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Efficiënt en betaalbaar!
Ongeveer 10 tot 15 procent van het energieverbruik van een gemiddeld huishouden in Nederland komt voor 
rekening van circulatiepompen in huishoudelijke toepassingen. Grotendeels zijn dit traditionele, niet-geregelde 
circulatiepompen. Het doel van de nieuwe Europese Eco-design richtlijn, de ErP EC 641/2009 is om het 
energieverbruik drastisch te verminderen. Vanaf 1 januari 2013 moeten alle circulatiepompen binnen energieklasse 
A vallen. In 2015 worden de eisen nog verder aangescherpt.                                                                            

Met de introductie van de Lowara Ecocirc® biedt Xylem een betaalbaar alternatief om de inefficiënte standaard 
circulatiepompen te vervangen. De elektronisch gestuurde Ecocirc® is zeer efficiënt en zal zich in een korte periode 
terug betalen. 

Het op hoog efficiënte wijze 
verpompen van het medium 
is de primaire taak van deze 
pomp. Het   sferische balmotor 
concept maakt dit op een 
eenvoudige manier mogelijk. 
Het motto is: pompen met een 
zo hoog mogelijke efficiëntie. 
Niets meer, niets minder!

Een duidelijke focus op waar voor je geld.      
Ontworpen om maximale prestaties te 
koppelen aan betrouwbaarheid en hoge 
efficiëntie zonder extra dure opties. Een 
lucratieve investering welke zich na een 
korte terugverdientijd „uitbetaald“.  Het is 
deze eenvoud waar onze circulatiepomp, 
die tevens voldoet aan ErP 2015 richtlijn, 
haar naam aan ontleent, de Ecocirc®. 
Het ontwerpen van hoogefficiënte 
circulatiepompen is ons niet vreemd. 
Sinds 2009 produceren wij hoog- 
efficiënte circulatiepompen en behoren 
wij tot één van Europa‘s toonaangevende 
producenten.  

Lowara Nederland B.V. gevestigd in Waardenburg, heeft hoge maatstaven op het gebied van innovatie, montage, 

technische ondersteuning, after-sales en service. Het bedrijf heeft daarmee zijn reputatie opgebouwd. Tot ons 

assortiment behoren enkele van de bekendste en meest gewaardeerde merken uit de pompindustrie: Lowara en Vogel. 

Deze producten staan bekend om hun kwaliteit en toepasbaarheid.
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Een elektrisch grootverbruiker transformeert 
naar een efficiënt besparingswonder!

*het stookgedrag verschilt per huishouden. De bovenstaande feiten zijn gebaseerd op een eengezinswoning met 3 be-
woners in Duitsland. Electriciteitskosten 20 cent / kWh, alles volgens het onafhankelijk testinstituut  „Stiftung Warentest“ 
gepubliceerd 9/2007, page 76ff.

Nieuwe hoog effi-
ciënte pomp

Wasmachine

Afwasmachine

Wasdroger

Koelkast

Diepvriezer

Elektrisch fornuis

Huidige/ standaard cir-
culatiepomp met vast 

toerental 

60-150 kWh

200 kWh

245 kWh

325 kWh

330 kWh

415 kWh

445 kWh

520-800 kWh

38 € / jaar

47 € / jaar

62 € / jaar

63 € / jaar

79 € / jaar

€ 100 - € 150 energiekosten per jaar

85 € / jaaar

slechts 11 - 29 € / jaar

Besparing per gemid-
deld huishouden ongeveer € 70 - € 140 jaarlijkse besparing*

Een duidelijke boodschap!
De huishoudelijke circulatiepompen 
hebben de laatste jaren een ware 
technologische evolutie doorgemaakt.
De nieuwe hoogefficiënte Lowara 
Ecocirc®, gemaakt door Xylem 
bespaart tot 90% aan energiekosten in 
vergelijking met  conventionele standaard 
circulatiepompen.
Afhankelijk van de exacte aanschaf- 
en installatiekosten betaalt de nieuwe 
Ecocirc® zich normaal gesproken in 
2-3 jaar terug - goed nieuws voor de 
eindgebruiker.

Een duidelijke boodschap voor alle 
vakmensen: het loont om zelfs een oude 
werkende circulatiepomp te vervangen 
door een nieuwe hoogefficiënte pomp. 
Overal en altijd. Maak uw klant dus bewust 
van de besparingsmogelijkheid! 

Vergroot uw werkpotentieel en laat uw 
klant profiteren van deze besparingskans. 
Dat is richten op de basis. Dat is de Lowara 
Ecocirc®.

