
Xylem Lowara 
Перекачуємо та відкачуємо рідини із 
максимальною ефективністі та надійністю



Ecocirc XL & Ecocirc XLplus
Ecocirc XL розроблений для того, щоб його легко було встановити. Завдяки широкому 
діапазону розмірів та великому покриттю робочої кривої продуктивності, ecocirc XL 
бездоганно вписується практично в будь-яке середовище. Це ваша можливість створити 
більш ефективну систему.
Контроль тиску, регулювання швидкості, контроль температури та моніторинг 
споживання роблять ecocirc XL лідером у галузі енергоефективності.

• Низький показник споживання енергіії
• Легко встановити та запустити без додаткового програмування
• Режим очікування економить енергію під час простою
• Зручний інтерфейс з цифровим дисплеєм
• Кілька режимів роботи выдповыдно до реальних ситуацій
• Панель управління з кнопками для зміни стану циркулятора
• Візуалізація робочого стану
• Візуалізація попередження та сигналізації
• Візуалізаці помилокї
• Виявлення та захист сухого ходу
• Мульті-функції насосу
• Продування трубопроводу
• Ізоляційна оболонка для системи опалення

Циркуляційні насоси
Циркулятори високої ефективності для багатьох застосувань, 
включаючи опалення, системи кондиціонування та гарячу воду.

Витрата до 62 м3/год 

Напір до 18м

Інлайнові відценторві 
насоси із сухим ротором
Насоси з чавуну в одинарних та парних конфігураціях. Підходить для  
гарячих або холодних середньо агресивних рідин. 

LNE та LNT
• Повністю із чавуну
• Фланці з тиском PN16 стандарт
• Температури до 140 С стандарт
• Механічне ущільнення з еластомерами EPDM
• Робоче колесо з Бронзи як опція
• Поставляється із частотником Hydrovar
• Гідравліка відповідно стандарту ErP
• Двигуни відповідно стандарту ErP
• Енергетичний менеджмент за

допомогою Hydrovar
• Широкий вибір матеріалів
• Скорочення ватості на техобслуговування
• Загальне скорочення витрат
• Дуже зручно монтувати
• Значний час роботи до першого

техобслуговування
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Витрата до 800 м3/год 

Напір до 100м
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Промислові 
рішення

Визнаємо вимоги Споживачів. М  онтаж, запуск та 
сервісне обслуговування обладнання для кінцевих 
споживачів, консультантів, підрядників та фахівців.



Lowara e-NSC
Серія Lowara e-NSC - це потужні насои, спрямовані на ринок промислових та будівельних 
послуг. e-NSC розроблена таким чином, щоб запропонувати кінцевим споживачам найбільш 
енергоефективне рішення. Він має показник мінімальної ефективності (MEI) значно вище 
рівня, необхідного оновленням Директиви ErP та використовує двигуни, які вимагають дуже 
низьких експлуатаційних витрат. Ми пропонуємо довгострокові економічно вигідні рішення. 

У поєднанні з контролером насоса Xylem Hydrovar, швидкість обертів насоса може бути 
зменшена на 50 відсотків, щоб заощадити 82,5 відсотка енергоспоживання порівняно з 
традиційним насосом. Враховуючи масштаби багатьох комерційних та промислових систем 
опалення, це може значно знизити енерговитрати будинку, не впливаючи на продуктивність 
системи.

Для задоволення різних потреб насос Lowara e-NSC 
доступний в шести різних розмірах, починаючи від 
DN100 до DN300, і має насос продуктивністю до 1800 
м³/год із максимальним напором до 120 м. Серія e-
NSC може перекачувати рідини від -20°C до +140°C. 
Також доступна версія, яка може перекачувати 
рідини від -40°C до + 180°C. В асортименті e-NSC 
також входить ряд інноваційних функцій, включаючи 
механічні варіанти ущільнення. Насоси доступні в 
різних матеріалах - від чавуну до дуплексної 
нержавіючої сталі - для перекачування будь-якої 
рідини. Насоси підходить для різних застосувань, 
включаючи:  Промислове перекачування стоків, 
системи опалення та пожежні установки.

