Lowara
Smart Pump Range
Двигуни на постійних магнітах з вбудованим частотним перетворювачем і високоефективної
гідравлікою

www.pumpselect.com.ua

Думай ефективно.
Почніть з розумних
систем
Прийшов час подумати над окремими компонентами. Для
досягнення максимальної ефективності в житлових та легких
промислових системах водопостачання і опалення. Для
систем опалення необхідні правильні комбінації двигунів,
приводів зі змінною швидкістю і насосів - гарантуючи
надійну продуктивність, максимальну економію та швидку
віддачу інвестицій.
Вам потрібен асортимент Lowara Smart Pump Range.

www.pumpselect.com.ua
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Комплектна система, що
забезпечує ефективність ринку
www.pumpselect.com.ua
В асортименті Lowara Smart Pump входить
найсучасніша технологія для оптимізації
продуктивності, комунікації з іншими
будівельними системами та допомоги у
досягненні поставлених цілей. Виберіть
заздалегідь запрограмовані пакети для
легкої, економічно вигідної установки та
скористайтеся потужністю, інтелектом та
продуктивністю цієї системи.

Потужність:
Кращий в класі двигун IE5
Технічні умови IEC / TS 60034-30-2
представляють ефективність ефективності
IE5 ультра-преміум класу. Це найвищий
рівень ефективності для двигунів,
розроблених не для прямої роботи в режимі
он-лайн. Кожен розумний насос Lowara
оснащений двигуном з постійним магнітом,
який відповідає цим стандартам IE5, що
забезпечує ефективність значно вище
стандартного асинхронного двигуна IE3.

Інтелект:

Розумний, простий у встановленні
інтегрований привід може працювати з одно,
двомоторними або багатонасосними
системами до трьох насосів, при цьому немає
необхідності у зовнішній панелі управління
або PLC. Привід відповідає продуктивності
попиту, зменшуючи енергоспоживання. І це
дозволяє розумним насосам спілкуватися з
іншими будівельними системами в режимі
реального часу, максимізуючи ефективність.

Продуктивність:
гнучкий діапазон насосів
Повна лінійка однофазних насосів
забезпечує підвищені гідравлічні показники
для житлових, легких промислових та
виробничих комплексів. Діапазон Smart
Pump може легко працювати з
екстремальними середовищами, від -20 ° C
до 50 ° C, без погіршення продуктивності.

Технічні характеристики
Напруга: 1 фаза 220в, 3 фази 380 В
Потужності: до 2,2кВт
Можливість багатонасосної роботи: до 3 одиниць
Частота: 50Гц
Комунікація: BACnet та Modbus стандартні в одиночних насосах
IES2 пакет з двигунами IE5
Виконання: IP55
Температура навколишнього середовища: -20 ° C / + 50 ° C повна потужність
ЕМС: однофазна С1 - трифазна категорія С2, сумісна з EN 61800-3
Гармоніки: відповідає IEC / EN 61000-3-2
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Подовждені поля робочих
характеристик
розумна гідравлічна крива проти
попереднього рішення з TKS
70
СТАРИЙ ДИЗАЙН: TKS 5HM08S
(максимальна швидкість 50 Гц)
60

НОВИЙ ДИЗАЙН: 5HME06S (eHM Smart)
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НОВИЙ ДИЗАЙН
5HME06S

Вбудований електронний привід під назвою
"e-SM" різко розширює робочу зону насоса
для максимізації гнучкості та покращення
конструкції системи. У поєднанні з
багатоступеневою технологією насоса, як-от
e-HM, e-SV або VM, він представляє
компактний слід, що робить його
придатним для установки в просторі.

Порівняйте Smart Pump (НОВИЙ ДИЗАЙН ) з
попереднім рішенням з TKS (СТАРИЙ ДИЗАЙН).
Smart Pump пропонує більш високу продуктивність
із зменшеною площею.