Groen, zuinig, kostenbesparend en betrouwbaar!



Verbeterd hydrauliek - verbeterde efficiëntie.
Met behulp van de allernieuwste computersoftware 
is het ontwerp van het pomphuis en de waaier 
geoptimaliseerd. Het gietijzeren pomphuis is voorzien 
van een kataforesecoating en derhalve beschermd 
tegen corrosie. Optioneel zijn er voor alle modellen 
isolatieschalen beschikbaar.

Is er meer te halen uit efficiëntie?

De beste ideeën blinken uit 
in hun eenvoud. Het principe 
achter de balvormige motor is 
eenvoud - de motor heeft geen 
as en slechts één zelfcorrigerend 
ballager. Dat vermindert het 
aantal dure en ingewikkelde 
precisie-onderdelen en levert 
veel technische voordelen. De 
belangrijkste is:

De combinatie van de 
eenvoudige balvormige 
motor met de moderne ECM-
technologie resulteert in een 
snelle terugverdientijd - en dus 
betaalbare efficiëntie.

Het antwoord is net zo eenvoudig als het 
sferische balmotorontwerp!

Nieuw: de gepatenteerde Anti-Blokkeer Technologie. Verstoppingsvrij zelfs onder de moeilijkste omstandigheden!
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Nieuw: De gepatenteerde Anti-Blokkeer Technologie.
De sferische rotor
De permanent magneet rotor/waaier-
combinate is het enige beweegbare 
deel van de balmotor. Een conventionele 
as ontbreekt en de pomp is daardoor 
dus geluidsarm gedurende de gehele 
levensduur. Mocht onverhoopt de 
rotor toch blokkeren dan treedt de 

Geoptimaliseerde motortechnologie
Verdubbeling van de statorwikkelingen 
in combinatie met de nieuwste 32 bit 
processor maakt de Ecocirc® nog efficiënter. 
De geintegreerde temperatuurbeveiliging 
beschermt de pomp tegen hoge temperaturen, 
zoals bij drooglopen door automatisch de 
snelheid te verminderen of zelfs de pomp stil 
te zetten en opnieuw te starten.

 

Makkelijke toegankelijkheid
Dankzij het ontwerp van de wartelmoer kan 
de motor 360 graden draaien en zo in elk 
gewenste positie gezet worden. De elektrische 
aansluiting en bedieningsknop zijn daardoor 
ook in moeilijk locaties makkelijk te bereiken.

Snelle installatie gegarandeert!
Standaard voorzien van 2 meter 
stroomkabel.

In het nieuwe ontwerp is het permanent magnetische deel middels 
een separate kamer gescheiden van het te verpompen medium. 
In  het medium kan magnetiet en bezinksel zitten welke magne-
tische eigenschappen bezitten. Om verstopping en beschadiging 
van het rotordeel te voorkomen is de Anti-Blokkeer Technologie 
ontwikkeld: door de hoofdstroom van het medium weg te leiden 
van de permanent magneet rotor worden verstoppingen en blok-
kades voorkomen. Zelfs in verouderde leidingsystemen kan men 
deze pomp toepassen.

Het verpompte medium (blauw) en 
magnetiet en slib (rood) komt niet in 
contact met de permanent magneet 
rotor (onder).

De vloeistofstroom benodigd om het 
lager te smeren en te koelen wordt 
gescheiden van de hoofdstroom met 
magnetiet en slibdelen.   

noodsoftware in 
werking die de 
rotor los trilt en 
schudt om verdere 
blokkering te voor-

komen. De toegepaste Anti-Blokkeer 
Technologie is een doorontwikkeling 
op het bekende balmotorprincipe. In de 
voormalige versie was het keramische 
lager duidelijk zichtbaar. In het nieuwe 
ontwerp zit het ultra harde lager centraal 
verwerkt in de rotor.

Makkelijk te bedienen
Twee regelingen, één bedieningsknop
- Traploos handmatig instelbaar met 
constante snelheid, aangegeven door 
een witte LED-indicatie                                                
of
- Automatisch geregeld met een 
drukverschilregeling, aangegeven door 
een blauwe LED-indicatie

Nieuw: de gepatenteerde Anti-Blokkeer Technologie. Verstoppingsvrij zelfs onder de moeilijkste omstandigheden!