Lowara e-SH
Відцентрові насоси Lowara e-SH призначені для перекачування гарячих, холодних та помірно 
агресивних рідин. Асортимент виготовляється з нержавіючої сталі

Витрата до 1800 м3/год 

Напір до 160м

Витрата до 240 м3/год 

Напір до 110м
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Насосні станції 
підвищення тиску

Насосні станції підвищення тиску  Lowara GHV - це повністю автоматичні 
комплексні рішення для подачі води. Вони оснащені 1-4 насосами змінної 
швидкості з контролером Hydrovar, датчиками тиску та шафою керування, 
всі вони встановлені на рамі для зручного монтажу.

Протипожежні станції GEM виконані у модульній конструкції, яка 
повністю відповідає стандарту EN 12845 для автоматичних спринклерних 
систем та стандарту UNI 10779 для гідрантових систем.



GEM
Пожежогасіння.
Лінійка насосних станцій серії GEM доступна у модульному 
виконанні, яка повністю відповідає стандарту EN12845 для 
автоматичних спринклерних систем та стандарту UNI 10779 
для гідрантних систем. Xylem Lowara налаштовує всі модулі як 
єдиний блок, що містить насос, який може бути електричним або дизельним 
відповідно до ваших потреб. 
Кожен з них включає всі його основні компоненти,  підключається та збирається на заводі 
відповідно до стандартів EN12845. Правильне водопостачання отримується за допомогою 
комбінації модулів - одномісних, покращених одномісних, двомісних або комбінованих 
відповідно до ваших потреб - стандарту EN12845 для систем пожежогасіння.

GHV
Станція підвищення тиску в системі.
Lowara GHV серії - це повністю автоматичні станції для подачі води. 
Вони оснащені 2-4 насосами змінної швидкості з контролером 
насоса Hydrovar, датчиками тиску та шафою, всі вони встановлені 
на рамі для зручного монтажу. Оснащений новим контролером 
насоса Hydrovar, GHV легко програмувати, розроблений для 
досягнення максимальної енергоефективності,  може спілкуватися з 
системою BMS через Modbus або BACnet.

Витрата до 640 м3/год 

Напір до 160м

Витрата до 766 м3/год 

Напір до 160м
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Водопостачання

Ми спеціалізуємось на наданні обладнання та послуг для водопостачання та 
водовідведення. Ми пропонуємо широкий асортимент товарів для 
постачання води для побутових та промислових споживачів.



Lowara e-GS
Серія Lowara e-GS, розроблена для 4-дюймових свердловин. Компактна та міцна 
конструкція забезпечує високу стійкість до корозії та тривалість роботи, ідеально 
підходить для використання в системах поливу, підвищенні тиску та для фонтаннів.

Особливості та переваги
• Компактність
• Стійкість до абразиву
• Усі деталі погоджені для використання у харчовій промисловості
• Еко конструкція
• Можливість перекачувати води із піском до 150г/м3

• Гідравліка та двигун центруються на заводі
• Надвисока механічна стійкість до зношування
• Низькі втрати на тертя
• Простота монтажу
• Плаваючий тип робочого колеса
• Зношувальне кільце фронтального типу
• Міцний та товстий корпус
• Зворотній клапан та адаптер із AISI 304
• Готовий до роботи. Лише пыдключи.

Аплікації.
Загальнпромислове призначення / Сільське 
господарство / Водопостачання / Системи зрошення / 
Підвищення тиску / Гасіння пожеж / Фонтани

Lowara Scuba
Серія Lowara Scuba - це 5-дюймовий насосний свердловинний насос. Це 
ідеальний вибір для водопостачання.
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Витрата до 22 м3/год 

Напір до 340м

Витрата до 7,5 м3/год 

Напір до 80м



Версія для монтажу на насос. 

• Легко налаштувати та керувати, просто 
виберіть необхідний тиск "Plug and play"

• Вбудований датчик сухого ходу 
• Компактність 
• Вбудований перетворювач тиску з 

цифровим індикатором
• Контрольна панель із LCD дісплеєм
• Зберігається інформація про години 

роботи, кількість запусків, підключення 
до джерела живлення, регістр 
тривожних сигналів

•
Вбудований захист від струму, 
неправильної напруги живлення та 
короткого замикання

Знайдіть та оберіть своє рішення ResiBoost.