СТАРИЙ ДИЗАЙН
TKS 5HM08S

IE5

На 14%
менший
розмір
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Додано переваги Smart Pump
Відкрийте для себе чудове
тріо ефективності
Smart Pumps Lowara поєднують три
найважливіші елементи, щоб забезпечити
надзвичайну надійність, оптимальну
економію та найкоротші терміни окупності.
Мова не йде про окремі компоненти. Мова
йде про чудову команду з трьох ідеально
узгоджених елементів:

www.pumpselect.com.ua
Більше того, комбінована система
приводу електроенергії досягла
найвищого класу IES - IES2, згідно з EN
50598-2. Він розроблений як інтегроване
рішення - щоб ви могли відповідати
цілям енергії та ефективності роботи
сьогодні та завтра.

IES2

• Система силового приводу (привід і
двигун) вищого класу ефективності,
IES2, відповідно до EN 50598-2
• Гідравлічний насос, розроблений для
надзвичайних показників мінімальної
ефективності (MEI), відповідно до
Регламенту ЄС № 547/2012

IES2

Насолоджуйтесь простотою
підключення та налаштування

Відповідайте стандартам
сьогодні
Будьте готові зараз до Директив
Європейського Союзу з питань
екологічного проектування до 2020 року
(EN 50598) щодо водопостачання та
кондиціонерів. Асортимент Smart Pump
Lowara вже відповідає стандартам
продуктивності, які, як очікується,
застосовуватимуться в 2020 році для
загальної системи насосів.
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MEI

ГІДРАВЛІКА MEI ЕФЕКТИВНОСТІ

Лінійку інтелектуальних насосів Lowara все
включено легко встановлювати та вводити в
експлуатацію в нових або доопрацьованих
програмах. Стандартні можливості BACnet та
Modbus забезпечують швидке підключення та
безперебійну інтеграцію зі своєю системою
управління будівлями.

IE5

IE5

• Ультра-преміум-двигуни IE5 для
найкращої ефективності в класі, згідно
IEC / TS 60034-30-2

Lowara пропонує найефективнішу систему розумних насосів, яка
відповідає стандартам розширеного продуктового підходу в ЄС.

www.pumpselect.com.ua

Контроль, засоби безпеки та
засоби моніторингу

Доступні режими управління включають:
• Контроль постійного тиску
• Керування, щоб відповідати кривій системи
• Управління відповідно до зовнішнього
сигналу
Окрім цих функцій регулювання, також
пропонується і Smart Pump:
• Зупиняє насос при нульовій витраті

Гармонічні фільтри
Гармоніки виробляються будь-яким
пристроєм, що використовує джерело
живлення на основі випрямляча, який подає
струм у несинусоїдальних кривих: радіо,
телевізор, комп’ютер, пральна машина,
мікрохвильова піч тощо. витрати. Кожен
розумний насос оснащений вбудованим
фільтром із загальним струмним спотворенням,
що спотворює струм (THDi). Це зменшує
перешкоди до мінімуму, менше 5%.

• Зупиняє насос у разі втраті тиску у системі
• Дозволяє захистити від сухого ходу
• Має датчики несправності та перегріву як
для інвертора, так і для двигуна, що
захищає насос та двигун від перенапруги
Спектр Smart Pump пропонує повний набір
інструментів нагляду та вимірювання, таких
як автоматичні тестові запуски, автоматична
інтелектуальна циклічна зміна блоків
насосних і запізнюючих насосів, пам'ять про
будь-які сигнали несправності інвертора та
лічильник запуску робочих годин. Не
потрібно налаштовувати продукт; всі
перераховані функції вже включені в
стандартний пакет.

Електромагнітні фільтри
Вбудований фільтр електромагнітної
сумісності (ЕМС) у кожен Smart Pump
мінімізує передачу електромагнітного шуму
між електроприводом та мережею живлення.
Асортимент повністю відповідає EN 61800-3,
категорія C1 для однофазних та
Категорія С2 для трифазних стандартів
виробів, що застосовуються до побутових
приміщень, будівель та споруд, безпосередньо
підключених до основного джерела низької
напруги (наприклад, 220/380В).

Для чого потрібні фільтри?
Якщо ваш розумний насос встановлений у
приміщенні з багатьма електронними
пристроями, і у ньому немає фільтрів THDi
або EMC, комп'ютерні монітори можуть
почати безконтрольно мерехтіти. Фільтри
усувають такі порушення.

