
Skrócona instrukcja 
uruchamiania - seria ecocirc
MONTAŻ I KONFIGURACJA KROK PO KROKU 



Pompa główna (instalacja główna i 
rezerwowa): stała prędkość
Grzejniki: ciśnienie proporcjonalne 
Zawór termostatyczny: ciśnienie 
proporcjonalne 

Filozofią Xylem jest, aby produkty spełniały swoją funkcję oraz aby cechował je łatwy montaż, rozruch, obsługa i 
przeglądy serwisowe. 
W przypadku pomp cyrkulacyjnych oznacza to: wysoką sprawność, wytrzymałą konstrukcję oraz wysoką precyzję 
wykonania, a także sterowanie i komunikację. Ponadto, ważnym jest aby produkty cechowały sie wieloletnią i 
niezawodną eksploatacją: i właśnie wszystko to zapewnia seria Ecocirc marki Lowara.

Pompa główna (instalacja główna i 
rezerwowa): stała prędkość
Grzejniki: ciśnienie proporcjonalne 

Dodatkowe cechy
Ogrzewanie podłogowe: ciśnienie stałe 
Wentylacja: ciśnienie stałe 
Moduły mieszające: ciśnienie stałe

1. Dioda LED sygnalizująca tryb 
sterowania (ecocirc BASIC):
Niebieska: ciśnienie różnicowe 
Biała: prędkość stała

1. Dioda LED sygnalizująca tryb 
sterowania (ecocirc PREMIUM):
Niebieska: ciśnienie różnicowe
Biała: prędkość stała 
Zielona: ciśnienie stałe

2. Zmiana trybu sterowania: przekręć 
obrotową tarczę w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara i ustaw w 
pozycji OFF, po czym kolor diody LED 

zmieni się.
3. Zadaj cykl pracy: Obróć przełącznik 
selektora i ustaw zgodnie z pożądanym 
poziomem (1-7).
4. Odpowietrzanie: Obróć przełącznik 
selektora w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara ustawiając w 
pozycji tryb Odpowietrzania i pozostaw 
go w tej pozycji na 5 sek. aby wykonać 
korektę nastawy cyklu. Po zakończeniu 
odpowietrzania. Pompa cyrkulacyjna 
automatycznie przywróci nastawę cyklu 
pracy.

Dodatkowe informacje podano w instrukcji obsługi. 

ecocirc BASIC

ecocirc BASIC i PREMIUM

ecocirc PREMIUM

Wysokosprawne 
pompy w 
kilku słowach

URUCHAMIANIE
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KONFIGURACJA TRYBU 
STEROWANIA



URUCHAMIANIE

1. Zamontuj pompę zgodnie z kierunkiem 
przepływu w instalacji zapewniając poziomą 
pozycję głowicy pompy.
2. Podłącz pompę do instalacji zasilania.
3. Podłącz wszystkie konieczne pomocnicze 
wejścia/wyjścia sygnałowe pompy.
4. Napełnij i wykonaj odpowietrzanie 
instalacji.
Otwórz wszystkie zawory instalacji, aby 
ułatwić odpowietrzanie pompy.
5. Uruchom pompę i odczekaj  (w 
przypadku pojawienia się na wyświetlaczu 
błędu oraz kodu alarmu postępuj zgodnie z 
wytycznymi w instrukcji).
Wyświetlacz oraz wszystkie diody LED 
wyświetlone będą przez jedną sekundę, 
a następnie będą wyświetlane opcje 
podmenu funkcji zaawansowanych.
6. Poczekaj: w przypadku pojawienia się 
na wyświetlaczu błędu oraz kodu alarmu, 
postępuj zgodnie z wytycznymi w instrukcji.
7. Gdy cyrkulator zostanie uruchomiony, 
rozpocznie się cykl odpowietrzania, aby 
usunąć kieszenie  
powietrzne (powietrze uwięzione) w 
pompie. Cykl oczyszczania zakończy się po 
upływie 4 minut. Na koniec procedury,
pompa rozpocznie pracę zgodnie z 
nastawami domyślnymi.