NIEUW



Hoogefficiënte circulatiepompen: de Lowara Ecocirc®.  
Hoogefficiënte pompen met ECM-technologie en permanent magneet rotor voor toepassingen zoals 
radiatorverwarming (een- en twee pijpsystemen), vloerverwarming, ketelvoeding, zonnepanelen en soortgelijke 
toepassingen; voldoet aan de ErP richtlijnen van 2015; asloze motor, onderhoudsvrije sferische balmotor, magnetiet 
bestendige Anti-Blokkeer technologie, schakelbare regeling (traploos handmatig regelbaar of automatisch 
geregeld met een drukverschilregeling), gietijzeren pomphuis met kataforesecoating, LED indicatie lampjes, 
voorgemonteerde kabel van 2 meter;

Specificaties

Type aanduiding

Ecocirc 25 - 4 /  180

Nominale diameter 
zuig-/pers opening

Inbouwlengte (in mm)

Technische gegevens

Model

Opvoerhoogte in meter

De efficiëntie van de 
toekomst nu al be-
schikbaar: de nieuwe 
Lowara Ecocirc Basic 
voldoet aan de ErP 
richtlijnen van 2015

Type motor Asloze balmotor met ECM-technologie en  
 permanent magneet
Max. systeemdruk 10 bar
Elektrische aansluiting 200 – 240 Volt, 50 / 60 Hertz
Toegestane pompmedia Verwarmingswater VDI 2035
 Water/Glycol mengels*
Magnetiet bestendig Anti-Blokkeer Technologie
Temperatuurbereik -10 °C** to +110° C
Energie efficiëntie ErP 2015 gereed
Beschermingsklasse IP 44
Isolatieklasse F 
 
* voor glycol waarden boven de 20% moeten de hydraulische prestaties worden gecontroleerd
**niet bevroren, zonder condens

Efficiëntie en maximaal comfort
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Model Artikel-
nummer Versie

In-
bouw-
lengte
(mm)

Aan-
sluiting

Schroef-
verbin-

ding
EEI Bedieningsopties

Magne-
tietbe-

stending
Pomp-

huis

 Ecocirc 25-4/180 60500 8300

4 meter

180
G 1 1/2'' 1'' ≤ 0,21

Schakelbare regling:
- Traploos handmatig 
instelbaar 
- Automatische druk-
verschil regeling

Anti-
Blokeer
Techno-

logie

Gietijzer 
met kata-

forese-
coating

 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

 Ecocirc 25-6/180 60500 8350

6 meter

180
G 1 1/2'' 1'' ≤ 0,23

Schakelbare regeling:
- Traploos handmatig 
instelbaar 
- Automatische druk-
verschil regeling

Anti-
Blokeer
Techno-

logie

Gietijzer 
met kata-

forese-
coating

 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



Pompcurves

Afmetingen
Modellen A 

in mm
B

in inch
C

in mm
D

in mm
E

in mm

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

Basic 32-xx/180 180 G 2 104 141 113

Basic 15-xx/130 130 G 1 103 140 113

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

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

       

A

B B C

D
E
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B B C

D
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Uitwisseltabel
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te Lowara Grundfos
Nieuw Hoogefficiënte motor Standaard motor Hoogefficiënte motor

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 -

In
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-
le
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g
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O
p
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er

-
ho

o
g

te Lowara Wilo
Nieuw Hoogefficiënte motor Standaard motor Hoogefficiënte motor

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

Ga naar www.lowara.com voor onze online uitwisseltabel
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LOWARA NEDERLAND B.V.
Zandweistraat 22
4181 CG Waardenburg
Tel. (+31) 0418 65 50 60
Fax (+31) 0418 65 50 61
e-mail: sales.nl@xyleminc.com
http://www.lowara.nl
http://completewatersystems.com

Lowara is een handelsmerk van Xylem 
Inc of een van haar dochterondernemin-
gen.

Xylem |zīləm|   

1) Het weefsel in planten dat het water omhoog transporteert vanaf de wortels
2) Een toonaangevend watertechnologiebedrijf 

Wij zijn 12.000 mensen die een gemeenschappelijk doel hebben: het creëren van innovatieve oplossingen om te 
voldoen aan de waterbehoeften van de wereld. Centraal in ons werk staat de ontwikkeling van nieuwe technolo-
gieën die zorgen voor een betere manier waarop water in de toekomst gebruikt, bewaard en opnieuw gebruikt zal 
worden. We verplaatsen water, behandelen het en voeren het terug naar het milieu, en we helpen mensen water 
efficiënter te gebruiken, thuis, in gebouwen, in fabrieken en op boerderijen. In meer dan 150 landen hebben we 
sterke en langdurige relaties met klanten die ons kennen door onze krachtige combinatie van toonaangevende 
productmerken, onze toepassingsexpertise en een lange innovatieve geschiedenis.  
Ga voor meer informatie over hoe Xylem u kan helpen naar xyleminc.com.


