
Pompa odśrodkowa e-IXP 
zaprojektowana zgodnie 
z ISO 2858 oraz ISO 5199
STANDARYZACJA POWIĄZANA Z INNOWACJĄ
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Standaryzacja 
w pompach 
procesowych
e-IXP jest nową, innowacyjną pompą 
firmy Xylem zaprojektowaną zgodnie 
z normami ISO 2858 i 5199 jako 
wyjątkowe ROZWIĄZANIE, do zastosowań 
przemysłowych. Nowa pompa e-IXP jest 
w stanie zaspokoić potrzeby klientów 
na praktycznie wszystkich głównych 
rynkach — może zostać wykonana z wielu 
materiałów konstrukcyjnych i z różnymi 
konfiguracjami uszczelnienia wału. Celem 
było stworzenie niezawodnej i wydajnej 
pompy o zredukowanych kosztach 
cyklu życia w oparciu o wieloletnie 

doświadczenia firmy Xylem i naszych 
klientów. 
Dzięki naszej nowej technologii Xylem 
optimyze stan techniczny pompy będzie 
zawsze pod kontrolą. 

Nowa pompa e-IXP to jednostopniowa 
pompa z korpusem spiralnym i wlotem 
osiowym, dostępna w różnych wersjach 
konstrukcyjnych dzięki prawdziwie 
modułowej budowie.

ZOPTYMALIZUJ 
SWOJĄ INWESTYCJĘ.

Normalizacja zgodnie z ISO 2858 
i ISO 5199 upraszcza integrację z 
istniejącymi systemami. 

Modułowa konstrukcja 
optymalizuje zarządzanie 
częściami zamiennymi i skraca 
czas realizacji.

Wersja blokowa zmniejsza 
wymaganą powierzchnię roboczą 
nawet o 35%, co jest opłacalnym 
rozwiązaniem w przypadku 
zastosowań w ograniczonej 
przestrzeni.

ZMNIEJSZ KOSZT 
ENERGII.

Sprawność energetyczna do 
10% wyższa w porównaniu z 
poprzednim modelem ISO dzięki 
zoptymalizowanej hydraulice. 

Zastosowanie układów Hydrovar 
lub Aquavar w celu optymalizacji 
wydajności: udowodniono 
50% oszczędności energii przy 
zmiennej prędkości obrotowej w 
przypadku pompy o mocy 11 kW.

Standardowe pierścienie bieżne 
i wał suchy ze stali nierdzewnej z 
tuleją ze stali duplex zapewniają 
dłuższą żywotność i skracają 
przestoje.

ZWIĘKSZ 
MOŻLIWOŚCI SWOICH 
ZAKŁADÓW.

Rozszerzenie zakresu do DN 
250 zwiększa przepływ o 65% 
w porównaniu z poprzednim 
modelem. 

Duży wybór kombinacji materiałów 
korpusu i wirnika, zarówno PN16, 
jak i PN25, zaspokaja szerokie 
potrzeby rynku przemysłowego.

Dostępny jest szeroki wybór 
wsporników łożyskowych i opcji 
uszczelnienia, a także plany API na 
żądanie.

Opcjonalny wirnik wstępny 
zmniejsza wartość NPSH do 50% 
i pozwala na pracę pompy z 
cieczami zawierającymi do 25% 
frakcji gazowej.
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USPRAWNIJ 
KONSERWACJĘ.

Wzmocniony korpus łożyskowy 
z miską olejową o dużej 
pojemności obniża temperaturę 
i zwiększa żywotność łożysk L10 
do 40 000 godzin, co zmniejsza 
zapotrzebowanie na prace 
serwisowe.

Opatentowana cyklonowa komora 
uszczelnienia zwiększa trwałość 
uszczelnienia mechanicznego do 5 
razy w przypadku tłoczenia cieczy z 
elementami ściernymi. 

Konstrukcja ”back pull-out”, 
obrobiona mechanicznie płyta 
podstawy, śruby regulacyjne 
ułatwiają odbiór i konserwację oraz 
zwiększają bezpieczeństwo.

ZABEZPIECZ SWÓJ 
PROCES ZA POMOCĄ 
TECHNOLOGII 
OPTIMYZE.

Zapobiegaj awariom pompy i 
unikaj kosztownych przestojów 
dzięki poradom dotyczącym 
konserwacji prognozowanej.

Łatwo generuj raporty w celu 
uproszczenia dokumentacji, 
zarządzania systemem i częściami 
zamiennymi oraz informowania o 
zakupach. 

Monitoruj stan systemu za 
pomocą prostej w obsłudze 
aplikacji i automatycznie 
udostępniaj swoje dane innym 
lokalnym użytkownikom.

