
Lowara e-MP sorozat

MAGAS HATÁSFOKÚ TÖBBFOKOZATÚ SZIVATTYÚK 1.250kW / 1.700 LE-ig

Változatos felhasználás különféle alkalmazásokra
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Történet

1910: a kezdetek
Minden a diffúzor feltalálásával kezdődött. 
A diffúzor a fokozatok közötti áramlás 
optimalizálásával drámaian növeli a 
többfokozatú szivattyúk hatásfokát.

Modell A 
Térfogatáram:  
360m3/óra / 1.585 US gpm
Emelőmagasság:  
78m / 256ft

Modell H 
Térfogatáram:   
220m3/óra / 968 US gpm
Emelőmagasság: 
400m / 1.312ft

Modell HK/HE 
Térfogatáram:  
315m3/óra / 1.387 US gpm
Emelőmagasság:  
1.125m / 3.690ft

Modell D  
Térfogatáram:  
390m3/óra / 1.717 US gpm 
Emelőmagasság:  
180m / 590ft

Modell D/DV 
Térfogatáram:   
480m3/óra / 2.113 US gpm 
Emelőmagasság:  
282m / 925ft

KözüzemKözüzemAcélipar

Kazán tápvíz Sörfőzde

Többfokozatú szivattyú modellek közepes nyomásra

Többfokozatú szivattyú modellek magas nyomásra

1910 1950 1925

                                       1950  1920
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2017: a történet folytatódik
A történet az e-MP-vel folytatódik. Ez a magas 
hatásfokú, sokoldalú többfokozatú berendezés  
a szivattyúk következő generációja.

Modell MPE 
Térfogatáram:    
300m3/óra / 1.320 US gpm 
Emelőmagasság:  
800m / 2.625ft 

Bánya víztelenítésTáv-fűtés

Hóágyú

Modell MP 
Térfogatáram:   
340m3/óra / 1.497 US gpm
Emelőmagasság: 
500m / 1.640ft 

Modell e-MP 
Térfogatáram:    
850m3/óra / 3.740 US gpm 
Emelőmagasság: 
950m / 3.100ft 

Modell e-MP 
Térfogatáram:    
850m3/óra / 3.740 US gpm 
Emelőmagasság: 
950m / 3.100ft 

2017

1998

                                   

Modell P 
Térfogatáram:   
1.800m3/óra / 7.925 US gpm 
Emelőmagasság:  
300m / 984ft

2000

1970 2017



4

e-MPA

Méretek: DN50 - DN150

Elrendezés: vízszintes

Teljesítmény: 
2-pólusú: 7,5kW – 1.250kW / 10LE– 1.700LE  
4-pólusú: 2,2kW – 160kW / 3LE – 220LE

Maximális emelőmagasság: 950m / 3.100ft

Maximális térfogatáram: 850m3/óra/ 3.740 US gpm

Közeghőmérséklet: 
-25°C - +140°C, opcionálisan 180°C/  
-13ºF - +284ºF, opcionálisan 356ºF

A bemeneti nyomás maximuma: 10 bar / 145 psi

Tengelytömítés:  
Mechanikus tömítés, patronos tömítés, zsinóros tömítés

Csapágyak:  
Szívó oldal: siklócsapágy 
Nyomó oldal: kettős, ferde hatásvonalú golyóscsapágy

Csatlakozás:  
Szívó oldal: tengelyirányú  
Nyomó oldal: radiális, 90°-ban forgatható  
(balra, fel, jobbra)

e-MPR

Méretek: DN50 - DN150

Elrendezés: vízszintes

Teljesítmény: 
2-pólusú: 7,5kW – 1.250kW / 10LE– 1.700LE 
4-pólusú: 2,2kW – 160kW / 3LE – 220LE

Maximális emelőmagasság: 950m / 3.100ft

Maximális térfogatáram: 850m3/óra/ 3.740 US gpm

Közeghőmérséklet: 
-25°C - +140°C, opcionálisan 180°C/  
-13ºF - +284ºF, opcionálisan 356ºF

A bemeneti nyomás maximuma: 10 bar / 145 psi

Tengelytömítés:  
Mechanikus tömítés, patronos tömítés, zsinóros tömítés

Csapágyak:  
Szívó oldal: siklócsapágy 
Nyomó oldal: kettős, ferde hatásvonalú golyóscsapágy

Csatlakozás:  
Szívó oldal:  90°-ban elforgatható (balra, fel, jobbra) 
Nyomó oldal: radiális, 90°-ban forgatható  
(balra, fel , jobbra)

Jellemzők: Nagyobb szívóképesség (alacsonyabb 
NPSH) az alacsony tengelyirányú bemenetnek 
köszönhetően. Kevesebb alkatrész, alacsonyabb 
mértékű kopás, kompaktabb beépítési méretek.

Jellemzők: Nagyobb szívóoldali flexibilitás, 
kevesebb alkatrész, alacsonyabb mértékű kopás, 
kompaktabb beépítési méretek.

