
Lowara ecocirc® PRO

DE NIEUWE HOOGEFFICIËNTE TAPWATERCIRUCLATIEPOMPEN MET AUTOMATISCHE 
ONTLUCHTINGSFUNCTIE EN THERMISCH GEÏSOLEERDE BEHUIZING
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Gebruiksmogelijkheden.
De nieuwe ecocirc® PRO 
tapwatercirculatiepompen zijn nu 
uitgerust met een automatische 
ontluchtingsfunctie om een snelle en 
betrouwbare ontluchting van de pomp te 
realiseren. Inbedrijfsstand, automatische 
ontluchting en storingen worden 
getoond via een groen lampje in de 
keuzeschakelaar. Vanuit de Start positie 
kan de ecocirc® PRO in de Stand-by 
stand gezet worden. De ecocirc® PRO is 
standaard voorzien van een thermisch 
geïsoleerde behuizing.

De ecocirc® tapwaterpompen zijn, al 
naar gelang de uitvoering, geschikt 
voor gebruik in eengezinswoningen 
of wooncomplexen met meerdere 
gezinnen. Ze voldoen aan de eisen van 
de drinkwaterverordening en bieden 
door de circulatie van het drinkwater een 
effectieve bescherming tegen legionella. 
Door de circulatie van het warme water is 
bij het openen van de warmwaterkraan
ook op het verstgelegen tappunt meteen 
warm water beschikbaar.

Lowara ecocirc® PRO circulatiepompen 
kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd 
in de circulatieleiding.
Om een omkering van de 
circulatierichting te voorkomen, wordt het 
aanbevolen om een terugslagklep in te 
bouwen. In combinatie met een kogelklep 
kan daardoor ook indien nodig snel

onderhoud of vervanging worden 
uitgevoerd. Ter vereenvoudiging van 
de installatie zijn er modellen met een 
geïntegreerde terugslag- en afsluitklep 
verkrijgbaar.
De ecocirc® PRO tapwatercirculatiepompen 
voor huishoudelijk gebruik verbruiken 
slechts 3 Watt aan vermogen en het zijn 
de enige verkrijgbare circulatiepompen 
voor drinkwater die traploos geregeld 
kunnen worden.
De modellen met een elektronische 
thermostaat hebben een vast ingesteld 
vermogen. Middels de keuzeschakelaar 
schakelt de pomp automatisch uit als de 
temperatuur van het water de gewenste
waarde heeft bereikt. Daardoor kan de 
looptijd van de pomp en de benodigde 
energie voor het gereedmaken van warm 
water in het reservoir tot een minimum 
worden beperkt.
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ecocirc® 
tapwatercirculatiepompen.
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Hoogeffi ciënte balmotor.
Het enige beweegbare deel van een 
pomp is de balvormige rotor die steunt op 
een ultrahard, slijtvast keramisch ballager. 
Een conventionele as met aslagers en 
asafdichtingen ontbreekt. Het vernieuwende 
ontwerp van de balmotor biedt vele voordelen:

Het lager is zelfcorrigerend, waardoor er 
geen spelling kan ontstaan en de pomp dus 
een geruisloze werking heeft 

De pomp is een natloper en het het lager 
wordt direct door het medium gesmeerd en 
gekoeld. Onderhoud is daardoor niet nodig 

Omdat de rotor magnetisch is kunnen zelfs 
kleine verontreinigingen en vuildeeltjes de 
pomp niet blokkeren 

Ook na langere stilstand is een betrouwbare 
start gegarandeerd 

Eventueel optredende kalkaanslag kan  met 
gewone huishoudschoonmaakmiddelen 
worden verwijderd

Bij de uitvoering met een elektronische 
thermostaat (typeaanduiding “R”) kan 
indien nodig traploos de gewenste 
watertemperatuur worden ingesteld 
waarop de pomp moet uitschakelen. 
Hierdoor kunnen de energiekosten van 
de pomp, de stralingsverliezen van de 
circulatieleiding en het energieverbruik 
voor het gereedhouden van warm water 
verder worden teruggedrongen.

Energie-effi ciëntie door 
hoogrendement ECM 
technologie.
De ecocirc® PRO tapwatercirculatiepompen 
voor huishoudelijk gebruik zijn 
hoogeffi ciënte pompen.
De ECM technologie zorgt voor een 
aanzienlijke energiebesparing bij hetzelfde 
vermogen. Ook het aanloopkoppel en 
daarmee de blokkeerveiligheid alsmede 
de bescherming tegen verkalking zijn 
vergeleken met standaardpompen 
duidelijk hoger.

Met automatische ontluchtingsfunctie en stand-by modus evenals 
LED indicatie en display. Keuzeschakelaar voor traploos instelbaar 
vermogen of elektronische thermostaat (20-70°C)

Stator/pompmotor 
met ECM technologie Keramische ballager

Rotor-/waaiercombinatie

Pomphuis

Wartelmoer

Afdichtring
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Tot wel 90% 
energiekosten 
besparen.

De hoogeffi ciënte circulatiepomp ecocirc® 
PRO bespaart energie, vermindert de CO2– 
belasting van het milieu en bespaart de 
gebruiker geld.
De vergelijking van de stroomkosten van 
een standaardpomp van 25 Watt en een 
hoogeffi ciënte ecocirc® PRO van slechts 3 
Watt toont het verschil duidelijk aan.