Zakres typoszeregu 
IXP. 
Rozmiary: DN25 – DN250
Moc: 0,55 kW- 200 kW
Wysokości podnoszenia do: 160 m
Wydajność do: 1270 m3/h 

Główne cechy.
Temperatura cieczy: -40 ÷ 180°C
Ciśnienie projektowe: Maks. 25 barów
Normy kołnierzy: EN1092/
ISO7005, PN16 i PN25
Kołnierze opcjonalne: ASME 
B16.5 kompatybilny z klasą 150     
i 300, nawiercony
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Pierwsza pompa ISO ze 
zdalnym monitorowaniem 
i sterowaniem.

Xylem optimyze.
Technologia optimyze to modułowe 
rozwiązanie do monitorowania stanu 
technicznego, zapewniajace informacje 
i doradztwo w zakresie prognozowanej 
konserwacji urzadzeń takich jak pompy, 
silniki, wymienniki ciepła itp. 

Dzięki okresowemu monitorowaniu drgań, 
temperatury i strumienia magnetycznego 
optimyze jest w stanie zidentyfikować 
potencjalne problemy z urządzeniem jeszcze 
przed ich ewentualnym wystąpieniem. 
Informacje o stanie technicznym 
są gromadzone, przechowywane i 
analizowane w czujniku optimyze przed 
ich bezprzewodowym przesłaniem do 
urządzenia z systemem iOS lub Android 
za pośrednictwem technologii Bluetooth. 
Aplikacja mobilna optimyze zapewnia 
łatwy interfejs ułatwiający zrozumienie 
stanu technicznego zasobów, tworzenie 
przypomnień o konserwacji i generowanie 
szczegółowych raportów.

Czujnik optimyze zasilany jest z wymiennego 
akumulatora litowo-tionylowego 3,6 V, który 
umożliwia jego pracę przez okres od 3 do 5 
lat. Czujnik przeznaczony jest do montażu w 
pomieszczeniach lub na zewnątrz za pomocą 
dostarczonych nóżek magnetycznych lub 
opcjonalnego wspornika stałego.

Modele 
zmiennoprędkościowe.

Inteligentny system sterowania 
Hydrovar 5-tej generacji
Dokładnie dostosowuje się do wymagań 
systemu i pomaga użytkownikom 
końcowym obniżać koszty oraz 
oszczędzać energię, jednocześnie 
zapewniając optymalną wydajność 
systemu. Montaż bezpośrednio na silniku 
lub opcjonalnie na ścianie, moc od 1,1 do 
22 kW.

Aquavar IPC.
Aquavar IPC jest inteligentnym systemem 
sterowania zaprojektowanym do 
precyzyjnej kontroli prędkości, ciśnienia, 
przepływu i poziomu w szerokim 
zakresie zastosowań głębinowych i 
powierzchniowych. Montowany na ścianie, 
moc do 90 kW. 
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Więcej opcji dla jeszcze 
większej liczby zastosowań.

...a także 

Obiekty użyteczności publicznej
Dystrybucja wody i nawadnianie
Instalacje centralnego ogrzewania i klimatyzacji
Instalacje odsalania

Przemysł chemiczny

Przemysł 
celulozowo-papierniczy

Rolnictwo 
i przemysł 
spożywczy

Gospodarka morska

Farmacja 
i biotechnologia

Przemysł stalowy

Przemysł ogólny i OEM

Przemysł energetyczny
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Różne wersje dla różnych 
potrzeb.

Zakres osiągów.
Pompa e-IXP oferuje szeroki zakres 
hydrauliczny: tłoczy do 1270 m3/h i 
zapewnia wysokość podnoszenia do 
160 m z silnikiem o mocy do 200 kW. 

Więcej rozmiarów oznacza więcej 
możliwości optymalizacji wydajności 
pod kątem zastosowania. Niezależnie 
od tego, czy Twój system wymaga małej, 
czy dużej wydajności, mamy dla Ciebie 
odpowiednią pompę.

e-IXPS 
Jednostopniowa pompa blokowa z 
korpusem spiralnym, sztywno sprzężona 
ze standardowym silnikiem. Kiedy 
potrzebujesz rozwiązania bardziej 
kompaktowego i ekonomicznego.

e-IXP 
Jednostopniowa pozioma pompa z 
wolnym wałem, do podłączenia do 
dowolnego silnika IEC. W przypadku 
konieczności wymiany istniejącej 
pompy ISO 2858.

e-IXPC 
Montowana na ramie jednostopniowa 
pompa z korpusem spiralnym i wlotem 
osiowym. Hydraulika jest połączona 
z silnikiem za pomocą sprzęgła 
dystansowego. Kiedy potrzebujesz 
bardziej wytrzymałej i wszechstronnej 
wersji. Osiągi, 2-biegunowy, 50 Hz