Bemutatjuk a legújabb, ISO5199 szabvány  
szerint tervezett e-MP szivattyúkat



5

e-MPV

Méretek: DN50 - DN150

Elrendezés: függőleges

Teljesítmény: 
2-pólusú: 7,5kW – 355kW / 10LE – 480LE 
4-pólusú: 2,2kW – 160kW / 3LE – 220LE

Maximális emelőmagasság: 630m / 2.060ft

Maximális térfogatáram: 850m3/óra/ 3.740 US gpm

Közeghőmérséklet: 
-25°C to +120°C /  
-13ºF to +248ºF

A bemeneti nyomás maximuma: 10 bar / 145 psi

Tengelytömítés:  
Mechanikus tömítés, patronos tömítés, zsinóros tömítés

Csapágyak:  
Szívó oldal: siklócsapágy 
Nyomó oldal: kettős, ferde hatásvonalú golyóscsapágy

Csatlakozás:  
Szívó oldal: 90°-ban forgatható  
Nyomó oldal: radiális, 90°-ban forgatható 

e-MPD

Méretek: DN50 - DN150

Elrendezés: vízszintes

Teljesítmény: 
2-pólusú: 7,5kW – 1.250kW / 10LE– 1.700LE 
4-pólusú: 2,2kW – 160kW / 3LE – 220LE

Maximális emelőmagasság: 950m / 3.100ft

Maximális térfogatáram: 850m3/óra/ 3.740 US gpm

Közeghőmérséklet: 
-25°C - +140°C, opcionálisan 180°C/  
-13ºF - +284ºF, opcionálisan 356ºF

A bemeneti nyomás maximuma: 40 bar / 580 psi

Tengelytömítés:  
Mechanikus tömítés, patronos tömítés, zsinóros tömítés

Csapágyak: 
Szívó oldal: radiális siklócsapágy 
Nyomó oldal: kettős, ferde hatásvonalú golyóscsapágy

Csatlakozás:  
Szívó oldal: 90°-ban elforgatható (balra, fel, jobbra) 
Nyomó oldal: radiális, 90°-ban forgatható  
(balra, fel , jobbra)

Jellemzők: Magasabb lehetséges bemeneti 
nyomás, opcionális meghajtási lehetőség  
a szívóoldalon.

Jellemzők: kompaktabb beépítési méretek,  
4 csonkpozíció (90°, 180°, 270°, 360°) 
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Termékelőnyök, műszaki jellemzők

Egyszerű beépítés
Az e-MP egyszerűen és költséghatékonyan beszerelhető a nagy 
nyomású rendszerekbe rugalmas mechanikus elrendezésének 
és az első fokozatban lévő járókeréknek köszönhetően. Az 
újonnan kifejlesztett járókerék biztosítja a különösen magas 
szívóképességet, mely megfelel a melegvíz, vagy kondenzátum 
szivattyúzási alkalmazásának szigorú követelményeinek is.

Biztonságos üzemelés
Optimalizálja erőforrásait, valamint csökkentse az e-MP-vel az 
állásidőt! A berendezés plusz beépített védelmi funkciókkal is 
rendelkezik, mint például a nagyobb öntisztuló tömítéskamra 
a szennyezett folyadékok szállítására. Emellett a Xylem 
Hydrovarhoz, vagy másik intelligens rendszerhez kapcsolva 
folyamatosan felügyelheti rendszere működését.

Energiamegtakarítás
Óvja környezetét! Az e-MP áramlástechnikailag optimalizált, 
magas hatásfokú hidraulikája, az "U" alakú visszafordító 
csatornákkal, fokozatról-fokozatra biztosítja a folyadék 
ideális áramlását. Ez csökkenti a teljes életciklusra vonatkozó 
költségeket és energiaszükségletet, így a szivattyú a  
nemzetközi normáknál jóval magasabb MEI értékkel bír.

Tervezhető karbantartás
Az e-MP-n lévő (választható) érzékelő interfész segítségével 
megtervezheti és csökkentheti a karbantartási állásidőket.  
A nyomás, hőmérséklet és rezgésérzékelők ehhez az 
interfészhez csatlakoztathatók. Ezen érzékelők üzemfelügyeleti 
vagy diagnosztikai rendszerhez történő csatlakoztatásával  
a karbantartások ütemezése jelentősen egyszerűbbé válik.

Nagyobb kopásállóság
Az okos konstrukció és anyagválasztás az állásidő, a karbantartási 
szükséglet és az üzemeltetési költség csökkentése mellett növeli 
az e-MP szivattyú, és a részegységek életciklusát. A szívóházban 
lévő, újonnan tervezett keményfém siklócsapágy ellenállóbbá 
teszi a berendezést nagyfokú rezgések és ütések esetén. A 
kiegyenlítő dob csökkenti a csapágyak tengelyirányú terhelését, 
valamint a mechanikus tömítések igénybevételét. Ennek 
eredményeképpen sokkal hatékonyabb működés biztosítható.

Egyszerű szerelhetőség
Az e-MP könnyű szerelhetősége az ügyes, egyszerű,  
moduláris kialakításnak köszönhető. A hajtott oldalon a 
csapágy, a mechanikus tömítés és a kiegyenlítő dob könnyen 
hozzáférhető, anélkül, hogy a csőrendszerből a szivattyút el 
kellene távolítani. Emellett az egység moduláris felépítése 
minimalizálja a teljes teljesítménytartomány lefedéséhez 
szükséges alkatrészek számát, amely egyszerűsíti a 
szerelhetőséget, és az alkatrészek cseréjét.

