
Artyku  promocyjny

Nie ka dy w a ciciel kot owni ma wiadomo , ze 

jego pompa c.o. pracuje ok. 6000 godzin w ci gu 

roku. Spo ród odbiorników energii elektrycznej 

pompa c.o. zajmuje w gospodarstwie domowym 

„zaszczytne”, czo owe miejsce. W Niemczech wy-

liczono, e ok. 13–15,5% kosztów energii elek-

trycznej to koszty eksploatacji pompy c.o. 

Pompy Ecocirc E4 vario wyposa ono w silniki 

nowej generacji tzw. ECM (elektroniczna komu-

tacja magnesu trwa ego). Dzi ki temu uzyskano 

znaczn  oszcz dno  energii elektrycznej przy 

zastosowaniu tej samej wydajno ci i wysoko ci 

podnoszenia. Z dotychczasowych wylicze  oraz 

ponad 5-letnich do wiadcze  wynika, e w domu 

dwurodzinnym, w którym zosta a prawid owo

zamontowana instalacja c.o. pompa Ecocirc E4 

vario pracuje na mocy 12–15,5 W, czyli pobiera 

rednio o 30–40 % energii mniej w stosunku do 

pomp standardowych.

Nowatorska konstrukcja
W pompach obiegowych centralnego ogrzewania 

Ecocirc E4 z regulacj  bezstopniow  zastosowa-

no nietypowe i nowatorskie rozwi zanie nap -

du wirnika pompy.

W standardowych pompach wirnik jest na sta-

e osadzony na osi wirnika silnika elektryczne-

go. Po w czeniu silnika, jego wirnik obraca si ,

a wraz z nim wirnik pompy. W rozwi zaniu fir-

my Laing tradycyjny wirnik zast piono wirni-

kiem kulistym, który osadzony jest jednostron-

nie na ceramicznej kulce.

W konstrukcji tej nie ma typowego silnika 

elektrycznego, nie ma typowego wirnika pom-

py, nie ma o ysk lizgowych i nie ma typowych 

uszczelnie . Jedyn  ru-

chom  cz ci  jest wir-

nik o kulistym kszta cie. 

Tradycyjny silnik asyn-

chroniczny zast piono 

uk adem elektronicznym 

z mikroprocesorem, po-

czonym z niewielkimi 

cewkami.

Uk ad ten generuje 

– wytwarza pole elektro-

magnetyczne, które od-

dzia uje bezpo rednio 

na wirnik kulisty, któ-

ry znajduje si  w wodnej cz ci pompy. Pole 

to wprowadza w ruch obrotowy wirnik, który 

cichobie nie transportuje wod .

Eksploatacja i zalety pompy 
Ecocirc E4 vario
W tradycyjnych pompach z o yskami li-

zgowymi konieczne by o czyszczenie o ysk 

po d u szym postoju pompy. Ta interwen-

cja w przypadku pomp Ecocirc vario nie ma 

miejsca.

Dzi ki zastosowaniu silnika z wirnikiem kuli-

stym w pompach obiegowych uzyskano m.in.:

 100% odizolowanie silnika od przestrzeni wod-

nej pompy,

 bardzo cich  prac  pompy, dzi ki zastosowa-

niu jednej kulki ceramicznej stanowi cej o y-

sko dla wirnika kulistego,

przed u enie okresu eksploatacji pompy – 

brak elementów ulegaj cych naturalnemu zu-

yciu,

 dzi ki zastosowanej elektronice do nap du wir-

nika kulistego zmniejszono w znacznym  stop-

niu zu ycie energii elektrycznej, a zatem po red-

nio równie  „produkcje” CO
2
,

 bezstopniowa regulacja mocy – umo liwia 

optymalne dostosowanie mocy pompy do wa-

runków, w których pompa ma pracowa .

Pompy c.o. Ecocirc E4 firmy LAING GmbH z Remseck produkowane 

od maja 2007 r. otrzyma y w kwietniu 2008 r. najwy sze oznaczenie 

sprawno ci energetycznej – klasa A.

Pompy c.o.

P.H. AUGU CIAK Sp.j.
Kazimierz Augu ciak
ul. Mickiewicza 12
62-031 Lubo
tel. 061 813 12 79

Firma AMK
Krzysztof Siutaj
ul. Kosynierów 58
62-300 Wrze nia
tel. 061 436 17 80
faks 061 437 75 58

KOMARPOL J. Zar ba Sp. j. 
Zak ad Us ugowo Handlowy
ul. Kustronia 4
43-316 Bielsko-Bia a
tel. 033 816 28 48

TERMO-TECHNIKA Irena Bernas
ul. Struga 44
70-786 Szczecin
tel. 091 464 91 27

LECH Centrum Sp. z o.o.
ul. Dolna 16
10-699 Olsztyn
tel. 089 524 95 75
faks 089 524 95 76

P.W. TURDUS Jakub Drozd
ul. Ocicka 163
47-404 Racibórz
tel. 032 414 94 67-68

TERMAG Sp. z o.o.
K oda 49 B
64-130 Rydzyna
tel. 065 538 04 30

REIN Sp. j.
A. Cebulak, J. Cebulak
ul. Staromiejska 75
35-240 Rzeszów
tel. 017 860 03 00

BASCO 2 
Andrzej Nawrot
i Wspólnicy Sp. j.
ul. Piaskowa 7
39-300 Mielec
tel. 017 583 14 91
faks 017 583 09 48

MESAN Jolanta Pyrzyna
ul. Gda ska 13g
84-200 Wejherowo
tel. 058  677 95 30-35
faks 058 677 95 36-37

SANTERM Antonina Nawojska
ul. Batorego 26
37-700 Przemy l
tel./ faks 016 675 05 37

AQUA ELEKTRO 2 s.c.
M.M. Szuman
ul. Wojska Polskiego 12/1
62-300 Wrze nia
tel. 061 437 91 14
faks 061 436 00 45

PHU KOMET Jacek D bkowski
ul. Kolejowa 10
09-402 P ock
tel. 024 268 72 09

F.H.U. Agnieszka Malec
ul. Po udniowa 1
32-040 wi tniki Górne
tel. 012 270 49 48
faks 012 256 57 34

BELSAN Sp. z o.o.
ul. St ycka 9
04-461 Warszawa
tel. 022 673 52 17

Firma Handlowo-Us ugowa
WOD.KAN C.O. i GAZ 
Jachowicz i Synowie Sp. j.
ul. Rynek 5
33-300 Grybów
tel. 018 445 01 50

Dystrybucj pomp Ecocirc E4 w Polsce
Pompy Ecocirc E4 wprowadzi a na polski rynek firma Herrmann Polska Sp. z o.o. z Ole nicy (www.herrmann.com.pl) – przedstawiciel firmy LAING GmbH.

Dystrybucj  tych pomp prowadz  wyspecjalizowani partnerzy – hurtownie pomp oraz hurtownie i sklepy artyku ów techniki grzewczej.
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