Osiągi, 4-biegunowy, 50 Hz

Osiągi, 6-biegunowy, 50 Hz



Akcesoria.
Dostępna jest długa lista akcesoriów:

Śruby kotwiące i śruby kotwiące z kotwą 
epoksydową

Wanienka ściekowa ze stali nierdzewnej

Spust korpusu z kołnierzem

Plany API

Wirnik wstępny*

Szeroki wybór czujników

 *nie dotyczy wszystkich rozmiarów

Certyfikaty produktu.
Standardowy raport z badań zgodny z ISO 
9906

  - Klasa 2B w standardzie
  - Klasy 1B, 1U na życzenie klienta

Raport z badania odporności na wibracje

Wzrost temperatury łożysk

Certyfikat materiałowy zgodny z EN 10204-2.2 
i -3.1 (dla wszystkich elementów mokrych i 
pod ciśnieniem)

Identyfikowalność komponentów
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Korpus
Zaprojektowany na ciśnienia 
25 bar z żeliwa sferoidalnego 
i stali duplex, 16 bar ze stali 
AISI 316; stale superduplex i 
superaustenityczna na życzenie. 
Kolektor tłoczny wyśrodkowny 
w celu optymalizacji strugi 
i minimalizacji obciażeń 
instalacji rurowej pozwala 
zminimalizować obciążenie 
instalacji.

Cechy.
Owiercenie kołnierzy 
Kołnierze owiercone 
są zgodnie z normą 
EN1092/ISO7005, PN16. 
W celu zwiększenia 
kompatybilności możemy 
dostarczyć kołnierze 
owiercone PN25 oraz 
kołnierze owiercone 
zgodne z normą ASME 
B16.5, klasy 150 i 300.

Pierścień bieżny 
Wszystkie pompy posiadają w 
standardzie wykonane ze stali duplex 
pierścienie bieżne korpusu, które 
zapobiegają zużywaniu się korpusu i jego 
pokrywy, obniżając koszty konserwacji. 
Stal superdupleks lub superaustenityczna 
na życzenie. Pierścienie bieżne wirnika na 
życzenie.

Wał 
Wał suchy ze stali AISI 431 z tuleją 
wału ze stali duplex. Wał ze stali 
duplex i superduplex lub tuleja ze 
stali superaustenitycznej na życzenie.

Wspornik łożyskowy 
Dwurzędowe łożysko kulkowe 
od strony napędowej, 
dosmarowywane (25 000 
godzin) lub olejowe (z 
uszczelnieniem labiryntowym – 
40 000 godzin).

Uszczelnienie i komora uszczelniająca 
Cyklonowa komora uszczelniająca umożliwiająca 
usuwanie cząstek stałych. Standardowe pojedyncze 
nieodciążone uszczelnienie mechaniczne. 
Opcjonalnie odciążąne uszczelnienie 
mechaniczne, uszczelnienia kompaktowe.

Wirnik
Zoptymalizowana hydraulika gwarantująca 
wysoką wydajność i szerokie pokrycie 
hydrauliczne. Dostępne są wirniki ze stali AISI 316 
i duplex; stale superduplex i 
superaustenityczna na życzenie.
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1) Tkanka roślinna przewodząca wodę z korzeni
2) Wiodąca światowa firma zajmująca się technologią wodną

Jesteśmy międzynarodowym zespołem, połączonym wspólnym celem: tworzenie zaawansowanych technologicznie 
rozwiązań, aby sprostać światowym wyzwaniom związanym z wodą. Opracowywanie nowych technologii, które 
usprawnią sposób wykorzystania wody, jej oszczędzanie oraz ponowne wykorzystanie w przyszłości ma kluczowe 
znaczenie dla naszej pracy. Oferujemy produkty i usługi w zakresie transportowania, uzdatniania, analizowania, 
monitorowania oraz zwracania wody do środowiska, dla zastosowań komunalnych, przemysłowych, a także w usługach 
budownictwa komercyjnego i mieszkalnego. Xylem posiada także w swoim portfolio wiodące rozwiązania dotyczące 
inteligentnych systemów pomiarowych, technologii sieciowych oraz zaawansowane rozwiązania analityczne dla 
urządzeń wodnych, elektrycznych i gazowych. Nawiązaliśmy silne, długotrwałe relacje z klientami w ponad 150 krajach, 
dzięki skutecznemu połączeniu produktów wiodących marek oraz ekspertyz zastosowań, równocześnie koncentrując się 
na opracowywaniu kompleksowych, zrównoważonych rozwiązań.

Dodatkowe informacje na temat usług oferowanych przez Xylem znajdują się na www.xylem.pl
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