
Lowara Ecocirc®
FORRADALMIAN ÚJ, NAGYHATÉKONYSÁGÚ 
KERINGETŐSZIVATTYÚK, EGYSZERŰ, TENGELY 
NÉLKÜLI, GÖMBMOTOROS KIVITELBEN, 
HÁZTARTÁSI FŰTÉSI CÉLOKRA
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A holnap nagyhatékonyságú
terméke már most 
rendelkezésére áll: az új 
Lowara Ecocirc® szivattyúk 
megfelelnek az 
ErP irányelv 2015-ben 
életbe lépő 
követelményeinek



Új, nagy-
hatékonyságú

szivattyú

Mosógép

Mosogatógép

Ruhaszárító

Hűtőszekrény

Fagyasztóláda

Villanytűzhely

Hagyományos
háromsebességes
standard szivattyú

60-150 kWh

200 kWh

245 kWh

325 kWh

330 kWh

415 kWh

445 kWh

520-800 kWh

38 € / év

47 € / év

62 € / év

63 € / év

79 € / év

100-150 € áramköltség évről-évre

85 € / év

csak  11 - 29 € / év

Megtakarítás egy átlagos 
háztartásban k b .  7 0 - 1 4 0  € / é v ! *

Korábban ismeretlen 
áramfogyasztók, mint a hatékony 
energiamegtakarítás csodái!

Világos üzenet a 
víz- és fűtésszerelőknek!
A lakossági fűtővízkeringető szivattyúk területén az utóbbi években 
ugrásszerű fejlődés zajlott le.

A Xylem által gyártott új, nagyhatékonyságú Lowara Ecocirc®  
szivattyúval a régi standard fűtésiszivattyúkhoz képest akár 90 %-os 
elektromos energiamegtakarítás is elérhető. 

A tényleges vásárlási és telepítési költségektől függően az új 
Ecocirc®  szivattyú általában 2-3 éven belül megtérül. Ez jó hír a 
lakástulajdonosoknak

Egyértelmű üzenet a víz- és fűtésszerelők számára: még a 
működőképes régi keringetőszivattyúk cseréje is kifizetődik. 
Minden egyes háztartásban, minden egyes építkezésen. Nagy 
forgalomnövelési lehetőség! Rendeljen egyet jelenlegi vagy 
következő munkájához!

A nagykereskedő és a szakiparos számára ez forgalomnövekedést, 
a lakás tulajdonosa számára megtakarítást jelenthet. Ezt jelenti az 
alapokra történő összpontosítás. Ezt jelenti a Lowara Ecocirc® 

*A háztartások és fűtési szokások különbözőek. A fenti adatok egy Németországban lévő átlagos, egylakásos 
családi házra vonatkoznak, három lakóval és 20 cent/kWh áramköltséggel. Az adatok a „Stiftung Warentest” 
független vizsgálóintézet 2007 szeptemberében publikált kiadványából származnak (76. old.). 

Megfizethető
hatékonyság!
 

Az alkalmazott egyszerű, 
gömbmotoros kivitel lehetővé tette 
a nagyhatékonyságú technológia 
felépítését a legegyszerűbb  elemekből. 
Ez a berendezés nem több és nem 
kevesebb, mint egy kompromisszumok 
nélküli, kiemelkedő hatékonyságú 
szivattyú, mely eleget tesz legfontosabb 
feladatának, a hatékony folyadék-
szállításnak!



Hogyan lehet tovább növelni a hatékonyságot?
A válasz olyan egyszerű, mint a gömbmotor maga!

Az új kivitelben a mágneses kamra el van választva az áramló közegtől A szállított folyadékban talál-
ható, mágnesezhető magnetit és iszap részecskék felhalmozódhatnak a nagyhatékonyságú szivattyúk 
állandó mágneses részeiben, és ezzel a szivattyú eltömődését, károsodását okozhatják. Blokkolás-
biztos Technológiánk teljes mértékben elválasztja a szállított közeg fő áramát az állandó mágneses 
részektől. Szivattyúink kivitele így még az igen régi, nyitott rendszerekben is lehetetlenné teszi az 
megragadást.

Blokkolásmentes a legszélsőségesebb körülmények 
között is: Forrradalmian uj és védett Anti-Block technologia

Mindig a legegyszerűbb ötletek a legjobbak. A tengely nélküli gömbmotor rendkívül egyszerű 
konstrukció. Csak egyetlen, ráadásul önbeálló csapággyal rendelkezik, és működtetéséhez 
semmiféle tengelyre nincs szükség. Ezzel jelentősen csökkent a drága és bonyolult, precíziós 
alkatrészek száma. Az egyszerű kivitel számos műszaki előnnyel és haszonnal jár. Ezek közül is a 
legfontosabb:

Az egyszerű, gömbmotoros kivitel, kombinálva a korszerű, nagyhatékonyságú ECM 
technológiával, a költségek gyors megtérülését eredményezi. Így válik a hatékonyság 
megfizethetővé.