1

2

3

4

5

6

Termékelőnyök
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Szívó oldali járókerék
Minden e-MP szivattyú első fokozatában egy speciális 
kialakítású járókerék üzemel. A járókerék szélesebb   
bemeneti átmérője miatt a folyadék sebessége 
alacsonyabb lesz. Ez a veszteségek csökkentését,  
és megnövelt szívási kapacitást (alacsonyabb NPSH 
értéket) eredményez.

U-alakú csatornák
A fokozatházak lekerekítéseit U-alakú csatornáknak 
hívják, mivel a horony profil "U" alakra hasonlít. Ez a 
funkció fordítja el a szivattyúzott folyadékot 180°-kal, 
és küldi tovább a következő szakaszba. A lekerekített 
élek biztosítják a folyadék kiegyensúlyozott sebesség-
eloszlását, ezzel csökkentve a veszteségeket, valamint 
növelve a hidraulikus hatásfokot.

Kiegyensúlyozó rendszer
A kiegyensúlyozó rendszer tartalmazza a kiegyensúlyozó 
csapágyperselyt, amely a szivattyúházra van telepítve, 
valamint az ellendarabot, a kiegyenlítő dobot, melyek 
a tengelyre kerülnek felszerelésre. A nyomó oldalon a 
szivattyúzott folyadék nyomása tolja előre a folyadékot  
a tömítő házon belül a csapágypersely, és a dobhézag  
közé. Itt nyomás hat a dobra, amely ellenerőket ébreszt 
a járókerekek tengelyirányú tolóerejével szemben, ami 
csökkenti a csapágy mechanikus tömítésén lévő terhelést, 
valamint a tengelyirányú tolóerőt is, ezáltal a kopás is 
csökken. Karbantartáskor a teljes rendszer a csövezés 
bontása nélkül cserélhető.

Tömítőkamra
Az e-MP szivattyúk nagyméretű, kúpos öntisztuló 
tömítőkamrával rendelkeznek. A tisztítási folyamat során a 
részecskék szállítása kifelé, a kamra hosszirányába történik, 
vissza a szivóoldalra.

Érzékelő interfészek
Az e-MP szivattyúra alapfelszereltségként 2 db 
nyomásérzékelő csatlakoztatható, egy a szívó-, egy pedig 
a nyomóoldalra. Opcionális érzékelők csatlakoztathatók 
a csapágykonzolra: két érzékelő (egy vízszintes és 
egy függőleges) a rezgéseket, egy pedig a csapágy 
hőmérsékletét méri. Az e-MP teljesítményének és 
működésének ellenőrzéséhez az érzékelők bármely 
intelligens rendszerhez csatlakoztathatók.

Siklócsapágy
Az e-MPA, e-MPR és e-MPV szivattyúk a szívóoldalon 
siklócsapágyakkal vannak felszerelve, melyek kenését a 
szivattyúzott folyadék végzi el. A csapágyak keményfémből 
készültek, amely még ellenállóbbá teszi a berendezéseket 
a rezgéseknek és ütéseknek.

Műszaki jellemzők
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Teljesítménytartomány

2.950 rpm (2-pólusú motorok)

50Hz

1.450 rpm (4-pólusú motorok)
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60Hz

1.750 rpm (4-pólusú motorok)

3.550 rpm (2-pólusú motorok)
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Hatásfok

Az e-MP teljesítményértékei és hatásfoka ISO 9906:2012 2B szerint. Az ISO szabvány lehetővé 
teszi az 1B, 2B, vagy 3B vizsgálati fokozatot, viszont a vizsgálati fokozatok nem hasonlíthatók 
szimplán össze a konkurens termékek hatékonyságának kiértékeléséhez.  A tényleges 
hatékonyság meghatározásához mélyebb vizsgálatra van szükség.

Példa: a szivattyú hatásfoka 80,8% 2B esetén, valamint 79,2% 1B esetén. Mivel az ipari 
berendezések hatásfokát az ISO 9906:2012 szerint kell megadni, az e-MP hatásfoka csak 1B és 
2B szerint került meghatározásra, a 3B fokozat az ábrán a feltételezett görbét jelzi, mely nagyobb, 
82,4%-os hatásfokot jelez.

e-MP100B/01 ~ 2950 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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DN50

25 bar
(363 psi)

25 bar
(363 psi)

40 bar
(580 psi)

40 bar
(580 psi)

63 bar
(914 psi)

63 bar
(914 psi)

100 bar
(1.450 psi)

100 bar
(1.450 psi)

DN125 DN150DN65 DN100

Méretek
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DN50 DN125 DN150DN65 DN100

Méretek

Az e-MP modellek névleges  
nyomás és méret szerint
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Magyarázat

e- /M 0P 4A A / B1 D 0 20 0 50 2 / VB 0 W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

SZIVATTYÚ TÍPUSA (2 KARAKTER)
(MP) =  magas hatásfokú, és rugalmas több 

fokozatú, radiálszivattyú, a Xylem  
e-sorozatának új tagja

OPCIONÁLIS ELRENDEZÉS (1 KARAKTER) 
(   ) = szabványos 
(H) = HYDROVAR-al felszerelve
(X) = további meghajtások
(M) = több kimenettel rendelkező szivattyú

