
Ecocirc XL - 
XL Plus Serisi 
Neden kullanmalısınız?

Yüksek Verim

Sabit mıknatıslı motoru sayesinde çekilen gücün rotora 
aktarımı sürtünmesiz olarak gerçekleşir. Bu sayede en 
yüksek verimde sessiz çalışmayı garanti eder ve işletme 
maliyetlerini en aza indirir.

Geniş Performans Aralığı

135m3/h debi 18mss basma yüksekliği ve -10ºC ile 
+110ºC sıvı sıcaklığı uygunluğu sayesinde geniş bir
uygulama alanına ve ürün yelpazesine sahiptir.

Kullanıcı Dostu: 

Tamamen profesyonel uygulamacıların ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu 
arayüzü, karanlıkta bile rahat izlenebilen, büyük rakam 
ve simgelerin yer aldığı ekranı ve 4 ayar düğmesi ile 
son derece pratik kullanıma sahiptir. 

Güvenli Çalışma

Elektronik yazılımında bulunan kuru çalışma koruması 
özelliği sayesinde pompa içinde su akışı algılanmadığı 
durumlarda pompa kendiliğinden durur. Otomatik hava
tahliye özelliği ile suyun, rotor bölgesine hava boşluğu 
bırakmadan dolmasını sağlar. Bu özellikler sayesinde 
pompalarda olası hasarın önüne kısa sürede geçilir. 

Bina Otomasyonu: 

Modbus ve Bacnet gibi en çok kullanılan bina 
otomasyon dillerine tam uyumludur. Bu sayede 
pompaların harici kontrol edilebilmesi, verilerin 
izlenebilmesi gibi özellikler, ilave modül gerekmeksizin 
tüm bina kontrol sistemleri ile uyumlu çalışmasını sağlar.

Esnek Uygulama
3 farklı çalışma modu (oransal basınç, sabit basınç ve 
sabit hız kontrol seçenekleri) ile sistem ihtiyaçlarını en 
verimli şekilde karşılayarak kullanım rahatlığı sağlar.  
Bu 3 farklı çalışma modunun her biri gece modu özelliği
ile kombine edilerek kullanılabilir. Gece modu özelliği, 
ısıtma sistemi çalışmadığı zamanlarda entegre sensör 
sayesinde pompaların hızını kısarak enerji tüketimini
en düşük seviyeye indirir.  

Haberleşme

Uzaktan çalıştırma, WiFi, hata ve çalışıyor bilgi 
kontakları ile 0-10V giriş kontakları gibi üst düzey 
standartlara sahip teknolojik bir üründür. 
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AUTOCAD DOSYASI iNDiR

TEKNiK KATALOG iNDiR 

KULLANIM KILAVUZU iNDiR 

Tüm Lowara pompalar üretim aşamasının 
sonunda kayıt altında  tek tek sızdırmazlık, debi ve 
basınç parametlerine göre performans testine 

tabi tutulmaktadır. Bu üretim prosedürü müşterilerin 
%100 güvenilir bir ürün kullanacaklarını 

garanti altına alır.

https://www.facebook.com/LowaraTurkiye/
https://www.instagram.com/lowaraturkiye/
https://www.youtube.com/channel/UC91nc7RvHwEAriCB0VcfQaQ
https://www.linkedin.com/company/lowara-t-rkiye
http://cadcenter.lowara.com/en/
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