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Около 10 до 15 процента от консумацията на електроенергия на едно средно домакинство се консумират 
от битовите отоплителни циркулатори. По-голямата част от тях са стандартни фиксирани 3 скоростни 
циркулатори. Новата директива на европейският съюз: Еко-Дизайн, ErP-Directive EC 641/2009, влезе в сила 
от 1ви Януари 2013.  Целта е значително да се намали консумацията на електроенергия, а през 2015 година 
тези строги изисквания ще бъдат допълнително утежнени. 

До този момент алтернативата беше покупката на евтин и неефективен стандартен циркулатор с висока 
консумация на електроенерия или на модерна високо ефективна помпа с честотно регулиране - скъпа, но 
енергоспестяваща. Новата помпа Lowara Ecocirc®, създадена от Xylem, постига точния баланс между висока 
енергийна ефективност и електронно 
управление на добра цена, възвръщаща 
инвестицията в много кратък срок след 
монтажа.

Оптимизираната конструкция 
е опростена благодарение 
на иновативния дизайн на 
сферичния двигател. 
Никакви компромиси 
от гледна точка на 
ефективността, с ясната цел 
какво трябва да прави една 
високо ефективна помпа 
най-добре - да изпомпва 
ефективно!
Нито повече, нито по-малко!

Ясно се фокусираме върху разумната 
цена и добрия коефициент на полезно 
действие без никакви допълнителни 
разходи. Концентрираме се върху 
основното - надеждна работа с висока 
ефективност, максимална рентабилност 
и възвръщаемост на инвестициите. Това 
са основните причини, заради които 
сме нарекли тази помпа Ecocirc® . Тя е 
създадена в съответствие с директива 
ErP за 2015. Високо ефективните 
циркулатори не са новост на пазара 
за нас: от 2009 година сме един от 
водещите производители на високо 
ефективни циркулатори в Европа, където 
високата ефективност в домовете е 
стандарт.

Нова  високо 
ефективна помпа

Перална машина

Съдомиялна 
машина

Сушилня

Хладилник

Фризер

Готварска печка

Стара фиксирана 
трискоростна

помпа

60-150 kWh

200 kWh

245 kWh

325 kWh

330 kWh

415 kWh

445 kWh

520-800 kWh

38 € / година

47 € / година

62 € / година

63 € / година

79 € / година

100-150 €  енергиини разходи - годишно!

85 € / година

самосамо 11 - 29 € /  11 - 29 € / годинагодина

Икономии за средно 
статистическо 
домакинство

около. 70 -140 € годишно спестяване!*

Скритата консумация на електроенергия се
превръща във високо ефективно спестяващо чудо!

Ясно съобщение към всички строители!
През последните години се наблюдава 
огромен технологичен скок при битовите 
отоплителни циркулатори.

Новата високо ефективна помпа Lowara 
Ecocirc®  създадена от Xylem спестява 
до 90% от разхода за електроенергия 
в стравнение със старите стандартни 
циркулатори за отопление.  

В зависимост от разходите по 
закупуване и монтиране новата Ecocirc® 
се изплаща за период от 2-3 години. 

Ясно съобщение към всички строители:  

изгодно е да замените всяка стара 
циркулационна помпа, дори все още 
да работи. Във всяко домакинство, на 
всеки строителен обект. С невероятен 
потенциал за допълнителни продажби! 
Използвайте една при следващия си 
проект. 

Това би означавало допълнителни 
продажби на едро за строителя и 
икономия и спестени средства за 
собствениците. Това ни насочва към  
най-важното. Това е Lowara Ecocirc® .

* Всяко домакинство и всеки отоплителен навик е различен. Горе изброените стойности са базирани на едно средно
статическо 3 членно семейство в Германия,  където цената за ел.енергия е 20 цента за кВ/ч, според независимо проучване
на института “Stiftung Warentest“ публикувано 09/2007.



Подобрена хидравлика - подобрена ефективност
Най-новите компютърни симулации оптимизираха 
работното колело и корпуса на помпата. Чугуненият 
корпус на помпата е изцяло обработен чрез 
катафореза и съответно е устойчив на коризия. 

Как ефективността може
да работи още по-добре?

