
Lowara e-MP serie

HOGE EFFICIËNTIE EN FLEXIBELE MEERTRAMPSPOMPEN 
MET ONEINDIGE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN



Er is eindelijk een robuust en betrouwbaar 
pompsysteem voor praktisch elke 
hogedruktoepassing. De Lowara e-MP 
combineert Xylem's jarenlange ervaring, 
kennis en expertise om een krachtige en 
efficiënte oplossing te creëren voor klanten in 
de industrie, landbouw en gebouwentechniek. 
Ontworpen om op meerdere manieren 
toegepast te worden, biedt de Lowara e-MP 
altijd de oplossing die u zoekt. 

Eenvoudige selectie
 
Gebruik de online selectie tool om tijd 
te besparen. De e-MP is verkrijgbaar in 
verschillende modellen, maten en materialen, 
waardoor u hem kunt aanpassen aan uw 
wensen. Xylem helpt u bij het kiezen van het 
juiste model en de benodigde toebehoren, 
een horizontale of verticale uitvoering en de 
configuratie van de pompbehuizing, hydrauliek 
en seals op basis van uw wensen.

Expertadvies
 
Xylem heeft wereldwijd meer dan een eeuw 
ervaring in het ontwerpen en configureren van 
meertrapspompen voor hogedruktoepassingen.  
Uw verzoek wordt voorgelegd aan onze ervaren 
ontwerpafdeling om er zeker van te zijn dat uw 
pomp geoptimaliseerd is voor uw toepassing.

Maak kennis met de e-MP, een uiterst 
veelzijdige meertrapspomp

SPECIFICATIES
 
Maten: DN50 tot DN150

Configuraties: horizontaal en verticaal

Vermogen: 
7,5 kW – 1.250 kW (tweepolig) 
2,2 kW – 160 kW (vierpolig)

Opvoerhoogte tot 950m

Debiet tot 850m3/h

Temperatuur van gepompte vloeistof:
-25 °C tot +140 °C, 180 °C optioneel

MATERIAALOPTIES
 
Pompbehuizing: gietijzer, nodulair gietijzer, staal, 
roestvrijstaal (AISI 316), duplex roestvrijstaal, super 
duplex roestvrijstaal

Waaier: gietijzer, brons, roestvrijstaal (AISI 316), 
duplex roestvrijstaal, super duplex roestvrijstaal

Elastomeren: EPDM, FPM

Asafdichting: Mechanische afdichting, 
patroonafdichting, zachte verpakking



1 Eenvoudige integratie
De e-MP is eenvoudig integreerbaar en zeer kosteneffectief in 
nagenoeg elke hogedruktoepassing. Dit dankzij zijn fexibele 
mechanische configuratie en de eerste waaier aan de zuigzijde, 
welke volledig nieuw ontworpen is. Hij beschikt over extreem 
hoge zuigkracht om te voldoen aan de eisen van warmwater- 
en condensaat toepassingen. 

2 Veiligheid
De veiligheid van uw mensen staat voorop. Bescherm 
uw mensen en waarborg de continue werking van uw 
installatie met de e-MP. De e-MP beschikt over ingebouwde 
beveiligingen, zoals een zelfreinigende afdichtingskamer voor 
verontreinigde vloeistoffen. Daarnaast kunt u de veiligheid 
controleren en bewaken door de pomp aan te sluiten aan de 
Xylem Hydrovar of een ander intelligent systeem. 

3 Energiebesparing
Draag uw steentje bij aan een beter milieu. De zeer efficiënte 
hydrauliek van de e-MP wordt geoptimaliseerd door 
stromingsberekeningen en U-bochtkanalen, wat voor een 
ideale doorstroming van de gepompte vloeistof in elke fase 
zorgt. Dit reduceert zowel de levenscycluskosten als de 
energievraag, wat de pomp MEI-waarden geeft boven de 
internationale eisen.

4 Planbare service
Plan en waarborg de continue werking van uw installatie 
met de hulp van optionele sensorinterfaces van de e-MP. 
Druk-, temperatuur- en trillingssensoren kunnen op deze 
mechanische interfaces geïnstalleerd worden. Door ze aan te 
sluiten op een intelligent monitoringsysteem, kunt u zelf een 
preventief onderhoudsschema opstellen voor de pomp.  

5 Minder slijtage
Zorg voor een continue werking en verminder 
onderhoudsbehoeften en operationele kosten dankzij 
een reeks slimme designkenmerken en materialen, die de 
levensduur van de e-MP en zijn onderdelen verlengt. Zo zijn 
de nieuw ontworpen glijlagers aan de zuigzijde gemaakt van 
wolfraamcarbide en worden ze elastisch ondersteund om 
extreme trillingen en schokken op te vangen. De gebalanceerde 
dichtingshouder reduceert de axiaal krachten van de lagers en 
de belasting op de mechanische asafdichting. Het uiteindelijke 
resultaat is een efficiëntere, doeltreffendere werking.

6 Eenvoudig onderhoud
Geen ongewenste kosten en weinig onderhoud? De Lowara 
e-MP is eenvoudig te onderhouden dankzij het slimme, 
eenvoudige en modulaire ontwerp. De lager aan aandrijfzijde, 
de mechanische asafdichting en de gebalanceerde 
dichtingshouder zijn allen eenvoudig toegankelijk zonder de 
pomp uit het leidingsysteem te halen. Door de modulaire 
opbouw van de e-MP, wordt het aantal benodigde onderdelen 
om het volledige werkgebied te dekken geminimaliseerd, wat 
de montage en het beheer van onderdelen vereenvoudigt.

ACCESSOIRES
 
Motoren

Frames

Koppelingen

Koppelingafschermingen

Monitoring & control interfaces

Hydrovar

Optioneel: bijv. vliegwiel, 
hoogspanningsmotoren



1) Het weefsel in planten dat het water omhoog transporteert vanaf de wortels
2) Een toonaangevend watertechnologiebedrijf

For more information on how Xylem can help you, go to www.xylem.com

Xylem 

Wij zijn één wereldwijd team dat streeft naar één gemeenschappelijk doel: het creëren van 
geavanceerde technologie oplossingen voor wereldwijde wateruitdagingen. 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. Onze 
producten en diensten maken het mogelijk om water te transporteren, te behandelen, te 
analyseren en te monitoren en zorgen ervoor dat het veilig is voor gebruik in nutsbedrijven, 
dienstverlening in huishoudelijke en commerciële gebouwen en op industrieel en 
agrarisch terrein. Met de overname van Sensus in oktober 2016 heeft Xylem slimme 
meettechnieken, netwerktechnologieën en geavanceerde gegevensanalyse voor water-, 
gas- en elektriciteitsbedrijven aan haar portefeuille met oplossingen toegevoegd. In meer 
dan 150 landen hebben we sterke en langdurige relaties met klanten die ons kennen door 
onze krachtige combinatie van toonaangevende productmerken en toepassingsexpertise 
met een sterke focus op de ontwikkeling van duurzame oplossingen. 

Salesvestigingen Benelux:

www.xyleminc.com/nl
www.xyleminc.com/be
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