NYOMÓ OLDALI FÚVÓKA,  
ÉS A HIDRAULIKAI AZONOSÍTÓ  
(3 - 4 KARAKTER)
pl. 100B: 
Nyomó oldali átmérő = 100mm,
B típusú hidraulika a 100-as mérethez
Megjegyzés: mindegyik méret 2 hidraulikával 
rendelkezik (A és B) a nagyobb hatásfokokért,  
a szélesebb áramlási tartomány lefedéséhez

FOKOZATOK/JÁRÓKEREKEK SZÁMA  
(2 KARAKTER) 
pl.:    (04) = 4 fokozatú 

(18) = 18 fokozatú

TELJES, ÉS CSÖKKENTETT MÉRETŰ 
JÁRÓKERÉK KOMBINÁCIÓK (1 KARAKTER) 
(A) = összes járókerék, teljes átmérő
(B) =  csökkentett méretű / teljes járókerekes 

kombináció 1
(C) =  csökkentett méretű / teljes járókerekes 

kombináció 2
(D) =  csökkentett méretű / teljes járókerekes 

kombináció 3
(E) =  csökkentett méretű / teljes járókerekes 

kombináció 4
(X) = csökkentett méretű járókerék munkapontja

ELRENDEZÉS (1 KARAKTER)
(A) =  vízszintes kialakítás – Tengelyirányú 

szívás, radiális kiömlés, 1 görgőscsapágy 
a nyomó oldalon, 1 siklócsapágy a szívó 
oldalon

(R) =  vízszintes kialakítás – Radiális szívás és 
nyomás, 1 görgőscsapágy a nyomó 
oldalon, 1 siklócsapágy a szívó oldalon

(D) =  vízszintes kialakítás – radiális szívás és 
nyomás, 2 görgőscsapágy (egy darab 
Kettős ferde hatásvonalú)

(V) =  Függőleges kialakítás – radiális szívás 
és nyomás, 1 görgőscsapágy a nyomó 
oldalon, 1 siklócsapágy a szívó oldalon

MOTOR TÁPELLÁTÁS (2 - 5 KARAKTER) 
kW x 10, pl. (2000) = 200kW

PÓLUSOK SZÁMA (1 KARAKTER) 
  (2) = 2 pólusú 
(4) = 4 pólusú

FREKVENCIA ÉS TÁPELLÁTÁS  
(2 KARAKTER) 

50Hz:
(5R) = 3x220-240 / 380-415V 
(5V) = 3x380-415 / 660-690V 
(5P) = 3x200-208 / 346-360V 
(5S) = 3x255-265 / 440-460V 
(5T) = 3x290-300 / 500-525V 
(5W) = 3x440-460 / – 
(5X) = más feszültség 
(5–) =  motor nélkül

60Hz:
(6P) = 3x220-230 / 380-400V 
(6R) = 3x255-277 / 440-480V 
(6V) = 3x440-480 / – 
(6U) = 3x380-400 / 660-690V 
(6N) = 3x200-208 / 346-360V 
(6T) = 3x330-346 / 575-600V 
(6X) = más feszültség 
(6–) =   motor nélkül

(A) = 10 bar, EN
(B) = 16 bar, EN
(C) = 25 bar, EN
(D) = 40 bar, EN 
(E) = 63 bar, EN 
(F) = 100 bar, EN

(R) = CL150, ASME 
(S) = CL300, ASME 
(T) = CL600, ASME

NYOMÓ OLDALI FÚVÓKA, NYOMÁS 
TARTOMÁNY, NORMÁL (1 KARAKTER)

(A) = 10 bar, EN
(B) = 16 bar, EN
(C) = 25 bar, EN
(D) = 40 bar, EN 
(E) = 63 bar, EN

(R) = CL150, ASME 
(S) = CL300, ASME

SZÍVÓ FÚVÓKA, NYOMÁS ARÁNY  
(1 KARAKTER)

MOTOR TÍPUS (1 KARAKTER) 
(P) = PLM (Xylem motor)
(W) = WEG
(X) = egyéb
( – )  =  a motor nem része a szállítási csomagnak



13

MECHANIKUS TÖMÍTÉS, ÉS O-GYŰRŰ 
ANYAGAI (1 KARAKTER) 
(4) = karbon / SiC / EPDM 
(2) = karbon / SiC / FPM
(Z) = SiC / SiC / EPDM
(W) = SiC / SiC / FPM 
(N) = keményfém / SiC / FPM
(X) = egyéb
(–) = puha csomagolás

Példák
Alapkeretre szerelt szivattyú, motorral felszerelve,  
MPA100B/04A/BD2000/W25VCCC4: 

Az e-MP sorozat jellemzője a vízszintes elrendezés, a 
tengelyirányú szívó bemenet, a radiális, nyomó oldali fúvóka, 
DN 100-as méret, B hidraulika, 4 fokozat/járókerék, minden 
járókeréknek teljes az átmérője, 16 bar-os szívó fúvóka, 40 
bar-os nyomó oldali fúvóka, WEG típusú 50 Hz-es 200 kW-os 
motorra csatlakoztatva, 3x380-415/660-690V-os tápellátással, 
alapkeretre szerelt, a szívó és a nyomó rész anyaga öntöttvas, 
a járókerekek, és a diffúzorok is öntöttvasból készültek, 
mechanikus karbon/SiC tömítés, EPDM anyagú O-gyűrűk