Най-добрите идеи винаги са най-
простите. Внушително проста е 
и конструкцията на безваловия 
сферичен двигател. Нуждае се само 
от един единствен лагер, който се 
самоцентрира, и не се нуждае от 
вал. Това значително намалява 
броя на скъпите и сложни прецизни 
части. В детайли това води до много 
технически предимства и ползи. Но 
най-важното преимущество е: 
Комбинирането на простия сферичен 
двигател с модерната ECM  високо 
ефективна технология води до бърза 
възвръщаемост на това, което сте 
платили и следователно достъпна 
ефективност.
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Отговорът е толкова прост 
колкото и дизайнът на 
сферичният двигател!

Не блокира дори при много тежки условия на работа:  
революционната и патентована Анти-Блок Технология!
Сферичният ротор
Постоянният магнитен ротор/работно 
колело е единственият детайл, който 
се движи. Помпите със сферичен 
двигател са без вал и точно затова 
шептят тихо през целия си живот. В 
случай, че се установи блокиране на 
ротора, авариен софтуер разтърсва и 

Оптимизрана технология на двигателя
Двойно повече електрически намотки комбинирани с 
32 битов процесор последно поколение - допринасят 
допълнително Ecocirc® да бъде още по-ефективна. 
Интегрираната защита от прегряване автоматично редуцира 
скоростта на помпата и може дори да я спре и стартира 
отново, за да предпази електрониката и лагера в случай на 
работа без вода. 

 

Лесен контрол
Две функции в едно управление: 
- Безстепенно ръчно регулиране с постоянна 
скорост, обозначено с бяла LED светлина, 
  или алтернативно 
- Автоматично диференциално налягане,
  обозначено със синя LED светлина. 

Винаги лесен достъп
Двигателят на помпата може 
да бъде завъртян във всяко 
положение на 360° благодарение 
на дизайна на обединяващата 
гайка (пръстен). Така винаги имате 
лесен достъп до електрическите 
връзки и копчето за управление.

Качествен и бърз монтаж
благодарение на фабрично 
изведеният 2 метра ел. кабел.

Новият дизайн разделя магнитната камера от потока
Намагнетизиран магнетит и утайки се вкарват с изпомпваната 
течност и се натрупват по постоянния магнит на помпата. 
Това може да доведе до блокиране или дори провреждане.    
Нашата нова Анти-Блок-Технология напълно разделя основния 
поток на изпомпваната течност от магнитните части. С дизайна 
на нашата помпа блокирането е невъзможно дори при много 
стари и отворени системи.

Главният поток на изпомпваната 
течност (синьо) и частиците магнетит 
и утайка  (червено) минават извън 
зоната на влияние на постоянния 
магнитен ротор (в долната част).

Страничният поток на циркулаторите 
с мокър ротор, които е необходим 
за смазването и охлаждането на 
лагера, е отделен от главният поток 
с магнетит и утайка.

НОВО

вибрира ротора, 
за да се избегне 
по-нататъшно 
блокиране. 
Еволюционната 

Анти-Блок-Тхнология се забелязва 
най-добре при сегашната позицията на 
керамичния сачмен лагер: в предишни 
версии беше видима и от външната 
страна на помпата, днес се намира в 
центъра на ротора.

Автоматичен режим
за обезвъздушаване
Бърз автоматичен режим
за безопасна работа.



Модел Арт. No. Напор
Дълж. 
корпус
(mm)

