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Flexibilitate şi control sporite cu 
noua generaţie HYDROVAR®
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Vogel Pumpen

O nouă generaţie de convertizoare Hydrovar pentru variaţia 
turaţiei pompei, plasează sistemele de pompare pe un nou nivel de 
flexibilitate si eficienţă.

●  Montat pe motor

●  Mai multă flexibilitate

●  Costuri reduse

●  O nouă construcţie a convertizorului

●

●  Economie de energie de până la 70%

●  Montaj simplu ”prindere si operare”

●  Capacitate de control multiplu, de până la 8 pompe

●  Grad de protecţie IP 55

Structură software îmbunătăţită
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Proiectarea modulară unică a convertizorului Hydrovar nu necesită un centru 
de comandă suplimentar si permite efectiv orice configuraţie de pompe: până la 
8 acţionări principale sau combinaţii diferite de acţionări principale 
cu acţionări conduse.

Este o soluţie mult asteptată pentru instalaţiile de înalt nivel ce necesită sisteme 
solide de protecţie cu un set de caracteristici de calitate avansată, în timp ce 
modularitatea echipamentului furnizează deasemenea şi soluţii versatile pentru 
aplicaţii simple ce nu solicită configuraţii complexe.
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Date tehnice

Dimensiuni 1,5 - 4 kW

Dimensiuni 5,5 - 11 kW

HV [kW] [V] [A] [V] [A]

2.015 1,5 1~220-240 
-10%+15%

20
3~Uin

7

2.022 2,2 25 10

4.022 2,2
3~380-460 

± 15%

13

3~Uin

5,7

4.030 3 13 7,3

4.040 4 16 9

4.055 5,5
3~380-460 

± 15%

20

3~Uin

13,5

4.075 7,5 25 17

4.110 11 32 23

Tip

Alimentare electrică Ieşire către motor

Putere nominală Limite de tensiune
(48-62 Hz)

Protecţie
recomandată

Tensiune max.
la ieşire

Curent
nominal la ieşire

HYDROVAR
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➞	 ➞	

➞	
Prezentare de produs - Configuraţii hardware

  Funcţionare cu o singură pompă

	 ●  Utilizarea unui convertizor de configuraţie minimă   
  (Basic) pentru funcţia de pornire/oprire lentă

Un singur 
Convertizor

  Utilizarea unui singur convertizor cu mai multe pompe (relee de pornire în cascadă)
●	 Utilizarea unui convertizor principal – Master (incl. circuit opţional cu relee) pentru controlul  
 a până la 5 pompe secundare la turaţie constantă maximă

Până la 
5 pompe 
secundare 
la turaţie 
constantă 
maximă

Panou de 
comandă 

Convertizor 
principal-Master                  

	 ●  Utilizarea unui singur convertizor pentru 
  controlul turaţiei pe baza unui traductor

Convertizor de con- 
figuraţie minimă -  

Basic
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➞	

➞	
  Utilizare cu mai multe pompe (cu pornire în cascadă - Serial)

	 ●		 Utilizare	prin	combinarea	mai	multor	convertizoare	principale	-	Master	şi	convertizoare	de		 	
	 	 configuraţie	minimă	–	Basic	(pot	fi	cuplate	până	la	8	pompe)

Instalaţie	mixtă	de	con-
vertizoare	principale	şi	
secundare.

Până	la	8	convertizoare	
principale - Master

Convertizor	de	con- 
figuraţie	minimă	-	 

Basic

Convertizor 
principal-Master                  

Convertizor	de	con- 
figuraţie	minimă	-	 

Basic

Convertizor	de	con- 
figuraţie	minimă	-	 

Basic

Convertizor 
principal-Master                  

Convertizor 
principal-Master                  

Convertizor 
principal-Master                  

Convertizor 
principal-Master                  
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Avantaje

Noul concept Hydrovar permite mai multă 
flexibilitate si economie – plătiţi doar ceea 
ce consumaţi. Sunt disponibile versiunile 
Convertizor de configuraţie minimă -  
Basic / Principal / Multicontroler.

Listă de erori cu marcaj de dată si oră 
(ceas în timp real) şi meniu inclus de 
diagnoză pentru vizualizarea valorilor 
temperaturii, curentului şi tensiunii 
pentru facilitarea diagnozelor şi analiza 
defecţiunilor.

Uşor de integrat în sisteme BMS - 
Comunicare Modbus inclusă în standard.

Sunt recunoscute diferite tipuri de senzori, 
datorită lărgirii plajei semnalului de 
intrare (4-20mA, 0-20mA, 0-10Vdc).

Structură software îmbunătăţită şi afişaj 
iluminat pentru manipulare şi programare 
uşoară - chiar şi în instalaţii dificile.
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Avantaje

Două intrări pentru senzori, în vederea implementării a două semnale de valori actuale 
într-un singur sistem (min/max, diferenţial) sau pentru implementarea unui al doilea senzor 
pentru siguranţă.

Controlul a pînă la 5 pompe cu turaţie fixă cu ajutorul unui singur dispozitiv HYDROVAR 
(cu relee în cascadă).

Până la 8 pompe contro-
late cu Hydrovar, pot fi 
conectate într-un singur 
sistem (Mod Multi- 
Controler).