Alapkeretre szerelt szivattyú, motorral felszerelve, 
MPA100B/04A/BD2000/-25-CCC4:

Az e-MP sorozat jellemzője a vízszintes elrendezés, a 
tengelyirányú szívó bemenet, a radiális, nyomó oldali fúvóka, 
DN 100-as méret, B hidraulika, 4 fokozat/járókerék, minden 
járókeréknek teljes az átmérője, 16 bar-os szívó fúvóka, 40 bar-
os nyomó oldali fúvóka, alapkeretre szerelt, tengelykapcsolót, 
és a tengelykapcsoló védőt tartalmazza a kiszállított csomag, 
előkészítve az 50Hz-es 200 kW-os, 2-pólusú motorral való 
csatlakoztatáshoz, a szívó, és a nyomó rész anyaga öntöttvas, 
mechanikus karbon/SiC tömítés, EPDM anyagú O-gyűrűk

Szabad tengelyvéges szivattyú, MPA100B/04A/BD/-25-CCC4:

Az e-MP sorozat jellemzője a vízszintes elrendezés, a 
tengelyirányú szívó bemenet, a radiális, nyomó oldali fúvóka, 
DN 100-as méret, B hidraulika, 4 fokozat/járókerék, minden 
járókeréknek teljes az átmérője, 16 bar-os szívó fúvóka, 40 
bar-os nyomó oldali fúvóka, 2 pólusú 50 Hz-es motor, a szívó, 
és a nyomó rész anyaga öntöttvas, mechanikus karbon/SiC 
tömítés, EPDM anyagú O-gyűrűk

Megjegyzés: 

1)  Az MP elején lévő „e-” jelölés az összes marketing 
anyagnál, és a kiválasztó eszközöknél is használatos

2)  Az MP elején lévő „e-” jelölés NEM használatos sem  
a névtáblánál, sem pedig a szivattyúk megnevezésénél

3)  Az üres karakterek ( ) átugrásra kerülnek és a következő 
karakter egy hellyel előrébb jön

4)  Ha egy karakter helyén (-) áll, a táblázatban "-" jellel 
szerepel (ld. példák)

C C 4C

26 27 28 29 30

TÖMÍTÉS TÍPUSA (1 KARAKTER) 
(   ) = mechanikus tömítés, szabványos
(C) = patronos tömítés
(P) = puha csomagolás

DIFFÚZOR ANYAGA (1 KARAKTER) 
(C) = öntöttvas 
(N) = rozsdamentes acél
(R) = duplex
(T) = super duplex 
(X) = egyéb

JÁRÓKERÉK ANYAGA (1 KARAKTER) 
(C) = öntöttvas
(B) = bronz 
(N) = rozsdamentes acél
(R) = duplex
(T) = super duplex 
(X) = egyéb

SZIVATTYÚHÁZ ANYAGA: SZÍVÓ, 
NYOMÓ, ÉS FOKOZATOS KIALAKÍTÁSÚ 
ÖNTVÉNY (1 KARAKTER) 
(C) = öntöttvas
(D) = gömbgrafitos öntöttvas 
(F) = acél öntvény
(N) = rozsdamentes acél
(R) = duplex
(T) = super duplex 
(X) = egyéb
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Standard anyagminőségek

DCC DBC DNC

Névleges üzemi nyomás 63 bar / 914 psi -ig

Szívó járókerék (Első fokozat) Öntöttvas (EN-GJL-200) Bronz (CuSn10-C) Rozsdamentes acél (1.4408)

Járókerék Öntöttvas (EN-GJL-200) Bronz (CuSn10-C) Rozsdamentes acél (1.4408)

Diffúzor Öntöttvas (EN-GJL-150)

Fokozatház Gömbgrafitos öntöttvas (EN-GJS-400-15)

Szívó öntvényház Gömbgrafitos öntöttvas (EN-GJS-400-15)

Nyomó oldali öntvényház Gömbgrafitos öntöttvas (EN-GJS-400-15)

Tömítésfedél Gömbgrafitos öntöttvas (EN-GJS-400-15)

Csapágy konzol / motor adapter Öntöttvas (EN-GJL-250)

Szivattyú tartórész (vízszintes / 
függőleges) Öntöttvas (EN-GJL-250)*

Kopógyűrű Választható, duplex (1.4462)

Dob Rozsdamentes acél (1.4057)

Dob csapágypersely Öntöttvas (EN-GJL-250)

Tengely Rozsdamentes acél (1.4057)

Tengelyhüvely Rozsdamentes acél (1.4057)

Nyomáscsökkentő cső Rozsdamentes acél (1.4571)

CCC CBC CNC NNN

Névleges üzemi nyomás 40 bar / 580 psi -ig

Szívó járókerék (Első fokozat) Öntöttvas  
(EN-GJL-200)

Bronz 
(CuSn10-C)

Rozsdamentes acél 
(1.4408)

Rozsdamentes acél 
(1.4408)

Járókerék Öntöttvas 
(EN-GJL-200)

Bronz 
(CuSn10-C)

Rozsdamentes acél 
(1.4408)

