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Lowara e-MP sorozat

MAGAS HATÁSFOKÚ, SOKOLDALÚ TÖBBFOKOZATÚ SZIVATTYÚK

Változatos felhasználás különféle alkalmazásokra.



Már elérhető a legújabb generációs, 
robusztus felépítésű többfokozatú 
szivattyúnk, mely alkalmazható a 
legmagasabb nyomások esetén is. A 
Lowara e-MP ötvözi a Xylem évszázados 
tapasztalatát és szaktudását, amivel 
megbízható és hatékony megoldásokat készít 
az iparban, közüzemben, mezőgazdaságban 
és építőiparban tevékenykedő ügyfelek 
számára. A Lowara e-MP szivattyúk széleskörű 
konfigurálási lehetőségeiknek köszönhetően 
valamennyi alkalmazásban helytállnak.

Gyors Kiválasztás 
Használja az online kiválasztó 
alkalmazásunkat (Xylect), amivel időt 
takaríthat meg. Az e-MP különböző 
méretekben, modellekben, és 
anyagminőségben áll rendlekezésre, amely 
lehetővé teszi az Ön rendszerének tökéletes 
beállítását. A Xylem segít a megfelelő 
modell, és a szükséges kiegészítők, a 
vízszintes vagy függőleges elrendezésű 
hidraulika, továbbá az alkalmazásnak 
megfelelő anyagminőség kiválasztásában.

Szakértői támogatás 
Ha a megfelelő e-MP készülék 
kiválasztásával és beépítésével 
kapcsolatban kérdése merül fel, akkor 
kérjük, hogy forduljon a Xylem értékesítési 
csapatához. A Xylem világszerte több, 
mint egy évszázados tapasztalattal 
rendelkezik a nagy nyomású, öntött, 
többfokozatú szivattyúk tervezésében, 
és konfigurációjában. Kéréseit tapasztalt 
mérnökeink válaszolják meg, így biztos 
lehet benne, hogy az Ön szivattyúja az Ön 
alkalmazási igényeihez igazodik.

Bemutatjuk a rendkívül sokoldalú, 
többfokozatú e-MP öntvényszivattyút.

VÁLTOZATOK ÁTTEKINTÉSE
 
Méretek: DN50 – DN150

Beépítés: vízszintes, és függőleges

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

Maximális emelőmagasság: 950m / 3.100ft

Maximális átfolyás 850m3/óra / 3.740 US gpm

A szivattyúzott folyadék hőmérséklete: 
-25°C – +140°C, opcionálisan 180°C / 
-13ºF – +284ºF, opcionálisan 356ºF

ANYAGMINŐSÉGEK
 
Szivattyúház: öntöttvas, gömbgrafitos öntöttvas, acél, 
rozsdamentes acél (AISI 316), duplex rozsdamentes acél, 
super duplex rozsdamentes acél

Járókerék: öntöttvas, bronz, rozsdamentes acél 
(AISI 316), Duplex rozsdamentes acél, super duplex 
rozsdamentes acél

Elasztomerek: EPDM, FPM

Tengelytömítés: Mechanikus tömítés, Patronos tömítés, 
zsinóros tömítés



1 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 alkalmazások 
szigorú követelményeinek is.

2 Biztonságos üzemelés
Optimalizálja erőforrásait, és 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.

3 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.

4 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.

5 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.

6 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 alkatrész-gazdálkozdást.

KIEGÉSZÍTŐK
 
Motorok

Alapkeretek

Tengelykapcsolók

Tengelykapcsoló védők

Ellenőrző és szabályozó egységek

Hydrovar frekvenciaváltó

Egyedi kérésre: pl. lendkerék, 
nagy feszültségű motorok

ELÉRHETŐSÉG 
A forgalomba hozott, teljes Lowara e-MP sorozat bővülhet, változhat.
Ha kérdése merül fel az új típusokat illetően, kérjük forduljon a Xylem 
értékesítő csapatához.



Xylem 
1) A növények azon szövete, amely a vizet a gyökerekből felfelé szállítja
2) Vezető globális víztechnológiai vállalat

Látogasson el a www.xylem.com oldalra, és tudjon meg többet arról, hogyan segíthet Önnek a Xylem.

Globális csapatunk egy közös cél érdekében dolgozik: hogy innovatív megoldásokat 
nyújtsunk a világ vízzel kapcsolatos kihívásaira. Munkánk középpontjában olyan új 
technológiák megalkotása áll, amelyek a jövőben tökéletesítik a víz felhasználásának, 
megőrzésének és újrafelhasználásának módjait. Termékeink és szolgáltatásaink továbbítják, 
kezelik, ellenőrzik és visszajuttatják a vizet a környezetbe, valamint segítünk ügyfeleinknek 
abban, hogy hatékonyabban használhassák a vizet otthonaikban, épületeikben, ipari és 
mezőgazdasági üzemeikben. A Sensus 2016.októberi megvásárlásával, a Xylem okos 
mérőket, hálózati technológiákat, és fejlett adatelemzési megoldásokat nyújt a víz, a gáz, és 
az elektromos közmű szolgáltatásokhoz. Több, mint 150 országban ápolunk stabil és hosszú 
távú kapcsolatot ügyfeleinkkel, akik a piacvezető márkákat, a szakértelmet és az innovációt 
ötvöző, fenntartható megoldásokat kínáló vállalatként ismernek bennünket.
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