Mod de control manual 
extins cu diferite valori 
fixe ale turaţiei, 
selectabile printr-un 
contact extern. 

Semnale de ieşire programabile (ieşire analog / digital).
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ADAPTAREA ULTERIOARĂ este posibilă 
pentru toate motoarele standard asincrone, adecvate 
funcţionării prin varierea turaţiei. 

Corectarea automată a turaţiei pompei, 
funcţie de variaţia consumului.

Presiune constantă în sistemele de alimen-
tare cu apă şi în staţiile de ridicare a 
presiunii. Posibilitate de control de-a 
lungul curbei instalaţiei pentru pompele 
de recirculare, pentru piaţa HVAC. 

Nu sunt necesare panouri externe,  
contactoare sau dispozitive de protecţie 
ale motorului.

În HYDROVAR® sunt încorporate toate 
funcţiile de control hidraulic. Prin urmare, 
nu mai sunt necesare dispozitive externe 
suplimentare.

Ventilatorul motorului garantează răcirea 
optimizată a convertizorului HYDROVAR®, 
în funcţie de putere şi turaţie.

Intervale extinse de întreţinere, ca urmare 
a solicitărilor fizice diminuate ale pompei şi 
motorului.

Metoda de cuplare uşoară a convertizorului 
HYDROVAR®, permite o adaptare rapidă şi 
necostisitoare la electropompele existente.
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În special în cazul  
  funcţionării unei pompe 
   centrifuge în sarcină parţială, 
    se poate face o economie de 
    energie semnificativă! ” 
    Certificare T.U.V.”

     Exemplu:

  Pompă de recirculare, putere nominală, 
funcţionare în sarcină parţială.   

Comparativ cu costurile de instalare ale dispozitivului HYDROVAR, intervalul de timp în care 
vă recuperaţi investiţia prin diferenţa de cost a energiei consumate, va fi mai mic de un an (în 
funcţie de costurile energetice).

25% 5,8 kW 1,8 kW 4,0 kW 11.680 kWh

75% 9,2 kW 5,7 kW 3,5 kW 10.220 kWh

34.748 kWh

Debit în %

Putere consumată (curbă)

Pompă cu 
turaţie

constantă
Pompă cu turaţie 

variabilă

Economie
în

kW

Economie per
1/3 an

(2.920 ore)

Economia de energie anuală (8.760 ore)

Prindere
şi 

Operare

Adaptare ulterioară
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Headquarters

LOWARA S.r.l.
36075 Montecchio Maggiore
Vicenza - Italy
Tel. (+39) 0444 707111
Fax (+39) 0444 492166
e-mail: lowara.mkt@itt.com 
http: //www.lowara.com

Pumpenfabrik ERNST VOGEL GmbH
A-2000 STOCKERAU
Ernst Vogel-Straße 2
Tel. (+43) 02266 604 
Fax (+43) 02266 65311
e-mail: vogelau.info@itt.com  
http://www.vogel-pumpen.com

„RESIDENTIAL AND COMMERCIAL WATER GROUP - EMEA” SALES NETWORK

LOWARA DEUTSCHLAND GMBH
Biebigheimer Straße 12
D-63762 Großostheim
Tel. (+49) 0 60 26 9 43 - 0 - Fax (+49) 0 60 26 9 43 - 2 10
e-mail: lowarade.info@itt.com - http://www.lowara.de

LOWARA FRANCE S.A.S.
BP 7311
37073 Tours Cedex 2
Tel. (+33) 02 47 88 17 17 - Fax (+33) 02 47 88 17 00
e-mail: lowarafr.info@itt.com - http://www.lowara.fr

LOWARA FRANCE SAS Agence Sud
Z.I. La Sipière - BP 23
13730 Saint Victoret - F
Tel. (+33) 04 42 10 02 30 - Fax (+33) 04 42 10 43 75
http://www.lowara.fr

LOWARA NEDERLAND B.V.
Zandweistraat 22
4181 CG Waardenburg
Tel. (+31) 0418 655060 - Fax (+31) 0418 655061
e-mail: lowaranl.info@itt.com - http://www.lowara.nl

LOWARA PORTUGAL, Lda
Praçeta da Castanheira, 38
4475-019 Barca
Tel. (+351) 22 9478550 - Fax (+351) 22 9478570
e-mail: lowarapt.info@itt.com - http://www.lowara.pt

LOWARA UK LTD.
Millwey Rise, Industrial Estate
Axminster - Devon EX13 5HU
Tel. (+44) 01297 630200 - Fax (+44) 01297 630270
e-mail: lowarauk.south@itt.com - http://www.lowara.co.uk

LOWARA IRELAND LTD.
59, Broomhill Drive - Tallaght Industrial Estate
Tallaght - DUBLIN 24
Tel. (+353) 01 4520266 - Fax (+353) 01 4520725
e-mail: lowara.ireland@itt.com - http://www.lowara.ie

LOWARA VOGEL POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Worcella 16
PL-40-652 Katowice
Tel. (+48) 032 202 8904 - Fax (+48) 032 202 5452
e-mail: biuro@lowara-vogel.pl - http://www.lowara-vogel.pl

Vogel îşi rezervă dreptul modificării conţinutului fără o notificare prealabilă.
 Cod. 771310019   P 05/07                 