Rozsdamentes acél 
(1.4408)

Diffúzor Öntöttvas 
(EN-GJL-150)

Öntöttvas 
(EN-GJL-150)

Öntöttvas 
(EN-GJL-150)

Rozsdamentes acél 
(1.4408)

Fokozatház Öntöttvas 
(EN-GJL-250)

Öntöttvas 
(EN-GJL-250)

Öntöttvas 
(EN-GJL-250)

Rozsdamentes acél 
(1.4408)

Szívó öntvényház Öntöttvas 
(EN-GJL-250)

Öntöttvas 
(EN-GJL-250)

Öntöttvas 
(EN-GJL-250)

Rozsdamentes acél 
(1.4408)

Nyomó oldali öntvényház Öntöttvas 
(EN-GJL-250)

Öntöttvas 
(EN-GJL-250)

Öntöttvas 
(EN-GJL-250)

Rozsdamentes acél 
(1.4408)

Tömítésfedél Öntöttvas 
(EN-GJL-250)

Öntöttvas 
(EN-GJL-250)

Öntöttvas 
(EN-GJL-250)

Rozsdamentes acél 
(1.4408)

Csapágy konzol / motor adapter Öntöttvas (EN-GJL-250)

Szivattyú tartórész (vízszintes / 
függőleges) Öntöttvas (EN-GJL-250)*

Kopógyűrű Választható, duplex 
(1.4462)

Választható, duplex 
(1.4462)

Választható, duplex 
(1.4462)

Duplex  
(1.4462)

Dob Rozsdamentes acél (1.4057)

Dob csapágypersely Öntöttvas 
(EN-GJL-250)

Öntöttvas  
(EN-GJL-250)

Öntöttvas 
(EN-GJL-250)

Duplex  
(1.4462)

Tengely Rozsdamentes acél 
(1.4057)

Rozsdamentes acél 
(1.4057)

Rozsdamentes acél 
(1.4057)

Duplex  
(1.4462)

Tengelyhüvely Rozsdamentes acél 
(1.4057)

Rozsdamentes acél 
(1.4057)

Rozsdamentes acél 
(1.4057)

Duplex  
(1.4462)

Nyomáscsökkentő cső Rozsdamentes acél (1.4571)
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*Szénacél (1.0038), a 125-ös, és a 150-es mérethez, vízszintes elrendezésnél. **Hasonló fokozatok az amerikai szabvány szerint.

FCC FNC RNN RRR TTT

Névleges üzemi nyomás 100 bar / 1.450 psi -ig

Szívó járókerék (Első fokozat) Öntöttvas  
(EN-GJL-200)

Rozsdamentes acél 
(1.4408)

Rozsdamentes acél 
(1.4408)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Járókerék Öntöttvas  
(EN-GJL-200)

Rozsdamentes acél 
(1.4408)

Rozsdamentes acél 
(1.4408)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Diffúzor Öntöttvas 
(EN-GJL-150)

Öntöttvas 
(EN-GJL-150)

Rozsdamentes acél 
(1.4408)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Fokozatház Acél öntvény 
(1.0619)

Acél öntvény 
(1.0619)

Duplex  
(1.4517)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Szívó öntvényház Acél öntvény 
(1.0619)

Acél öntvény 
(1.0619)

Duplex  
(1.4517)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Nyomó oldali öntvényház Acél öntvény 
(1.0619)

Acél öntvény 
(1.0619)

Duplex  
(1.4517)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Tömítésfedél Duplex  
(1.4517)

Duplex  
(1.4517)

Duplex  
(1.4517)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Csapágy konzol / motor adapter Öntöttvas (EN-GJL-250)

Szivattyú tartórész (vízszintes / 
függőleges) Öntöttvas (EN-GJL-250)*

Kopógyűrű Választható, 
duplex (1.4462)

Választható, 
duplex (1.4462)

Duplex  
(1.4462)

Duplex  
(1.4462)

Super duplex 
(1.4410)

Dob Rozsdamentes acél 
(1.4057)

Rozsdamentes acél 
(1.4057)

Rozsdamentes acél 
(1.4057)

Duplex  
(1.4462)

Super duplex 
(1.4410)

Dob csapágypersely Öntöttvas 
(EN-GJL-250)

Öntöttvas 
(EN-GJL-250)

Duplex  
(1.4462)

Duplex  
(1.4462)

Super duplex 
(1.4469)

Tengely Rozsdamentes acél 
(1.4057)

Rozsdamentes acél 
(1.4057)

Duplex  
(1.4462)

Duplex  
(1.4462)

Super duplex 
(1.4410)

Tengelyhüvely Rozsdamentes acél 
(1.4057)

Rozsdamentes acél 
(1.4057)

Duplex  
(1.4462)

Duplex  
(1.4462)

Super duplex 
(1.4410)

Nyomáscsökkentő cső Rozsdamentes acél 
(1.4571)

Rozsdamentes acél 
(1.4571)

Rozsdamentes acél 
(1.4571)

Ausztenites acél 
(1.4539)

Ausztenites acél 
(1.4539)