Poczekaj: w przypadku pojawienia się na 
wyświetlaczu błędu oraz kodu alarmu 
postępuj zgodnie z wytycznymi w instrukcji.
W przypadku powietrza resztkowego w 
instalacji, hałasu lub dużych wibracji:

- Odpowietrz instalację ponownie
- Powtórz procedurę automatycznego 
odpowietrzania naciskając dwa 
odpowiednie przyciski nastaw.
Na koniec odpowietrzania, pompa 
rozpocznie pracę  zgodnie z nastawami 
domyślnym
(zapewni to odpowietrzenie wyłącznie 
pompy, ale nie zapewni odpowietrzenia 
instalacji).
8. Zadaj tryb sterowania pompą, naciskając 
krótko odpowiedni przycisk.
Na panelu sterowania podświetlona 
zostanie dioda LED wybranego trybu 
sygnalizując:

• Ciśnienie stałe 
• Ciśnienie proporcjonalne
• Prędkość stałą
• Tryb nocny
9. Naciśnij jeden z przycisków, aby 
wyświetlić aktualną nastawę, po czym 
nastawa zacznie migać.
10. Zmień wybrane wartości, a na 
wyświetlaczu wyświetlone zostaną 
wprowadzone wartości.
11. Nastawa zostanie aktywowana, jeśli 
przez trzy sekundy nie zostanie naciśnięty 
jakikolwiek przycisk.
Nastawa wyświetlana na wyświetlaczu 
przestanie migać i wyświetlony zostanie 
poprzedni parametr.
12. Naciśnij przycisk, aby zmienić 
wyświetlaną jednostkę miary.
13. Aby zmienić jednostkę miary wysokości 
podnoszenia lub przepływu, naciśnij i 
przytrzymaj wciśnięty przycisk dłużej niż 1 
sek. 
Przepływ: m3/h => gpm (US)
Wysokość: m => stopy
14. Graficzny interfejs użytkownika można 
zablokować/odblokować naciskając 
jednocześnie przez dwie sekundy górny 
przycisk konfiguracji 
oraz przycisk parametrów. Interfejs 
użytkownika zostanie automatycznie 
zablokowany w przypadku braku 
jakichkolwiek operacji przez 10 minut.

Dodatkowe informacje podano w instrukcji obsługi. 

Pompa Lowara ecocirc XL musi być 
zamontowana w pozycji poziomej aby 
napęd elektorniczny nie znajdował się 
poniżej silnika.
W przypadku instalacji z rurociągami 
spawanymi, przy płukaniu ich za pomocą 
kwasu w celu usunięcia odpadów, 
które mogłyby być przyciągane przez 
magnetyczny wirnik silnika (w tym celu 
należy pompę zdemontować przed 
rozpoczęciem czyszczenia rurociągów).
 Xylem opracował innowacyjną metodę 
czyszczenia pomp i usuwania 
niepożądanych kieszeni powietrznych za 
pomocą funkcji "Odpowietrzanie" 
Po otwarciu pokrywy cyrkulatora 
zapewniony jest dostęp
do wszystkich połączeń. W opakowaniu 
oprócz produktu dostarczana jest skrócona 
instrukcja obsługi przedstawiająca opis 
wykonania połączeń oraz podłączenia 
wszystkich sensorów.
Graficzny interfejs użytkownika posiada 
cztery przyciski umieszczone od lewej do 
prawej strony:
pierwszy zapewniający podgląd 
parametrów, ciśnienia, obrotów  silnika, 
zużytej energii, przepływu. Drugi przycisk 
umożliwia edycję trybu pracy, ciśnienia 
stałego, ciśnienia proporcjonalnego lub 
stałej prędkości. Ostatnie dwa przyciski 
umożliwiają edycję parametrów.

ecocirc XL and ecocirc XLplus

KONFIGURACJA TRYBU STEROWANIA
Ogrzewanie podłogowe: ciśnienie stałe.
Grzejniki: ciśnienie proporcjonalne.
Wentylacja: ciśnienie stałe.
Moduły mieszające: ciśnienie stałe.
Użytkowa woda ciepła: ciśnienie stałe
(ecocirc XL z obudową pompy z brązu)
W przypadku ecocirc XLplus dostępne są 
także dodatkowe tryby sterowania 
na podstawie temperatury.

Komunikacja: Start/stop, bezpotencjałowe 
sygnały awarii, porty 0-10V oraz 4-20 mA.

Dotyczy tylko  XLplus 
Wbudowany Modbus/Bacnet.
Wi-Fi: wymagany dodatkowy moduł.