Изход
Прис.
чрез

холендр
EEI Работни режими

Устой-
чивост 
на 

магнетит
Корпус

 Ecocirc 25-4/180 60500 8300

4 метра

180
G 1 1/2'' 1'' ≤ 0,21 - безстепенно ръчно 

  или 
- автоматично  
променливо 
диференциално 
налягане

Анти-
Блок-
Техно-
логия

чугунен 
корпус 
обраб. 
чрез 
ката-
фореза

 Ecocirc 32-4/180 60500 8400 G 2'' 1 1/4'' ≤ 0,21

 Ecocirc 15-4/130 60500 8000

130

G 1'' 1/2'' ≤ 0,22

 Ecocirc 20-4/130 60500 8100 G 1 1/4'' 3/4'' ≤ 0,21

 Ecocirc 25-4/130 60500 8200 G 1 1/2'' 1'' ≤ 0,21

Високо ефективни циркулатори за битово отопление Lowara Ecocirc®   
Високо ефективни помпи с ECM-технология и постоянен магнитен ротор за инсталации с лъчисто отопление 
(с една и две тръбни системи), подово отопление, захранване на бойлер, соларни станции и други подобни 
приложения; Ефективност според директива ErP ready за 2015; без вал, сферичен двигател без нужда от 
поддръжка, устойчива на магнетит Анти-Блок-Технология, различни работни режими (безстепенно ръчно 
или автоматично променливо диференциално налягане), чугунен корпус обработен чрез катафореза, LED 
индикатор за работния режим, фабрично монтиран 2 метра ел. кабел.;

Продуктова гама

 Ecocirc 25-6/180 60500 8350

6 метра

180
G 1 1/2'' 1'' ≤ 0,23 - безстепенно ръчно 

  или 
- автоматично  
променливо 
диференциално 
налягане

Анти-
Блок-
Техно-
логия

чугунен 
корпус 
обраб. 
чрез 
ката-
фореза

 Ecocirc 32-6/180 60500 8450 G 2'' 1 1/4'' ≤ 0,23

 Ecocirc 15-6/130 60500 8050

130

G 1'' 1/2'' ≤ 0,26*

 Ecocirc 20-6/130 60500 8150 G 1 1/4'' 3/4'' ≤ 0,23

 Ecocirc 25-6/130 60500 8250 G 1 1/2'' 1'' ≤ 0,23

Означения на модела

Ecocirc 25 - 4 /  180

                    Връзка - DN

Дължина на корпус (мм)

Технически данни

Двигател  Електронно управляем, сферичен двигател
 без вал с постоянен магнитен ротор
Макс. налягане в системата 10 bar
Електрически данни 200 – 240 Volt, 50 / 60 Hertz
Електрическа консумация Модели Ecocirc xx-4: 4 - 23 Watt
 Модели Ecocirc xx-6: 4 - 42 Watt
Транспортирани течности Вода за отопление VDI 2035
 Смеси вода/гликол*
Устойчивост на магнетит Анти-Блок-Технология
Допустими 
температурни граници -10 °C** до +110° C
Енергийна ефективност ErP 2015 ready
Клас на защита за двигателя IP 44
Клас на изолация F 
* проверете хидравличните характеристики при процентно съдържание повече от 20% гликол
** без да замръзва

Модел

Напор на помпата в метри

*ErP ready 2013

Размери
Модел A 

(mm)
B

(инчове)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)

 25-xx/180 180 G 1 1/2 104 141 113

 32-xx/180 180 G 2 104 141 113

 15-xx/130 130 G 1 104 141 113

 20-xx/130 130 G 1 1/4 104 141 113

 25-xx/130 130 G 1 1/2 104 141 113A

B B C
D

E

Таблица за съответствие с помпи на други производители 

ко
рп
ус

 
дъ

лж
,

В
ер
си
я Lowara друг производител: Grundfos

Нова помпа Високо ефективен двигател Стандартен двигател Високо ефективен двигател

180

4m

Ecocirc 25-4/180 EA, EA+, EV, или EV+...25-4/180 UPS, UPE, Alpha или Alpha+ ...25-40 Alpha pro, Alpha 2 или Alpha 2L ...25-40

 Ecocirc 32-4/180 EA, EA+, EV, или EV+...32-4/180 UPS, UPE, Alpha или Alpha+ ...32-40 Alpha pro, Alpha 2 или Alpha 2L  ...32-40

6m

 Ecocirc 25-6/180 EA, EA+, EV, или EV+...25-6/180 UPS, UPE, Alpha или Alpha+ ...25-60 Alpha pro, Alpha 2 или Alpha 2L  ...25-60

 Ecocirc 32-6/180 EA, EA+, EV, или EV+...32-6/180 UPS, UPE, Alpha или Alpha+ ...32-60 Alpha pro, Alpha 2 или Alpha 2L  ...32-60

130

4m

 Ecocirc 15-4/130 EA, EA+, EV, или EV+...15-4/130 UPS, UPE, Alpha или Alpha+ ...25-40/130 Alpha pro, Alpha 2 или Alpha 2L ...15-40 130