Контроль
постійного тиску

Керування відповідно до
системної кривої в
багатоступеневих
діапазонах Smart, таких як
e-HME, e-SVE, VME

Керування для відповідності
системній кривій в рядкових
інтелектуальних
діапазонах, таких як eLNEEE, e-LNESE

Управління відповідно
до зовнішнього сигналу
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Розумні насоси для підвищення тиску
www.pumpselect.com.ua
Діапазон інтелектуальних насосів
Розумні насоси не тільки розумні. Вони
працюють стабільно при часткових
навантаженнях, що перешкоджає водяному
молоту, як правило, пов'язаному з насосами
на повній швидкості. Більше того, їх точний
контроль швидкості під час роботи та
плавний пуск знижують механічні
навантаження та зношування.
Доступні від 0,37 до 2,2 кВт, Smart Pumps
легко вводити в експлуатацію,
налаштовувати та працювати за допомогою
простого меню запуску. Параметри та
сигнали тривоги з’являються на простому
для читання дисплеї, розробленому для
забезпечення повного контролю роботи
системи. Програмувати їх також легко, лише
три торкання клавіатури.

Кожен Smart Pump має двигун IE5 для
найкращої ефективності та підвищення
гідравлічних характеристик. Асортимент
має коефіцієнт захисту IP55 і включає
можливість BACnet та Modbus для інтеграції
безпроблемної системи управління
будівлями у всі автономні конфігурації.
Привід підходить для установок від -20 ° C
до 50 ° C без зменшення потужності.

Застосування
• Системи водопостачання в житлових
будинках
• Системи кондиціювання
• Водоочисні споруди
• Промислові установки

e-SVE

SMB

Вертикальні
багатоступеневі насоси з
нержавіючої сталі

Станції підвищення тиску
за допомогою e-HME, e-SVE
або VME

VME
Close couoled вертикальні
багатоступеневі насоси

e-HME
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Горизонтальні
багатоступенві насоси

e-LNEEE/LNESE
Інлайнові насоси

IE5

MEI

IES2

e-HME: Забезпечення
надійного водопостачання
Ця міцна лінійка Smart Pumps поєднує в собі
сучасну гідравліку з найкращим рівнем
ефективності за найменші експлуатаційні
витрати. П'ять діапазонів пропонують гнучкість
для широкого спектра застосувань. Вони
включають побутові і промислові застосування.

• Привід IES2 з двигуном з постійним
магнітом для максимальної ефективності
• Більш компактна, ніж версія з фіксованою
швидкістю, що відповідає точним умов
роботи

Технічні характеристики
Подача: до 30м3/год
Напір: до 158м
Температури рідин: до 1200 по Цельсію
Тиск на фланцях: PN16
Потужності: від 0,37 до 2,2 кВт

Поля характеристик

• Товстий корпус з нержавіючої сталі,
високоякісні підшипники і внутрішні
компоненти з нержавіючої сталі
мінімізують рівень шуму і гарантують
тривалий термін експлуатації
• Сертифікований на питну воду
(WRAS та ACS)
• Варіанти включають корпус насоса AISI 304
або 316 і внутрішні компоненти,
електрополірованій і пасивувати, а також
механічне ущільнення або кільця
ущільнювачів.

www.pumpselect.com.ua
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Розумні насоси для підвищення тиску
VME: ультракомпактні
вертикальні
багатоступінчасті насоси
Компактна і економічна версія, яка
розроблена для широкого спектру
застосувань, особливо там, де простір
обмежений. Доступні різні конструкції, а
також спеціальні версії.

IES2

IE5

MEI

• Компактний дизайн став можливий завдяки
робочим колесам Noryl, яке забезпечують
більш високий натиск в порівнянні з робочими
колесами з нержавіючої сталі.
• Вертикальна конфігурація та різьбове
з'єднання економлять місце
• Ще більш компактний, ніж версія з
фіксованою швидкістю для тих же робочих
точок, завдяки приводу з регулюванням
швидкості і двигуну з постійним магнітом
• Високоефективний привід і двигун IES2
забезпечують значну економію енергії
• Завжди відповідає робочій точці стабільно і
точно.