Lowara ecocirc XLplus:
Możliwości pod kątem 
komunikacji.
Opcjonalny moduł Wi-Fi dostarczany z 
Lowara ecocirc XLplus cechuje się prostym 
okablowaniem, co umożliwia podłączenie 
do innych urządzeń takich jak smartfon, 
tablet lub PC. Cyrkulator automatycznie 
konfiguruje Wi-Fi z chwilą załączenia.

OBSŁUGA MODUŁU 
BEZPRZEWODOWEGO KROK PO 
KROKU
 
1. Jeśli zamontowany jest moduł 
bezprzewodowy oraz 
skonfigurowano prawidłowo 
pompę ecocirc XLplus, 
dostępna będzie sieć 
bezprzewodowa do 
połączenia za pomocą 
smartfona, tableta lub laptopa. Numer 
seryjny (S/N) i hasło (PWD) znajdują się 
na etykiecie umieszczonej z boku napędu 
cyrkulatora.
2. Sieć cyrkulatora to 

“xylemecoxl___S/N___”. Numer seryjny (S/N) 
to wyraz składający się 
z 8 znaków, a hasło 

“xylem___PWD___” 
to wyraz składający się 
z  8 znaków.
3. Adres sieci web 

“https://xylemecoxl” 
lub “192.168.1.10” 
umożliwia przeglądanie 
witryny cyrkulatora w 
celu łatwego i 
szybkiego połączenia 
za pomocą urządzenia zawnętrznego.
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Tryby sterowania

Prędkość stała 
(BASIC, PREMIUM, XL, XLplus)
Pompa utrzymuje stałą prędkość 
niezależnie od przepływu. Prędkość 
pompy można zadać za pomocą interfejsu 
użytkownika.

Nastawa 
prędkości

Ciśnienie stałe 
(PREMIUM, XL, XLplus)
Pompa utrzymuje stałe ciśnienie niezależnie 
od przepływu. Wysokość podnoszenia 
można zadać za pomocą interfejsu 
użytkownika.

Ciśnienie proporcjonalne 
(BASIC, PREMIUM, XL, XLplus)
Ciśnienie w pompie nieustannie wzrasta /
maleje zależnie od przepływu Maksymalną 
wysokość podnoszenia można zadać za 
pomocą interfejsu użytkownika

Należy pamiętać, że 
normalne Δt
(spadek temperatury w obwodzie) wynosi 5K

Wiele kolan oraz duża prędkość w 
rurociągach instalacji może powodować 
hałas 

Zalecenie
ecocirc PREMIUM 15/20/25-60 nadaje 
się do większości instalacji ogrzewania 
podłogowego

ecocirc XL należy stosować w większych 
instalacjach

Regulator
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1) Tkanka roślinna, która transportuje wodę od korzeni do góry;
2) Globalny lider w technologii wodnej.

Nasz międzynarodowy zespół jednoczy wspólny cel: tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla zaspokojenia
potrzeb wodnych świata. Rozwijanie nowych technologii, które ulepszą sposób, w jaki woda jest użytkowana, 
oszczędzana i ponownie używana stanowi centralny punkt naszej pracy.  Transportujemy, oczyszczamy, badamy wodę 
i zwracamy ją do środowiska, pomagając ludziom w jej wydajnym użytkowaniu w domach, budynkach, fabrykach 
i gospodarstwach rolnych. W ponad 150 krajach mamy silne, ugruntowane relacje z klientami, którzy znają nas z 
połączenia doświadczenia z produktami najlepszych marek, wspartych tradycją innowacji.

Więcej informacji o tym, jak Xylem może Tobie pomóc, znajdziesz na stronie:  xyleminc.com

Xylem |’zīl  m|e

XYLEM WATER SOLUTIONS
POLSKA Sp. z o.o.
Dawidy, ul. Warszawska 49
05-090 Raszyn
tel. +48 22 735 81 00
fax +48 22 735 81 99
email: info.lowarapl@xyleminc.com
www.lowara.pl

LOWARA zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
LOWARA to znak towarowy Xylem Inc., lub jednego z oddziałów tej firmy.

XYLEM WATER SOLUTIONS
POLSKA Sp. z o.o.
Oddział w Katowicach
Ul. Karłowicza 13
40-145 Katowice
Tel./fax +48 32 730 25 45


