
Lowara ecocirc 

Oběhové čerpadlo s vysokou účinností 

TM 

ÚČINNOST A SPOLEHLIVOST NA 
PRVNÍM MÍSTĚ! 
 
Lowara ecocircTM je vysoce účinné a spolehlivé oběhové čerpadlo s 
revolučním bezhřídelovým sférickým motorem založeným na 
technologii ECM. Díky této technologii je minimální spotřeba 
čerpadla pouze 4 W. Motor čerpadla je extrémně spolehlivý, má 
vysoký rozběhový moment, integrovanou ochranu a patentovanou 
Anti-Bloc funkci proti zablokování. Čerpadlo má dva (BASIC) nebo 
tři (PREMIUM) snadno nastavitelné provozní režimy pro plynulou 
regulaci výkonu a funkci automatického odvzdušnění. Bezúdržbové 
čerpadlo Lowara ecocircTM je ideálním řešením pro otopné a 
klimatizační soustavy rodinných domů a díky své dlouhé životnosti, 
bezporuchovému provozu a nízké spotřebě představuje investici s 
vysokou návratností. 

 Bezhřídelový sférický motor s vysokou účinností a spolehlivostí 
 ECM technologie – elektronicky komutovaný synchronní motor 
 Anti-Bloc technologie proti zablokování čerpadla 
 Regulace rychlosti a 2 nebo 3 provozní režimy pro plynulou 

regulaci – konstantní rychlost, proporcionální tlak, konstantní tlak 
 Funkce automatického odvzdušnění (bez vypouštěcího šroubu) 
 Monitorování provozu prostřednictvím LED indikátoru 
 Ochrana proti běhu na sucho a přetížení motoru 
 Kataforézně lakovaná litinová skříň s vysokou antikorozní odolností 
 Snadná, rychlá a flexibilní instalace (stator lze natočit) 
 Vysoká účinnost, nízká spotřeba, spolehlivost a dlouhá životnost 
 Splňuje nařízení komise EU – ErP 2015 

Hliníkový stator/motor 

Regulace rychlosti a 
provozního režimu  
s LED indikátorem 

Kataforézně lakovaná skříň 
Rychlospojka pro 
elektrický kabel 

Těsnicí O-kroužek 

Oběžné kolo 

Keramické ložisko 

Hliníková 
spojovací matice 

Variabilní instalace 

Dva regulační režimy 
Konstantní rychlost 
Automatický proporcionální tlak 

Tři regulační režimy 
Konstantní rychlost 
Automatický proporcionální tlak 
Automatický konstantní tlak 

Multidisplej – spotřeba 
energie, výtlak, průtok 

ecocirc  BASIC TM 

ecocirc  PREMIUM TM 

 2016 LOWARA ECOCIRC  basic / premium 



Lowara ecocirc 

Oběhové čerpadlo s vysokou účinností 

TM 

Výkonová křivka – verze 4 m Výkonová křivka – verze 6 m 
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Dopravované množství (m3 / hod) 

Model 
BASIC / PREMIUM 

Max. 
výtlačná 

výška 

Vestavná 
délka 

Závit Trubka 
Index 

energetické 
účinnosti EEI 

Objednací číslo 

BASIC PREMIUM 

ecocirc 25-4/180 

4 m 

180 mm 
G 1 ½“ 1“ ≤ 0,21 605008312 605008311 

ecocirc 32-4/180 G 2“ 1 ¼“ ≤ 0,21 605008411 605008410 

ecocirc 15-4/130 

130 mm 

G 1“ 1/2“ ≤ 0,22 605008006 605008005 

ecocirc 20-4/130 G 1 ¼“ 3/4“ ≤ 0,21 605008106 605008105 

ecocirc 25-4/130 G 1 ½“ 1“ ≤ 0,21 605008209 605008208 

ecocirc 25-6/180 

6 m 

180 mm 
G 1 ½“ 1“ ≤ 0,23 605008362 605008361 

ecocirc 32-6/180 G 2“ 1 ¼“ ≤ 0,23 605008461 605008460 

ecocirc 15-6/130 

130 mm 

G 1“ 1/2“ ≤ 0,26 605008056 605008055 

ecocirc 20-6/130 G 1 ¼“ 3/4“ ≤ 0,23 605008156 605008155 

ecocirc 25-6/130 G 1 ½“ 1“ ≤ 0,23 605008263 605008262 

A 130 / 180 mm 
B 104 mm 
C 141 mm 
D 113 mm 

B 

C 

D 

A 

Produktová řada Rozměry a hmotnost 

ecocirc 15-x/130 1,9 kg 
ecocirc 20-x/130 2 kg 
ecocirc 25-x/130 2,1 kg 
ecocirc 25-x/180 2,4 kg 
ecocirc 32-x/180 2,4 kg 

Provozní režimy regulace výkonu 

Konstantní rychlost – např. pro jednookruhové otopné systémy, systémy s hydraulickým separátorem (rychlost lze nastavit) 

Automatický proporcionální tlak (∆ p-v) – např. pro radiátorové topení a systémy s termostatickými ventily 

Automatický konstantní tlak (∆ p-c) – např. pro podlahové topení (pouze verze PREMIUM) 

Automatické odvzdušnění Pohotovostní / letní režim s nízkou spotřebou elektrické energie  (< 1W) 

 

ecocirc x-4 ecocirc x-6 

Maximální výtlačná výška 4 m 6 m 

Maximální dopravované množství 2 500 l/hod 3 200 l/hod 

Jmenovité napětí 200-240 V 

Kmitočet 50/60 Hz 

Příkon / P1 4 – 23 W 4 – 42 W 

Index energetické účinnosti EEI 
≤ 0,21 ≤ 0,23 

ErP 2015 ready 

Druh krytí IP IP 44 

Třída izolace 155 (F) 

Třída ochrany I 

Maximální tlak systému 10 bar 

Teplotní rozmezí čerpané kapaliny  od -10°C do +110 °C 

Povolené čerpané médium 
Topná voda dle VDI 2035 

Roztok vody/glykolu (max 1:1) 

Magnetická odolnost Anti-Block-Technology 

Technické parametry 

Váš prodejce 

Označení modelů 

PREMIUM 25 – 4 / 130 

Varianta 

Jmenovitá světlost 
hrdla (DN) 

Max. výtlačná výška 

Vestavná 
délka 

Záměny online 



 2016 LOWARA ECOCIRC  basic / premium 

Dopravované množství (m3 / hod) 

lowara.com/replacement-guide 


