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Série Lowara e-MP

BOMBAS HORIZONTAIS MULTIESTÁGIO FLEXÍVEIS E ALTAMENTE EFICIENTES

As aplicações são limitadas apenas pela sua imaginação 



Finalmente existe um sistema robusto e 
fiável de bombagem para praticamente 
qualquer aplicação de alta pressão. A Lowara 
e-MP combina um século de experiência e 
conhecimento da Xylem para criar uma solução 
poderosa e eficiente para clientes na indústria, 
serviços públicos, agricultura e serviços de 
construção. Projetada ser configurada de 
uma infinidade de formas, a Lowara e-MP tem 
aplicações limitadas apenas pela sua imaginação.

Seleção rápida
 
Use a ferramenta de seleção on-line para 
economizar tempo. A e-MP e está disponível em 
diversos tamanhos, modelos e materiais que 
permitem configurá-la perfeitamente para as 
necessidades do seu sistema. A Xylem ajuda-lo-á 
a identificar o modelo certo e os acessórios 
necessários, orientação horizontal ou vertical e 
configurar a carcaça, hidráulica e vedações com 
base na sua aplicação.

Suporte especializado
 
Fale com a sua equipe de vendas Xylem se 
tiver dúvidas sobre a seleção e a configuração 
da sua e-MP. A Xylem tem mais de um século 
de experiência em projeto e configuração 
de bombas fundidas multiestágio para 
aplicações de alta pressão em todo o mundo. 
Coordenaremos seus requisitos com o nosso 
experiente departamento de engenharia para 
garantir que a sua bomba seja otimizada para a 
aplicação.

Apresentamos a e-MP, uma bomba 
multiestágio altamente versátil

VISÃO GERAL DE OPÇÕES
 
Tamanhos: DN50 a DN150

Configurações: horizontal e vertical

Potência: 
7,5kW – 1,250kW (2 polo) / 10hp – 1,700hp 
2,2kW – 160kW (4 polos) / 3hp – 220hp

Alturas até 950m / 3,100ft

Caudais até 850m3/h / 3.740 US gpm

Temperatura do líquido bombeado:
-25°C a +140°C, opcional 180°C /
-13ºF a +284ºF, opcional 356ºF

OPÇÕES DE MATERIAL
 
Carcaça da bomba: ferro fundido, ferro dúctil, 
aço, aço inoxidável (AISI 316), aço inoxidável duplex, 
aço inoxidável super duplex

Impulsores: ferro fundido, bronze, aço inoxidável 
(AISI 316), aço inoxidável duplex, aço inoxidável 
super duplex

Elastómeros: EPDM, FPM

Vedação do veio: Vedação mecânica, vedação 
de cartucho, vedação suave



1 Integração simples
Integre a e-MP de forma simples e económica em praticamente 
qualquer aplicação de alta pressão, graças à sua configuração 
mecânica flexível e ao seu impulsor de primeiro estágio 
de admissão. Esta nova conceção de impulso proporciona 
capacidades de aspiração extremamente elevadas necessárias 
para atender às necessidades rigorosas de aplicações de 
bombagem de água quente ou de condensados.

2 Operação segura
Proteja o seu pessoal e reduza tempos de paragem a e-MP. Esta 
incorpora diversas salvaguardas internas, tais como uma câmara 
do empanque autolimpante grande para líquidos contaminados. 
Além disso, ainda se pode controlar e monitorizar tudo com 
segurança ligando a bomba ao Xylem Hydrovar ou a outro 
sistema inteligente.

3 Economia de energia
Deixe uma pegada mais verde. O sistema hidráulico de alta 
eficiência da e-MP é otimizado através de cálculos de dinâmica 
de fluidos computacional e novos canais de refluxo, que criam 
um fluxo ideal do líquido bombeado de estágio para estágio. Isto 
reduz os custos de ciclo de vida e o consumo de energia, o que 
dá à bomba valores de MEI bem acima de normas internacionais.

4 Manutenção planeável
Planeie e minimize as paragens de manutenção com a ajuda das 
interfaces de sensores opcionais na e-MP. Sensores de pressão, 
temperatura e vibração podem ser instalados nessas interfaces 
mecânicas; se forem ligados a um sistema de diagnóstico e 
monitorização inteligente, um cronograma de manutenção 
preventiva para a bomba pode ser planeado antecipadamente.

5 Desgaste reduzido
Diminua o tempo de inatividade, as necessidades de 
manutenção e os custos de operação graças a diversos 
materiais que prolongam a vida da e-MP e dos seus 
componentes e a características de design inteligente. Por 
exemplo, o rolamento simples recentemente desenvolvido 
para o lado de admissão da carcaça é feito de carboneto de 
tungsténio e tem suporte elástico para resistir a choques e 
vibrações extremas. Um tambor de equilíbrio reduz a força 
axial nos rolamentos e a carga no empanque mecânico. O 
resultado final é uma operação mais eficiente, mais eficaz.

6 Fácil manutenção
A manutenção da e-MP é fácil, graças ao seu design inteligente, 
simples e modular. O rolamento no lado do motor, a vedação 
mecânica e escova do tambor de equilíbrio são facilmente 
acessíveis sem ter que remover a bomba do sistema de tubagem. 
Além disso, a modularidade da bomba minimiza o número de 
peças necessárias para cobrir a gama completa de desempenho, 
o que simplifica a montagem e a gestão de peças sobressalentes.

ACESSÓRIOS
 
Motores

Quadros 

Acoplamentos

Protetores de acoplamento

Interfaces de monitorização e controlo

Hydrovar

Especiais mediante pedido: p. ex. volante 
de inércia, motores de alta tensão

DISPONIBILIDADE 
A série completa da e-MP Lowara será lançada ao longo do tempo. 
Portanto, se uma nova bomba e-MP ainda não estiver disponível, a Xylem 
cotará a bomba MP existente. Consulte sua equipe de vendas Xylem em 
caso de dúvidas.



1) O tecido das plantas que transporta a água das raízes até as folhas;
2) Uma empresa global líder em tecnologia de água.

Para mais informações sobre como a Xylem o pode ajudar, por favor visite xylem.com.

Xylem 

Somos uma equipa globalmente unificada com um objetivo em comum: criar soluções 
tecnológicas avançadas para os desafios hídricos mundiais. Desenvolver novas tecnologias 
que melhoram a maneira como a água é usada, conservada e reutilizada no futuro é algo 
central no nosso trabalho. Nossos produtos e serviços movem, tratam, analisam, monitoram 
e devolvem a água para o meio ambiente na área pública, industrial, edifícios residenciais e 
comerciais, e agrícola. Com a aquisição em outubro de 2016 da Sensus, a Xylem acrescentou 
medição inteligente, tecnologias de rede e análise de dados avançada para serviços de 
água, gás e eletricidade ao seu portfólio de soluções. Em mais de 150 países, possuímos 
relações fortes e duradouras com clientes que conhecem a nossa poderosa combinação 
de marcas líderes e experiência em aplicações com grande foco no desenvolvimento de 
soluções sustentáveis e abrangentes.
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