Поля характеристик

• Простота введення в експлуатацію та інтеграції
завдяки підключеному датчику тиску і його
інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу
• Сертифікований для використання в
питній воді (WRAS і ACS)

Технічні характеристики
Подача: до 17м3/год
Напі р: до 100м
Температури: до 90 С
Тиск на фланцях: PN 10
Потужності: від 0,37 до 2,2 кВт
10
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e-SVE: Вертикальні
багатоступінчасті насоси
з нержавіючої сталі

www.pumpselect.com.ua

Інтелектуальна високоефективна гідравліка, щоб
забезпечити найменше експлуатаційні витрати для
різних областей застосування. Шість діапазонів
пропонують кілька варіантів конструкції, доступні
спеціальні версії.

•

Привід IES2 з двигуном з постійними магнітами для
максимальної ефективності

• Більш компактний, ніж версія з фіксованою
швидкістю, з однаковими робочими точками і
точністю
IES2

IE5

MEI

• Різноманітні з'єднання (різьбові, круглі, плоскі і овальні
фланці, Victaulic) виконані вертикально. Фланці можуть
бути на одному боці, щоб заощадити місце
• Призначені для швидкого і простого обслуговування
завдяки збалансованому механічному ущільненню,
конструкції ущільнювального кільця і змінному
ізносному кільцю дифузора
• Зниження осьового зусилля робочого колеса для
збільшення терміну служби стандартних підшипників
• Сертифікований для використання в питній воді
(WRAS і ACS)
• Варіанти включають високотемпературні ущільнення,
конструкцію з низьким NPSH, конструкцію під високим
тиском, а також пасивувати і електрополірованій версії

Поля характеристик

Технічні характеристики
Подача: до 30м3/год
Напі р: до 235м
Температури: до 120 С
Тиски на фланцях: до PN25
Потужності: 0,37-2,2кВт
11

Станції підвищення тиску зі змінною
швидкістю VFD (частотні перетворювачі на
вибір Замовника)
www.pumpselect.com.ua

SMB: Розумні станції

Серія SMB розроблена для прискорення
та передачі води. Він використовує
новітні технології для легкої доставки
води під правильним тиском і потоком
для житлових та офісних будівель.
• Змінна швидкість роботи забезпечує
плавний контроль тиску та тихі
показники роботи без гідравлічного
удару
• IES2 та найвища ефективність
гідравліки економлять гроші
та зменшити витрати життєвого циклу
• Тиск залишається постійним,
незважаючи на часті коливання
витрат води

Серія SMB доступна з
двома та трьома насосами

• серія e-HME: горизонтальні
багатоступеневі насоси

• серія e-SVE: вертикальні багатоступеневі
насоси з нержавіючої сталі
• Серія VME: вертикальні
багатоступеневі, монолітні
насоси

Технічні характеристики
Продуктивність: до 90м3/год
Напір: до 156м
Температури рідин: до 80 С
Діапазон потужності: до 2,2 кВт на насос

• Розумні криві створюють компактний дизайн
• R версія доступна з колекторами
всмоктування та подачі на одній стороні
підсилювача для ще меншої площі
• Сертифікований на питну воду (WRAS
та ACS)
• Спілкування через Modbus та BACnet за
допомогою додаткових карт

SMB
з 2-ма насосами
VME
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SMB
3 насоси SVE
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Додаткові переваги
Система проста в експлуатації, завдяки
дружньому HMI з попередньо встановленим
пакетом. У комплекті є колектори з
нержавіючої сталі, демпфери вібрації,
зворотний клапан та два засувки
на насос. Для однофазного рішення
присвоєно рівень класу С1, а трифазний клас класу С2, тому немає необхідності в
додаткових фільтрах ЕМС. Він також
підходить для суворих середовищ.
Аналоговий вхід 0-10 В доступний для
зовнішнього керування. Система
призначена для роботи в екстремальних
умовах.

Безпечна експлуатація
Кожен частотний привід в комплекті з
контактами для діагностики несправностей
і захисних з'єднань на сухому ходу. Кожен
перетворювач частоти приводу e-SM
оснащений автоматичним перемикачем
для термомагнітного захисту. Система
включає циклічний обмін насосами,
датчики температури в двигунах і
приводах, а також журнали помилок.

