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ecocirc® PRO SERİSİ
KURULUM KONUMLARI
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Yüksek verimli
elektronik
sıhhi
sirkülatörler

KULLANIM ALANLARI
KONUTSAL.

UYGULAMALAR
Sıcak su sirkülasyonu.

ecocirc® PRO
SERİSİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

POMPA
 Debi: maksimum 1 m3/s.
 Basma yüksekliği: maksimum 3 m.
 Pompalanan sıvı sıcaklığı:  +2°C ila +65°C.

Yoğuşma ve buz oluşumunu önleyin.
 Azami çalışma basıncı: 10 bar (PN 10).
 Rotor montaj grubu: paslanmaz çelik/kompozit malzeme/karbondan

üretilmiştir.

MOTOR
 Küresel rotorlu/statorlu kalıcı mıknatıslı EC (Elektronik Değişimli) tip motor.
 Tekli küresel seramik/karbon bilyalı yataklı ıslak rotor.
 Entegre motor koruması; harici koruma gerekmez.
 Tek fazlı 200-240V, 50/60 Hz güç kaynağı.
 Motor türü:

- Sıcaklık sensörlü ve sıcaklık sensörü + zamanlayıcılı modeller için sabit hız;
- Temel ve zamanlayıcılı modeller için otomatik ayarlamalı değişken hız.
 Yalıtım sınıfı F (155°C).
 Koruma sınıfı: IP 44 zamanlayıcı bulunmayan modeller.
                        IP 42 zamanlayıcılı modeller.
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YAPI ÖZELLİKLERİ

 Maksimum 65°C sıcaklıkta ve maksimum 25° f (14°dH) sertlikte evsel sıcak
su uygulamaları için elektrikli sirkülatör pompaları.
 1/2" ve 1/2" - 1" 1/4" dişli birleştirme bağlantıları için, boru tesisatına

doğrudan montaja yönelik pirinç pompa gövdesi.
 Tasarım, küresel rotor/stator teknolojisini temel alır.

Bunun anlamı:
- Hareket eden yegane parça sert seramik bilya üzerinde dönen küresel

rotor/çark ünitesidir.
- Tekli oynak bilyalı rulman için mil contaları veya geleneksel milli yatak

burçları iptal edilmiştir.
 Kilitlenmeyen rotor: küresel motor ilkesi, yatağın bilya üzerindeki küçük

temas yüzeyi sayesinde manuel kilitleme önleme cihazları gerektirmez.
Gereken başlama torku en düşük seviyededir.
 Hava tahliye işlevselliği:

sirkülatördeki havayı tahliye etmek ve güvenli çalışma sağlamak için otomatik
ve hızlı bir rutin hava atma özeliğine sahiptir.
 “Bekleme” modu.
 Otomatik arıza tespiti: pompa sistemi tarafından tespit edilen arızalar

dönüşümlü olarak yanıp sönen LED ışıklar ile bildirilir.
 Standart olarak sızdırmaz muhafaza.
 Mevcut modeller:
  - Sabit hız
 Boru tesisatındaki suyun gerekli sıcaklıkta tutulması için sıcaklık sensörü.

Su sıcaklığı ilgili değere ulaştığında, sirkülatör otomatik olarak kapanır.
Sıcaklık, motordaki seçici ile 20°C ila 70°C arasında ayarlanabilir.
 Daha fazla enerji tasarrufu için sıcaklık sensörü ve zamanlayıcı.

- Değişken hız:
 Sistem gereklerine göre optimize edilmiş performans. Hız ayarı motordaki

seçici ile 7 farklı konuma ayarlanır. Özellikle 2 ve 3 konumlarında (ECO),
tüketim düşüktür.
 Günlük performans ayarı için standart olan zamanlayıcı.
 Bağlantılar arası mesafe 110 mm olan modellerde çek valf ve kapatma valfi

bulunur. Portlar arası mesafe 65 mm olan modellerde besleme bağlantısına
takılmak üzere bir çek valf bulunur.
 EN standartları 60335-1, 60335-2-51, 55014-1, 55014-2 uyarınca.

AKSESUARLAR
 Boru bağlantıları.

KURULUM
 Dikey ve yatay boru tesisatına kurulum için uygundur, bu son muhafazada,

motor muhafazası yukarı doğru değildir.

ecocirc® PRO
SERİSİ
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MALZEME TABLOSU

Düzenlemeler (EC) n. 641/2009 ve (EU) n. 622/2012 – Ek I – madde 2 (Ürün bilgisi gereklilikleri)

a) Enerji verimlilik indeksi: not bu ürünler için geçerli değildir.
b) “Birçok verimli sirkülatör için değerlendirme EEI  0,20” şeklindedir: not bu ürünler için geçerli değildir.
c) Kullanım ömrü sonunda sökme, geri dönüştürme veya bertaraf etme ile ilgili bilgiler: yürürlükteki yasalara ve

yasalarca kontrol edinen ayrıştırmalı atık bertarafına uyun. Ürün kullanma kılavuzuna başvurun.
d) İçilebilir su kullanımları için özel olarak tasarlanmış sirkülatörler için bilgiler: ”Bu sirkülatör yalnızca içme suyu

için uygundur”.