 Ecocirc 25-4/130 EA, EA+, EV, или EV+...25-4/130 UPS, UPE, Alpha или Alpha+ ...25-40/130 Alpha pro, Alpha 2 или Alpha 2L ...25-40 130

 Ecocirc 20-4/130 EA, EA+, EV, или EV+...20-4/130 UPS 20-40/130 -

6m 

 Ecocirc 15-6/130 EA, EA+, EV, или EV+...15-6/130 UPS, UPE, Alpha или Alpha+ ...15-60/130 Alpha pro, Alpha 2 или Alpha 2L  ...15-40 130

 Ecocirc 25-6/130 EA, EA+, EV, или EV+...25-6/130 UPS, UPE, Alpha или Alpha+ ...25-60/130 Alpha pro, Alpha 2 или Alpha 2L ...25-60 130

 Ecocirc 20-6/130 EA, EA+, EV, или EV+...20-6/130 UPS 20-60/130 -

ко
рп
ус

 
дъ

лж
,

В
ер
си
я Lowara друг производител: Wilo

Нова помпа Високо ефективен двигател Стандартен двигател Високо ефективен двигател

180

4m

 Ecocirc 25-4/180 EA, EA+, EV, или EV+...25-4/180 Star RS, Star E ...25/4 Stratos Eco, Pico, Yonos ...25/1-4

Ecocirc 32-4/180 EA, EA+, EV, или EV+...32-4/180 Star RS, Star E ...30/4 Stratos Eco, Pico, Yonos ...30/1-4

6m

 Ecocirc 25-6/180 EA, EA+, EV, или EV+...25-6/180 Star RS, Star E ...25/6 Stratos Eco, Pico, Yonos ...25/1-6

 Ecocirc 32-6/180 EA, EA+, EV, или EV+...32-6/180 Star RS, Star E ...30/6 Stratos Eco, Pico, Yonos ...30/1-6

130

4m

 Ecocirc 15-4/130 EA, EA+, EV, или EV+...15-4/130 Star RS, Star E ...15/4-130

 Ecocirc 25-4/130 EA, EA+, EV, или EV+...25-4/130 Star RS, Star E ...25/4-130 Stratos Eco, Pico, Yonos ...25/1-4-130

6m 

 Ecocirc 15-6/130 EA, EA+, EV, или EV+...15-6/130 Star RS, Star E ...15/6-130

 Ecocirc 25-6/130 EA, EA+, EV, или EV+...25-6/130 Star RS, Star E ...25/6-130 Stratos Eco, Pico, Yonos ...25/1-6-130

   За повче информация: 
посетете нашата таблица за съответствие с помпи 
на други производители онлайн на www.lowara.com

0

1

2

3

4

5

6

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,0 3,5

0

1

2

3

4

5

6

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,0 3,5

Н
ап
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)

Дебит (м3)

Ecocirc xx-4 Ecocirc xx-6

безстепенно ръчно - постоянна скорост (бяла LED светлина)

автоматично променливо диференциално налягане (синя LED светлина)



Lowara Unipersonale Srl 
Via Dott. Lombardi, 14 
36075 Montecchio Maggiore (VI), Italy
Phone: +39 0444 707111
Fax: +39 0444 492166
Web: www.lowara.com
 www.completewatersystems.com

Xylem |zīləm|   

1) Тъкан в растенията, която пренася вода от корените към другите части на 
растението;
2) водеща глобална компания във водните технологии.

Ние сме компания с 12,500 служители обеобединени в една обща цел: 
създаването на иновативни решения, които отговарят на нуждите от вода 
на модерния свят. Развиваме нови технологии, които ще подобрят начина, 
по които се  използва водата, съхранена и отново използвана на по-късен 
период, е основното в нашата работа. Ние придвижваме, обработваме, 
анализираме, връщаме водата в околната среда и помагаме на хората да я 
използват ефективно в техните домове, сгради, заводи и ферми. В повече от 
150 държави имаме силни дългогодишни взаимоотношения с клиентите, които 
познават силните страни на водещи производители предлагащи подходящи 
виско качествени продукти базирани на дълъг опит и иновативни решения.

Повече информация за това как Xylem може да ви помогне, моля посетете 
www.xyleminc.com

Информация за връзка 
с наш представител
за вашия регион тук.
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