Надійність
Отримайте керування багатонасосом без зовнішньої
панелі управління. Набори підсилювачів SMB
оснащені одним перетворювачем тиску на насос через
сигнал 4-20 мА. Експлуатація все ще можлива, навіть
коли один або кілька насосів або датчиків недоступні.

Індивідуальне управління насосом
Кожен окремий насос можливо взяти під контроль.
Це означає, що система буде продовжувати
працювати як система підсилювача, навіть якщо
один або кілька насосів або датчиків недоступні.
Порівняно із системами, що мають лише один блок
управління, серія SMB є надзвичайно надійним
джерелом тиску.

Один датчик - один насос
Серія SMB стандартно включає один
датчик на Smart Pump, що забезпечує
повну надійність.
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Розумні насоси для опалення

e-LNEEE / e-LNESE:

Технічні характеристики
Подача: до 44м3/год
Напір: до 41м
Доступні розміри: DN32, DN40, DN50
Потужність: від 0,3 до 2,2 кВт
Температура рідини: від -25 ° C до + 120 ° C
(+ 140 ° C на вимогу)
Тиск на фланцях: PN16
Матеріали:

Корпус чавун, робоче
колесо з нержавіючої сталі
різні механічні ущільнення
на замовлення

Configurations: extended shaft (E) and stub
Конфігурації: подовжений
вал (E) короткий(S);

Не потрібні перетворювачі, без
сенсорної версії

Поля характеристик
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Зменшити витрати
на систему ОВК
IES2

IE5

MEI

Простота обслуговування

Виберіть інтелектуальні насоси e-LNE для
досягнення цілей ефективності - та
заощадите гроші протягом життя системи.

Конструкція відкату спрощує витяг
крильчатки та двигуна без відключення
корпусу насоса від трубопровідної системи.
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс приводу з
цифровими дисплеями додатково спрощує
налаштування та управління.

Вигідна установка
та інтеграція

Modbus і BACnet є стандартними для
одинарних насосів і є додатковими для
двомісних голов. Виберіть систему без
сенсорів для легшого, швидшого та менш
дорогого монтажу.

Подовжене життя
Відповідність продуктивності та потреби
допомагає запобігти гідроудару та іншим
механічним навантаженням,
продовжуючи термін експлуатації
обладнання. Інтелектуальні компоненти
також підтримують роботу насоса в
екстремальних умовах. Датчики захисту
від сухого ходу, датчики температури та
напруги та журнали помилок утримують
систему в безпеці та під контролем.

Підвищення ефективності

Високоефективна гідравліка в поєднанні з
двигуном постійного магніту IE5 та
силовим приводом IES2 означає найменші
можливі експлуатаційні витрати - додаючи
значну економію протягом життєвого
циклу системи.

Краща крива
Приводи зі змінною швидкістю
дозволяють системі працювати по кривій
на основі попиту. Це збільшує гідравлічні
показники в середньому на 20% порівняно
з установками з постійною швидкістю.

Універсальність
Широкий вибір можливостей забезпечує
насос для вашої програми, що робить цю
систему ідеальним рішенням для опалення
та охолодження, комерційних будівельних
систем, водного транспорту та легких
промислових процесів. Крім того,
незабаром з'явиться конфігурація-близнюк.
Це забезпечить надмірність системи, і дві
голови зможуть працювати паралельно.

www.pumpselect.com.ua
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1) The tissue in plants that brings water upward from the roots;
2) a leading global water technology company.
We’re a global team unified in a common purpose: creating advanced technology solutions to the world’s water
challenges. Developing new technologies that will improve the way water is used, conserved, and re-used in the future
is central to our work. Our products and services move, treat, analyze, monitor and return water to the environment,
in public utility, industrial, residential and commercial building services, and agricultural settings. With its October
2016 acquisition of Sensus, Xylem added smart metering, network technologies and advanced data analytics for
water, gas and electric utilities to its portfolio of solutions. In more than 150 countries, we have strong, long-standing
relationships with customers who know us for our powerful combination of leading product brands and applications
expertise with a strong focus on developing comprehensive, sustainable solutions.
For more information on how Xylem can help you, go to www.xylem.com

For information and technical support
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36075 - Montecchio Maggiore (VI) - Italy
Tel. (+39) 0444 707111
Fax (+39) 0444 491043
www.lowara.com
www.xylem.com
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