REFERENCIA SZABÁVNYOK

ANYAG EURÓPA USA**

Öntöttvas (EN-GJL-150) EN 1561 - JL1020 ASTM - 25.OSZTÁLY

Öntöttvas (EN-GJL-200) EN 1561 - JL1030 ASTM - 30.OSZTÁLY

Öntöttvas (EN-GJL-250) EN 1561 - JL1040 ASTM - 35.OSZTÁLY

Gömbgrafitos öntöttvas (EN-GJS-400-15) EN 1563 - JS1030 ASTM - 65-45-12

Bronz (CuSn10-C) EN 1982 - CC480K ASTM - C90700

Acél öntvény (1.0619) EN 10213 - GP240GH ASTM - WCB

Rozsdamentes acél (1.4408) EN 10283 - GX 5 CrNiMo 19 11 2 ASTM - CF8M

Duplex (1.4517) EN 10283 - GX 2 CrNiMoCuN 25 6 3 3 ASTM - CD4MCuN

Super duplex (1.4469) EN 10283 - GX 2 CrNiMoN 26 7 4 ASTM - CE3MN

Szénacél (1.0038) EN 10025 - S235JR ASTM - C, D fokozat

Rozsdamentes acél (1.4057) EN 10088 - X 17CrNi 16 2 ASTM - 431

Rozsdamentes acél (1.4571) EN 10088 - X 6 CrNiMoTi 17 12 2 ASTM - 316Ti

Ausztenites acél (1.4539) EN 10088 - X 1 NiCrMoCu 25 20 5 ASTM - 904L

Duplex (1.4462) EN 10088 - X 2 CrNiMoN 22 5 3 ASTM - F51

Super duplex (1.4410) EN 10088 - X 2 CrNiMoN 25 7 4 ASTM - F53
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Normál szállítási terjedelem és kiegészítők 

Normál szállítási terjedelem 
(Az elnevezés részleteihez ld. a 12. oldalon található magyarázatot.)

Kiegészítők
• Keretek

• Tengelykapcsolók, és tengelykapcsoló védők

• Motorok::  
2-pólusú: 7,5kW - 1.250kW / 10LE - 1.700LE 
4-pólusú: 2,2kW - 160kW / 3LE - 220LE

• Ellenőrző és szabályozó interfészek

• Hőmérséklet, és rezgés érzékelő interfészek  
(Szabványos nyomás érzékelő interfész) 

• HYDROVAR HVL és HYDROVAR SMART   
(További információk a következő oldalon)

További speciális igényei vannak? (Pl. lendkerék, amivel 
elkerülhetők a csővezetékben hirtelen fellépő vízlökések?) 
Kérjük forduljon a Xylem értékesítő csapatához!

Keretre szerelt szivattyú, motorral felszerelve
 
MPA100B/04A/BD2000/W25VCCC4

Keretre szerelt szivattyú kuplunggal, motor nélkül

MPA100B/04A/BD2000/-25-CCC4

Szivattyú szabad tengelyvéggel
 
MPA100B/04A/BD/-25-CCC4
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HYDROVAR HVL és  
HYDROVAR SMART
Bármely szivattyú üzemeltetésekor a legnagyobb 
kiadást az energiaköltségek jelentik. Az ötödik 
generációs frekvenciaváltók az e-MP rendszerrel 
együttműködve jelentősen növelik az Ön rendszerének 
hatásfokát, és használattól függően akár 70%-kal 
csökkentik az energiafelhasználást. Ez azt jelenti,  
hogy a HYDROVAR két év alatt megtérül.

 HYDROVAR HVL: 1,5 kW - 22kW, falra, vagy motorra 
szerelhető kivitel  

HYDROVAR SMART: 22 kW felett. Az egység 
valamennyi HYDROVAR funkciót tartalmazza, kompakt 
kialakításának köszönhetően pedig szinte bárhová 
beszerelhető.

Növelje rendszere hatásfokát!

Jellemzők HYDROVAR 
HVL

HYDROVAR 
SMART

Bármely szabványos 
aszinkron motorra 
felszerelhető

•

Fejlett motor vezérlés • •
Integrált THDi szűrő • kérésre

Bővített kommunikációs 
képességek • •
Könnyű üzembehelyezés 
és üzemeltetés • •
Több szivattyú 
csatlakoztatható maximum 8 maximum 4

Válassza ki az Ön változtatható 
sebességű rendszeréhez 
megfelelő szivattyút
Ha egy változtatható sebességű rendszerhez 
választ szivattyút, akkor a szivattyú teljes működési 
tartományát kell figyelembe venni. Mivel a szivattyú 
főként részleges terhelés mellett üzemel, így a legjobb 
hatásfok nem a maximális munkapontnál lesz. 

A kiválasztott szivattyú maximális munkapontjának  
az elfogadható tartományon belül egybe kell esnie  
a legjobb hatásfokkal (pl. opt -10%).

Ez a kiválasztás biztosítja, hogy a szivattyú részleges 
terhelés mellett egy széles tartományon belül a 
legnagyobb hatásfokkal dolgozik. Hosszabb ideig tartó, 
alacsony terhelés esetén érdemes a rendszer kezelését 
2 szivattyúra osztani, vagy egy nyomástartó szivattyút 
üzembe állítani.
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Alkalmazási területek

Általános ipari
Valamennyi gyártó ipar, beleértve az acél, a cukor, a fa, az 
abroncs és gumi, a cellulóz és papír, az autó, az élelmiszer 
és ital iparágakat.

