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SOLUÇÃO LOWARA SOLAR C STANDARD

Máx. Diário
Elevação Máx.

Motor
Rotação

Saída da Bomba
Norma de Ensaio 
Diâmetro Externo

Potência
Proteção

Isolamento

até 132.000 litros
até 200 metros
3~230 V; 3~400V; 50Hz
2850 rpm
1 1/4” e 2”
ISO 9906
98,5mm
até 7,5kW
IP 68
Classe F

Curva de Rendimento de um Sistema Solar para o mês de agosto, em Portugal.

Soluções para potências e caudais especiais estão também disponíveis mediante projeto.
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Sistema solar para bombagem de água

CUSTOS REDUZIDOS COM EFICIÊNCIA

A Xylem produz e comercializa uma vasta gama de equipamentos para a captação e gestão de água, 

o que permite escolher a solução mais adequada ao seu projeto, mantendo a melhor relação 

custo/benefício do mercado.

SOLUÇÃO PROFISSIONAL 
PARA FUROS ARTESIANOS

Projetada e desenvolvida pela Lowara, a solução 
Lowara Solar C inclui uma gama de bombas 
submersíveis centrífugas multicelulares em aço 
inoxidável AISI 304, painéis solares fotovoltaicos e 

respectivo controlador.

O acoplamento da bomba ao motor está em 
conformidade com a Norma NEMA. 

Um produto diferenciado, na medida em 
que possibilita a criação de sistemas críticos com 
recurso à rede elétrica ou gerador, bem como a 
diminuição dos custos operacionais, enquanto 

sistema de eficiência energética.

O CONTROLADOR

O controlador Lowara Solar C foi desenvolvido 
especificamente para esta solução com recurso a 
programação avançada com algoritmo e desen-
volvimento de eletrónica compatível. Inclui MPPT, 
variador de velocidade e deteção de poço seco 
sem recurso a sensores. Desta forma, a Lowara 
apresenta uma solução robusta, fiável e otimizada.



Soluções para diferentes profundidades e caudais, desenvolvidas por projeto.
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Curva de Rendimento de um Sistema Solar para o mês de agosto, em Portugal.

Imersão Máx.
Caudal Máx. Diário

Elevação Máx.
Motor

Rotação
Saída da Bomba

Norma de Ensaio
Diâmetro Externo

Potência
Proteção

Isolamento

20 m 
até 80.000 litros
até 45 metros
3~230 V; 3~400V; 50Hz
2.850 rpm
1 1/4” e 1 1/2”
ISO 9906
126 mm
até 3 kW
IP 68
Classe F

SOLUÇÃO LOWARA SOLAR W STANDARD

O CONTROLADOR

Desenvolvido especificamente para esta solução, o 
controlador permite otimizar a performance da bomba 
em diferentes condições de radiação solar. 

SOLUÇÃO INOVADORA 
PARA CAPTAÇÕES

A Lowara Solar W é uma inovadora solução híbrida 
desenvolvida pela Lowara que pode ser aplicada debaixo 
de água (submersível - WS) ou à superfície (WE). Tem 
como grande vantagem a sua versatilidade, o que 
permite a instalação simples na vertical ou na horizontal, 
adequando-se ao seu projeto e às condições existentes. 
De fácil instalação, a gama de bombas é fornecida com 
cabo elétrico de 20 metros (H07RN-F) e condensador, 
bem como materiais anticorrosivos.

Sistema solar para bombagem de água

VANTAGENS

Robusto – pensado e desenhado para uma elevada vida útil.

Versátil – sistema modular, adaptável a diferentes tipos 

de bombas. Permite o funcionamento com recurso à 

rede elétrica ou gerador de apoio – sistema crítico.

Instalação rápida e simples

Investimento de curto prazo – o retorno ocorre num 

prazo inferior a 2 anos, quando comparado com a 

aquisição de um gerador ou motobomba.

Otimizado – com sistema MPPT incorporado o que 

permite a maximização da performance da bomba em 

diferentes condições de radiação solar.

Sem limitações – permite trabalhar sem sensores e com 

sistema de apoio, seja rede elétrica ou gerador.

Inteligente – software de seleção de última geração.

Solução chave na mão – fornecimento de todo o equi-

pamento necessário à instalação de um sistema solar 

para bombagem de água.

O SOFTWARE

Dispomos de um software de selecção
e dimensionamento para soluções
Lowara Solar.