AZAMİ BASMA YÜKSEKLİĞİ (m)

ÇIKIŞ NOMINAL ÇAPI

ÇIKIŞTAN ÇIKIŞA UZAKLIK (m)

1 11015

SERİ ADI

ÖRNEK: ecocirc PRO 15-1/110 RU

ecocirc POR serisinden elektronik sirkülatör, çıkış nominal çapı = 15, azami basma
yüksekliği = 1 m, çıkıştan çıkışa uzaklık 130 mm, sıcaklık sensörlü ve zamanlayıcılı.

ecocircPRO / R U

NULL = SICAKLIK SENSÖRÜ YOK
R = SICAKLIK SENSÖRÜ VAR

NULL = ZAMANLAYICI YOK
U = ZAMANLAYICI VAR

ecocirc® PRO SERİSİ
TANIMLAMA KODU
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ecocirc® PRO SERİSİ
HİDROLİK PERFORMANS TABLOSU
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Bu performans değerleri  = 10 Kg/dm3  yoğunluğa ve  = 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sıvılar için geçerlidir.

ecocirc® PRO SERİSİ
TEK FAZLI ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ
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Bu performans değerleri  = 10 Kg/dm3  yoğunluğa ve  = 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sıvılar için geçerlidir.
* Pompa kademesiz olarak çalışır. Çizgiler yalnızca düğme ayarlarına karşılık gelir ve yalnızca başvuru amaçlıdır.

ecocirc® PRO SERİSİ
TEK FAZLI ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ
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Bu performans değerleri  = 10 Kg/dm3  yoğunluğa ve  = 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sıvılar için geçerlidir.
* Pompa kademesiz olarak çalışır. Çizgiler yalnızca düğme ayarlarına karşılık gelir ve yalnızca başvuru amaçlıdır.

ecocirc® PRO SERİSİ
TEK FAZLI ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ
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ecocirc® PRO SERİSİ
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR TABLOSU



11

TEKNİK BİLGİLER



12

BUHAR BASINCI
BUHAR BASINCI ps VE  SU YOĞUNLUĞU TABLOSU

TEKNİK BİLGİLER
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DÜZ DÖKME DEMİR BORU HATTININ 100 M’DEKİ AKIŞ DİRENCİ
TABLOSU (HAZEN-WILLIAMS FORMULA C=100)

TEKNİK BİLGİLER
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AKIŞ DİRENCİ
DİRSEKLER, VALFLER VE GEÇİTLERDEKİ AKIŞ DİRENCİ
TABLOSU

Akış direnci, aşağıdaki tabloya göre eşdeğer boru hattı uzunluğu yöntemi kullanılarak hesaplanır:

Tablo, Hazen Williams katsayısı C=100 (dökme demir boru) için geçerlidir.
Çelik borular için değerleri 1,41 ile çarpın.
Paslanmaz çelik, bakır ve dökme demir kaplı borular için değerleri 1,85 ile çarpın.
Eşdeğer boru hattı uzunluğu belirlendiğinde akış direnci tablosundan akış direnci elde edilebilir.
Verilen değerler, özellikle de sürgülü vanalar ve tek yönlü valfler için modele göre biraz değişiklik gösterebilir
(bunlar için üretici tarafından verilen değerlerin kontrol edilmesi iyi bir fikirdir).

TEKNİK BİLGİLER
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HACİMSEL KAPASİTE

BASINÇ VE YÜKSEKLİK

UZUNLUK

HACİM

TEKNİK BİLGİLER
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DAHA FAZLA ÜRÜN SEÇİMİ VE BELGELER

XylectTM

XylectTM, tüm Lowara ve Vogel serisi ürünlere ve ilgili ürünlere ilişkin kapsamlı bir çevrimiçi ürün bilgisi veritabanına
sahip olan çoklu araştırma seçenekli ve yardımcı proje yönetim özellikli pompa seçme yazılımıdır. Sistem, binlerce
ürünün ve aksesuarın güncel ürün bilgisini tutar.

Uygulamaya göre arama olanağı ve sunulan ayrıntılı bilgi, Lowara ve Vogel ürünleriyle ilgili detaylı bilgiye sahip
olmadan en uygun seçimi yapmayı kolaylaştırır.

Şu kriterlere göre arama yapılabilir:

 Uygulama

 Ürün tipi

 Kesişim noktası

XylectTM ayrıntılı bir sonuç sunar:

 Arama sonuçlarını içeren liste

 Performans eğrileri (akış, basınç, güç,
verimlilik, NPSH)

 Motor verisi

 Ölçülü çizimler

 Seçenekler

 Veri sayfası çıktıları

 dxf dosyaları dahil indirilen dokümantasyon
Uygulamaya göre arama, kullanıcılara bilmedikleri ürün
serisi konusunda doğru seçim yapmak için yol gösterir.

TEKNİK BİLGİLER
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DAHA FAZLA ÜRÜN SEÇİMİ VE BELGELER

XylectTM

Ayrıntılı sonuç, verilen alternatifler arasından en uygun pompayı seçmeyi kolaylaştırır.

XylectTM ile çalışmanın en iyi yolu kişisel bir hesap
oluşturmaktır. Böylece aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

    Kendi standart ünitelerinizi ayarlama

    Projeler oluşturma ve kaydetme

    Diğer XylectTM kullanıcıları ile projeleri paylaşma

Her kullanıcının, tüm projelerin kaydedildiği bir My Xylect
alanı olur.

XylectTM ile ilgili daha fazla bilgi için satış ağımıza
başvurun ya da www.xylect.com adresini ziyaret edin.

Ölçümlü çizimler ekranda görüntülenir ve dxf biçiminde
indirilebilir.

TEKNİK BİLGİLER
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