Típus Cikkszám Változat
Szivat-
tyúház
hossza
(mm)

Csatla-
kozás Hollandi EEI Szabályozási

lehetőségek
Magnetit-

állóság
Szivat-
tyúház

 Ecocirc 25-4/180 60500 8300

4 méter

180
G 1 1/2'' 1'' ≤ 0,21 kapcsolható

-fokozat nélkül,
 kézzel, vagy
-automatikusan,
 nyomáskülönbség
 alapján  

Blokkolás-
biztos

Technoló-
gia

öntött-
vas,

katafore-
tikus 

bevonat-
tal

 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

Lowara Ecocirc®  nagyhatékonyságú keringető szivattyúk, háztartási fűtési célokra.
Nagyhatékonyságú szivattyúk, ECM technológiával és állandó mágneses forgórésszel, olyan alkalmazásokhoz, 
mint pl. a radiátoros fűtés (egy- és kétcsöves rendszerek), padló- és felületfűtés, kazánok vízellátása, napelemes 
rendszerek és hasonlók. Főbb jellemzőik: tengely nélküli kivitel, karbantartást nem igénylő gömbmotor, magnetit-
álló Blokkolásbiztos Technológia, kapcsolható szabályozási lehetőségek (fokozat nélküli kézi beállítás vagy 
automatikus szabályozás nyomáskülönbség alapján), kataforetikus bevonattal ellátott öntöttvas szivattyúház, 
LED-es üzemállapot jelző, 2 m-es előre bekötött csatlakozó kábel. 

Termékválaszték

 Ecocirc 25-6/180 60500 8350

6 méter

180
G 1 1/2'' 1'' ≤ 0,23 kapcsolható

-fokozat nélkül,
 kézzel, vagy
-automatikusan,
 nyomáskülönbség
 alapján

Blokkolás-
biztos

Technoló-
gia

öntött-
vas,

katafore-
tikus 

bevonat-
tal

 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

*ErP ready 2013
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Könnyű hozzáférés minden helyzetben
A menetes gyűrűvel (hollandi anyával) történő 
rögzítés lehetővé teszi a motor 360°-ban történő 
elfordítását. Így mindig könnyű hozzáférni az 
elektromos csatlakozáshoz és a szabályozó 
gombhoz

Optimalizált motor technológia
Kettős elektromos tekercselés a legújabb 32 
bit-es processzor technológiával kombinálva 
– még hatékonyabbá teszi az Ecocirc® szivattyút. 
Az elektronika és a csapágy védelme érdekében, 
szárazonfutás esetén a beépített túlmelegedés-
védelem automatikusan csökkenti a szivattyú 
fordulatszámát, vagy akár le is állítja és újraindítja.

Könnyű szabályozás
 Kettő az egyben szabályozó:
- Fokozatnélküli kézi vezérlés állandó 
 sebesség beállításával, 
   fehér LED kijelzővel, vagy
- automatikus szabályozás   
 nyomáskülönbség   
 alapján, kék LED kijelzéssel.

Automatikus  légtisztítás
A szivattyú automatikus 
légtisztító módban indul
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1)  Az a szövet a növényekben, amely a vizet vezeti fel a
  gyökerekből; 
2)  egy vezető vállalat a globális vízkezelési 
 technológia terén.

12500 ember vagyunk, akiket egy közös cél egyesít: innovatív 
megoldások létrehozása, amelyek kielégítik a világunk víz 
iránti igényeit. A munkánkban központi szerepet játszik 
az új technológiák fejlesztése, amelyek tökéletesítik a víz 
felhasználásának, megőrzésének és újbóli felhasználásának 
módját a jövőben. Mozgatjuk, kezeljük, elemezzük és 
visszajuttatjuk a vizet a környezetbe, illetve segítünk az 
embereknek hatékonyan felhasználni a vizet az otthonaikban, 
épületeikben, gyáraikban és gazdaságaikban. Több mint 150 
országban erős, tartós kapcsolataink vannak az ügyfeleinkkel, 
amelyek a vezető termékmárkák és alkalmazási szaktudás 
hatékony kombinációja révén ismernek minket, amit sok éves 
múlttal rendelkező innováció támogat. 

Bővebben tájékozódhat arról, hogyan tud a Xylem segíteni 
Önnek, ha meglátogatja a xyleminc.com webhelyet.

Xylem Water Systems Hungary Kft.
Külső-Kátai út 41.
2740 Cegléd, Hungary
Phone: (+36) 53 510502
Fax: (+36) 53 510500
Web: www.lowara.com
 www.completewatersystems.com

Elérhatőségünk az Ön 
régiójában