Alkalmazások: ipari folyamatok hűtő- és fűtőkörei, 
mosó- és tisztító rendszerek, tűzoltó rendszerek, 
szűrőrendszerek, vízszállító rendszerek, nyomásfokozó 
rendszerek, vízkezelő rendszerek

Erőművek
Megújuló energia, vízerőmű, biomassza, geotermikus, 
fosszilis energia

Alkalmazások: kazántápvíz, kondenzátum szivattyúzás, 
légtelenítés, víz befecskendezés, víz szállítás, kiegészítő 
rendszerek, tűzoltó rendszerek, hűtő, és fűtőkörök, 
távhűtő, és távfűtő rendszerek

Olaj és gáz
Szárazföldi és vízi fúrás, finomítás, frakcionálás

Alkalmazások: nyersolaj szállítás, tengervíz/víz 
befecskendezés, tűzoltó rendszerek, vízszállítás, vízkezelés

Bányaipar
Alkalmazások: víztelenítés, vízszűrés, vízszállítás, tűzoltó 
rendszerek

Irodaépületek
Alkalmazások: vízellátás, nyomásfokozó rendszerek, 
tűzoltórendszerek, HVAC rendszerek

Mezőgazdaság
Alkalmazások: vízellátás, öntözés
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A Xylem többfokozatú szivattyúi már több mint száz éve 
elégíti ki az ügyfelek szükségleteit. Manapság sikeresen 
működnek a különböző piacokon, és alkalmazásokkal 
együtt, szerte a világon.

Szivattyúzható folyadékok:
• Víz

• Szennyezett/használt víz

• Talajvíz

• Iható víz

• Termálvíz

• Az összes régióban lévő tengervíz

• Brakk víz

• Tápvíz

• Meleg víz

• Kondenzátum

• Hűtővíz/fűtővíz

• Oldószerek

• Kenőanyagok

• Nyersolaj

• Olaj emulziók

• Üzemanyagok

Szabadidő
Sípályák, szabadidő parkok, fürdők

Alkalmazás: hóágyúk, vízszállítás, nyomásfokozás

Közüzem
Vízművek, sótalanító üzemek, vízelvezetés, és árvizvédelem, 
alagutak

Alkalmazások: távhő szolgáltatások, vízszállítás, vízkezelő 
rendszerek, sótalanítás, fordított ozmózisos eljárások, 
nanoszűrők, tűzoltórendszerek, nyomásfokozók

Egyéb felhasználás
Alkalmazások: távhő szolgáltatások, vízszállítás, vízkezelő 
rendszerek, sótalanítás, fordított ozmózisos eljárások, 
nanoszűrők, tűzoltórendszerek, nyomásfokozók



1) A növényekben lévő szövet, amely vizet visz fel, a gyökerektől;
2) Egy vezető globális vállalat a vízkezelési technológia terén.

Egységes, és közös céllal rendelkező nemzetközi csapat vagyunk: azaz fejlett technológiai 
megoldásokat kínálunk a világ vízzel kapcsolatos kihívásaira. A munkánkban központi szerepet 
játszik az új technológiák fejlesztése, amelyek tökéletesítik a víz felhasználásának, megőrzésének 
és újbóli felhasználásának módját a jövőben. A termékeink, és a szolgáltatásaink továbbítják, 
kezelik, ellenőrzik, és visszavezetik a vizet a környezetbe, a közüzemi, az ipari használatnál, a 
lakó, és kereskedelmi épület szolgáltatásoknál, valamint a mezőgazdasági alkalmazásokhoz. A 
Sensus 2016.októberi megvásárlásával, a Xylem okos mérőket, hálózati technológiákat, és fejlett 
adatelemzési megoldásokat kínál a víz, a gáz, és az elektromos közmű szolgáltatásokhoz. Több 
mint 150 országban, erőteljes, hosszan tartó ügyfél kapcsolattal rendelkezünk, az ügyfelek a 
vezető termék márkák, és alkalmazások szakértőjeként ismernek minket, miközben erőteljesen 
összpontosítunk az átfogó, és a fenntartható megoldásokra.

Bejegyzett székhely:
Xylem Water Solutions Italia Srl

Via Gioacchino Rossini 1/A
20020 – Lainate (MI) – Italy
Tel. (+39) 02 90358.1
Fax (+39) 02 9019990
www.xylemwatersolutions.com

További információ, és műszaki támogatás:
Xylem Service Italia Srl

Via Dottor Vittorio Lombardi 14
36075 – Montecchio Maggiore (VI) – Italy
Tel. (+39) 0444 707111 
Fax (+39) 0444 491043
www.lowara.com

A Lowara a Xylem Inc., vagy valamelyik leányvállalatának bejegyzett védjegye.
Az összes többi védjegy, vagy bejegyzett védjegy az adott tulajdonosé.

A Xylem Water Solutions Italia Srl fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül  módosításokat végezzen el.
A Lowara a Xylem Inc., vagy valamelyik leányvállalatának bejegyzett védjegye. © 2017 Xylem, Inc.

Azzal kapcsolatosan, hogy a Xylem, hogyan tud segíteni Önnek, a www.xylem.com  
oldalon talál felvilágosítást.

Xylem 