Thermische isolatieschaal als 
standaard.
De ecocirc® PRO is standaard voorzien 
van een thermisch geïsoleerde behuizing. 
Deze isolerende behuizing voorkomt 
onnodig warmteverlies en bespaart zo 
mede op uw energienota.

In vergelijking met een standaardpomp 
zijn de energiekosten ongeveer 90 % 
lager.
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Stroomkostenberekening: gebaseerd op een stroomprijs van 0,20 euro/kWh en een 
pomplooptijd van 24 uur/dag en 365 dagen/jaar
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Jaarlijkse besparing op stroomkosten bij gebruik van een ecocirc® PRO
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Vergelijk jaarlijkse stroomkosten
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PompcoderingTechnische gegevens

Afmetingen alle gegevens in mm:

Type Motor

Max. vermogen

Max. systeemdruk
Elektrische aansluiting
Systeemtemperatuur
Instelbereik elektron. 
Regelthermostaat (optioneel)

Beschermingsklasse/
Isolatieklasse
Pompmedia

PRO 15-1/65 (RU) 
PRO 15-3/65

Asloze balmotor met hoogefficiënte ECM 
technologie en permanent magneet
PRO 15-1: 3-9 Watt
PRO 15-1 R: 6 Watt
PRO 15-1 RU: 8 Watt
PRO 15-3: 4-27 Watt
10 bar
230 V, 50 Hz
+2°C tot +65°C
20-70 °C

IP 44/F

tapwater/verwarmingswater

ecocirc PRO 15 - 1 / 65 R

Nominale diameter 
zuig-/persopening

Inbouwlengte 
(in mm)

Extra functies
(zoals elektronische 

regelthermostaat)

Max. opvoerhoogte

PRO 15-1/110 (RU) 
PRO 15-3/110
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ecocirc® PRO tapwatercirculatiepompen voor huishoudelijk gebruik met 
thermisch geïsoleerde behuizing.

Type Artikelnummer Versie Inbouwlengte 
(mm)

Draadaan-
sluiting

t.b.v. 
schroefverbin-

ding
Terugslagklep Tijdschakelaar

Elektron. 
regelthermo-

staat (20-70°C)

605005020 ecocirc PRO 15-1/65

1 meter

65 RP 1/2" AV 1/2" x 1/2" meegeleverd
605005100 ecocirc PRO 15-1/65 R •

605005140 ecocirc PRO 15-1/65 U •

605005180 ecocirc PRO 15-1/65 RU • •

605005060 ecocirc PRO 15-1/110

110 G 1 1/4" e RP 
1/2"

AV 5/4 x 3/4" e 
AV 1/2" x 1/2"

geïntegreerde 
terugslag- en 

afsluitklep

605005120 ecocirc PRO 15-1/110 R •

605005160 ecocirc PRO 15-1/110 U •

605005200 ecocirc PRO 15-1/110 RU • •

605005040 ecocirc PRO 15-3/65

3 meter

65 RP 1/2" AV 1/2" x 1/2" meegeleverd

605005080 ecocirc PRO 15-3/110 110 G 1 1/4" e RP 
1/2"

AV 5/4 x 3/4" e 
AV 1/2" x 1/2"

geïntegreerde 
terugslag- en 

afsluitklep

Cat_Ecocirc_PRO_ola.indd   5Cat_Ecocirc_PRO_ola.indd   5 06/08/14   11:5406/08/14   11:54



Pompcurves.
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Xylem 
selectie tools.

Xylem biedt uitstekende online en offl ine 
hulpmiddelen die het werk van vakmensen 
eenvoudiger maken en een hoge kwaliteit 
verzekeren. Onze hulpmiddelen zijn 
eenvoudig te gebruiken en minimaliseren 
de kans op fouten in het selectieproces.

Het selectiesoftwareprogramma is 
verkrijgbaar in stand-alone uitvoering 
(Loop4U) of web based uitvoering (xylect.
com) en maken het mogelijk om de meest 
geschikte oplossing voor uw pompeisen
te selecteren zelfs als u niet bekend bent 
met de producten van Xylem.

Het softwareprogramma maakt het 
mogelijk om op werkpunt, applicatie of 
producttype te zoeken.
De resultaten van de zoekopdracht 
zijn gedetailleerd en het is ook 
mogelijk documenten te downloaden, 
zoals gegevens op printformaat en 
maattekeningen in dxf, stp of revit formaat.

Behalve uitgebreide 
selectiesoftwareprogramma’s biedt Xylem 
ook een compleet assortiment
technische hulpmiddelen en trainingen 
om een pompsysteem te ontwerpen 
en te optimaliseren. En dat niet alleen, 
Xylem heeft bovendien vakkundige 
toepassingsgerichte ingenieurs in huis die 
voor u klaar staan om te helpen.
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1) Het weefsel in planten dat water omhoog transporteert vanaf de wortels
2) Een toonaangevend watertechnologiebedrijf

Wij zijn 12.900 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 technologieën 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 effi ciënter 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.

Xylem |’zīl  m|e

Lowara is een merk van Xylem.
Voor meer informatie ga naar 
xyleminc.com/nl
xyleminc.com/be

Xylem Water Solutions Nederland B.V. behoudt zicht het recht voor om 
zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen.
© 2014 Xylem, Inc.
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