Версія для монтажу на стіну

• Контрольна та інформаційна панелі із 
LCD дісплеєм

• Охолодження природним способом або 
примусовою конвекцією залежно від моделі

• Алюмінієвий теплообмінник
• 4-20 мА, 0-10 бар зовнішнього 

перетворювача тиску (додатково 
поставляється 0-16 бар)

• Зберігається інформація про години роботи, 
кількість запусків, підключення до джерела 
живлення, регістр тривожних сигналів

• Автоматична система відновлення у 
разі зникнення живлення

• Вбудований датчик сухого ходу
• Електронний вхід для виявлення рівня 

води в баку; ця система не залежить від 
захисту від сухого ходу

Lowara ResiBoost 
Розумний та простий, ResiBoost для систем постійного тиску. ResiBoost автоматично контролює 
швидкість роботи насоса, зберігаючи постійний тиск у системі стосовно сигналу електронного 
передавача тиску. Розроблений спеціально для підтримки постійного тиску незалежно від 
потоку для максимального комфорту. Економія енергії - результат точного регулювання 
швидкості. Компоненти вищої якості гарантують високу надійність та довгий термін служби. 
Інвертор має вбудований захист від різних системних та електричних несправностей. Плавний 
режим роботи та м'який запуск забезпечують безшумну роботу та тривалий термін служби 
насоса. 

e-HM

Scuba VM

GS

BG

Витрата до 7,2 м3/год 

Напір до 65м
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Q-Smart Lowara 
Q-SMART - це однофазна електронна панель для управління на 1 або 2 насосах з можливістю 
керування бустерними або каналізаційними програмами та з світлодіодним дисплеєм, що 
забезпечує максимальну гнучкість для ваших систем. 
Q-10 SMART: Контроль Один насос
Q-20 SMART: Контроль Два насоса

Специфікації 
• Вбудований автоматичний вимикач перевантаження
• Для роботи із насосом без частотника
• У разі виходу з ладу пульта управління насоси все ще можуть працювати
• Розмір потужності до 1,5 кВт (вихідна потужність для насоса до 12А)
• 5 цифрових входів для вимикача тиску або поплавків, зовнішніх 

ввімкнення / вимкнення, мінімум / макс. Тиску / рівня сигналізації, 1 
аналоговий вхід для датчика.

• Кольорові світлодіодні індикатори стану
• Кнопки ручного налаштування
• Журнал тривоги
• Автовипробувальний режим
• Визначення напрямку обертання робочого колеса насоса 
• Лічильник напрацьованих мотогодин

Wedeco Aquada
Ультрафіолет 
Знищить бактерії у питній воді. Ми пропонуємо ультрафіолетові дезінфекційні системи 
Wedeco, щоб відповідати Вашим найвищим очікуванням стосовно якості води.
Випускається в п'яти моделях, пропускна здатність до 28 м3/год.

Застосування
Ультрафіолетова система Aquada підходить скрізь, коли питна вода береться з власних 
джерел або якість з громадських мереж вже недостатня для ваших власних потреб. Більше 
того, його використовують у побутових очисних спорудах для дезінфекції дощової води, у 
циркуляції технологічної води, акваріумій чи приватних басейнах, вентиляції та 
кондиціонуванні, фонтанах та водних атракціонах. Ультрафіолетові системи Aquada 
можуть бути інтегровані в існуючі водопровідні системи без великих зусиль.
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Lowara 1300
Каналізаціні насоси для побутово каналізації 
Новий асортимент Lowara - це серія занурювальних насосів, що забезпечує високу 
продуктивність при стриманій ціні. Поєднуючи продуктивність та якість, ці насоси 
допоможуть забезпечити безперебійну роботу та прибутковість вашої експлуатації, зробивши 
їх ідеальними насосами для стічних та поверхневих стічних вод у муніципальних та 
комерційних будівлях. 

Що ви можете отримати 
• Насос із ріжучим механізмом за помірну ціну
• Скаладська позиція. Просто оберіть та придбайте
• Найкраще поєднання ціни та якості
• Надійний
• Потужний. Двигуни в наявності до  50кВт
• Міцний
• Впорається із серветками та мотлохом 

Самоочисне колесо яке не забивається
• Гідравліка без засмічення: насос підтримує високий рівень ефективності перекачування з меншим споживанням 

енергії завдяки конструкції робочого колеса з автоматичним очищенням
• Гідравліка з вихровою системою: У випадку обмеженого потоку кращий вибір вихрового колеса. Робоче колесо з 

вихром також підходить у середовищах, що містять пісок та інші абразивні речовини

www.pumpselect.com.ua Витрата до 400 м3/год 

Напір до 63м



Портфоліо 
Наявність продукції на складі 

уточнюйте у менеджерів
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