  variabilă

Tehnologie 
Anti-Block

corp 
pompă cu 
cataforeză

 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

Denumire model

Ecocirc 25 - 4 /  180

Conexiune în DN

Distanţa de conectare (în mm)

Informaţii tehnice

Motorul se comută electronic, motor sferic fără arbore, 
 cu rotor magnetic
Presiune maxima în sistem  10 bar
Conexiune electrică 200 – 240 Volt, 50 / 60 Hertz
Consumul de energie Model Ecocirc xx-4: 4 - 23 Watt
 Model Ecocirc xx-6: 4 - 42 Watt
Lichid acceptat  încălzirea apei VDI 2035
 Amestec Apă/Glycol*
Tehnologie Anti-Block rezistent la magnetită
Gamă de temperatură 
acceptată -10 °C** to +110° C
Clasă protecţie motor  IP 44
Clasă Izolaţie F 
* check hydraulic performance with more than 20 % glycol 
**non-freezing 

Model

Prevalenţa în metri

*ErP ready 2013



Pompa curba

Dimensiuni
Models A 

in mm
B

in inch
C

in mm
D

in mm
E

in 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
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NOU Eficiența pompei standard de pompă Eficiența pompei

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 -
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NOU Eficiența pompei standard de pompă Eficiența pompei

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

   Vizita-ţi ghidul nostru on-line 
www.lowara.com
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Ecocirc xx-4 Ecocirc xx-6

Control manual fără trepte cu viteză  continuă, afişat de un LED alb                             

Presiune diferenţială automatică afişat de un LED albastru



Lowara Unipersonale Srl 
Via Dott. Lombardi, 14 
36075 Montecchio Maggiore (VI), Italy
Phone: +39 0444 707111
Fax: +39 0444 492166
Web: www.lowara.com
 www.completewatersystems.com

Xylem |zīləm|   

1) The tissue in plants that brings water upward from the roots;
2) a leading global water technology company.

We’re 12,500 people unified in a common purpose: creating innovative solutions 
to meet our world’s water needs. Developing new technologies that will improve 
the way water is used, conserved, and re-used in the future is central to our 
work. We move, treat, analyze, and return water to the environment, and we 
help people use water efficiently, in their homes, buildings, factories and farms. 
In more than 150 countries, we have strong, long-standing relationships with 
customers who know us for our powerful combination of leading product brands 
and applications expertise, backed by a legacy of innovation.

For more information on how Xylem can help you, go to www.xyleminc.com
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