
ELEKTRONICZNE
POMPY OBIEGOWE
DO SYSTEMÓW HVAC

Nowoczesne i efektywne energetycznie pompy 
do zastosowań w systemach grzewczych i klimaty-
zacyjnych. Posiadają trzy tryby pracy dopasowane 
do typowych zastosowań, a ich konstrukcja zapewnia 
łatwy montaż oraz bezawaryjną pracę.



Elektroniczne pompy obiegowe ONNLINE
to nowoczesne i efektywne energetycznie pompy do zastosowań w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych. Posia-
dają trzy tryby pracy dopasowane do typowych zastosowań, a ich konstrukcja zapewnia łatwy montaż oraz bezawaryjną 
pracę.

Dane techniczne:
• Silnik: komutowany elektronicznie, bezwałowy o kształcie sferycznym z magnesami trwałymi
• Ciśnienie max: 10 bar (PN10)
• Zasilanie: 200-240V 50/60Hz
• Dopuszczalne ciecze: Woda grzewcza VDI2035, mieszanina woda/glikol* 
• Zakres temperatur: -10 do +110 C
• Stopień ochrony obudowy: IP44
• Klasa izolacji: F
 
*(dla stężenia glikolu ponad 20% należy sprawdzić wydajność hydrauliczną)

Wymiary/waga/parametry hydrauliczne:

Kod SAP Rodzaj pompy Wysokość 
podnoszenia (m)

Wymiary (mm) Przyłącze/ 
gwint śrubunku 

F-D

EEI Masa (kg)

H H1

CHV051 Onnline 15-6/130 DN15 6 130 65 G 1" - Rp 1/2 <0,23 1,9

CHQ577 Onnline 25-4/180 DN25 4 180 90 G 1 ½”-Rp 1 <0,20 2,4

CHQ578 Onnline 25-6/180 DN25 6 180 90 G 1 ½”-Rp 1 <0,23 2,4

Wymiary pomp:

ONNLINE
H H1

F D DN kg
mm

25-4/180 180 90 R 1 R 1 ½ 25 2,4

Stała prędkość obrotowa ustawiana w zakresie 1-7, - do zasilania 
kotłów, jednorurowych układów grzewczych oraz układów z separato-
rami hydraulicznymi. Biały kolor podświetlenia.

automatyczne sterowanie ciśnieniem proporcjonalnym Δp-v, głównie 
w przypadku zaworów termostatycznych na grzejnikach – Niebieski 
kolor podświetlenia

automatyczne sterowanie stałym ciśnieniem Δp-c, stosowane dla 
ogrzewania podłogowego -  Zielony kolor podświetlenia

Tryby pracy:

Standardowo pompy ONNLINE electronic  posiadają trzy 
opcje sterowania, ustawiane jednym pokrętłem. Zmiana 
trybu pracy wykonuje się poprzez cofnięcie pokrętła do 
zera i ponowne ustawienie w zakresie 1-7 w nowym try-
bie. Aktualny tryb pracy sygnalizowany jest kolorem diody 
podświetlającej pokrętło.



Wtyczka

Pompa posiada złącze wtykowe, które umożliwia podłączenie zasilania do pompy bez 
otwierania jakiejkolwiek obudowy. 

Dla wygody podłączenia, pozycja wtyczki może być ustalona dowolnie przez obró-
cenie silnika pompy, po zluzowaniu nakrętki dociskającej silnik do korpusu pompy. Po 
ustawieniu pozycji wtyczki nakrętkę należy z powrotem dokręcić. 

Automatyczne odpowietrzanie

Wystarczy przestawić pokrętło na symbol odpowietrzania na dłużej niż 5 sekund, aż 
dioda zacznie migać, a następnie cofnąć do poprzedniego ustawienia aby uruchomić 
funkcję automatycznego odpowietrzania pompy bez względu na to, która opcja stero-
wania została wybrana wcześniej. Opcja ta pozwala na skuteczne usunięcie powietrza 
z wnętrza pompy. Po zakończeniu tej czynności serwisowej, pompa automatycznie 
powróci do wszystkich poprzednio wybranych ustawień 
Działanie funkcji odpowietrzania jest sygnalizowane miganiem diody LED w kolorze odpowiadającym aktualnemu trybo-
wi pracy.

Odporność na niekorzystne warunki

Pompa ONNLINE została zaprojektowana tak, aby przetrwać trudne warunki środowiskowe, jak np. napływ do pompy 
cieczy o wysokiej temperaturze lub wysoką temperaturę otoczenia – w takim wypadku pompa co najwyżej chwilowo 
obniży wydajność, aby utrzymać temperaturę urządzenia w dopuszczalnych granicach. Po ostygnięciu pompa wraca 
do pełnej wydajności. 
Konstrukcja wirnika bezwałowego, oraz części wodnej pompy ONNLINE jako zamkniętej puszki, zabezpiecza przed 
przedostaniem się zanieczyszczeń stałych i blokadą wirnika, a także zapewnia cichą prace przez cały okres eksploatacji 
urządzenia. 

Charakterystyki robocze pomp

  Charakterystyka pracy 25/4       Charakterystyka pracy 25/6

Pozycja montażowa:
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Lowara ecocirc and ecocirc PREMIUM - 6-meter versions
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Lowara ecocirc and ecocirc PREMIUM - 6-meter versions



Punkty sprzedaży Onninen


