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Nowoczesność
na Twoich usługach

Nasza gama pomp elektrycznych obiegowych in-line oferuje szeroki zakres produktów nadających 
się do najróżniejszych zastosowań HVAC, czyli w systemach grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych. 

Pompy te można stosować w małych systemach ogrzewania podłogowego i w dużych systemach 
obsługujących szpitale lub wieżowce, zarówno w obiegach głównych jak i wtórnych, w systemach 
dystrybucji gorącej lub zimnej wody. Oznacza to, że proponowany przez nas zakres oferty proponuje 
szeroką gamę rozwiązań do różnych aplikacji, zarówno pod względem zastosowanych materiałów 
jak też, charakterystyki technicznej i osiągów. 

EBARA oferuje wiele wersji produktu: z silnikiem suchym lub z mokrym rotorem, z żeliwa, z brązu lub 
ze stali nierdzewnej, z możliwością zainstalowania falownika w celu zagwarantowania maksymalnych 
poziomów sprawności. 

NIEZAWOD-
NOŚĆ

WYSOKIE
OSIĄGI

UNIWERSALNOŚĆĆ SPRAWNOŚĆ
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Najlepsze rozwiązanie 
dla Twoich wymagań

Dla zastosowań, w których pompowany płyn pełni funkcję cieczy nośnej: czyli w o systemach 
grzewczych, klimatyzacyjnych, chłodzących lub uzdatniania powietrza. 

Aplikacje, w których ciecz musi krążyć, aby zapewnić wymianę ciepła; pompy EBARA potwierdzają 
swoją przydatność.

Zarówno w przypadku czystej wody czy roztworów glikoli, jak również wody zimnej w temperaturze 
od -10°C do 110°C, do każdego zastosowania istnieje odpowiedni produkt, który spełni nawet 

najtrudniejsze wymogi. 

Jest to możliwe, dzięki szerokiej ofercie pomp, którą podzielić możemy na: 
 pompy obiegowe i pompy in-line. 

Pompy obiegowe są pompami z silnikami z magnesami trwałymi i mokrym wirnikiem, które jak 
sama nazwa wskazuje, są przeznaczone do instalacji obiegowych. Są wyposażone w system z 

wbudowanym falownikiem dla zwiększenia sprawności i uniwersalności oraz dostępne w wersjach z 
brązu do zastosowania w aplikacjach z wodą użytkową.

Pompy in-line, jak wskazuje sama nazwa, posiadają wlot i wylot w tej samej osi, są wyposażone w 
wentylowane silniki o wysokiej efektywności i są przeznaczone do instalacji o dużych przepływach; są 

dostępne w wersji ze stali AISI 304 jak również do aplikacji sanitarnych.

W obiegach głównych, których zadaniem jest wymuszenie cyrkulacji w całym budynku lub na 
obiegach wtórnych które pozwalają na rozdzielenie dystrybucji cieczy strefa po strefie, do każdej 

sytuacji istnieje odpowiednia pompa obiegowa EBARA, która pełni swoje zadania gwarantując 
skuteczność, niezawodność i uniwersalność działania.

Pełna gama, której niczego nie brakuje.
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Oszczędność,
przy jeszcze lepszym 
działaniu
Skuteczność. Oszczędność energetyczna.
W ciągu ostatnich lat to te właśnie argumenty stały się celem wszystkich 
producentów. I właśnie w kwestii efektywności energetycznej, co jest 
coraz częstsze, w aplikacjach z pompami obiegowymi i in-line stosuje 
się przemienniki częstotliwości i zdalne systemy sterujące: w celu 
zoptymalizowania działania pomp elektrycznych. I nie tylko, również do 
zwiększenia komfortu instalacji.

Za pomocą sterownika elektronicznego i dzięki zastosowaniu falownika, 
sprawność i niezawodność pompy osiągają maksymalny poziom, a tym 
samym zostaje zoptymalizowane jej działanie, a także zapewnione jest 
bezpieczeństwo instalacji przy jednoczesnej redukcji, hałasu i wibracji 
związanych z nagłym otwarciem zaworów termostatycznych.

Firma EBARA oferuje dla tego typu pomp układy regulacji takie jak falowniki 
serii E-drive lub systemy, które mogą komunikować się za pośrednictwem 
Modbus, poprzez wejścia cyfrowe/analogowe i wyjścia cyfrowe. 
W ten sposób, zagwarantowana jest zdalna kontrola i połączenie z 
najnowocześniejszymi systemami automatyki domowej.
Efektywność i oszczędność energetyczna są rzeczywistością.
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Sektory i Zakres
Zastosowania

Zakres stosowania

Niewielkiej wielkości systemy obsługujące jedno lub dwa mieszkania, ale również węzły cieplne 
i scentralizowane instalacje średniej lub dużej wielkości, obsługujące wspólnoty mieszkaniowe, 
wieżowce lub szpitale. Firma EBARA oferuje zakres produktów, które świetnie odpowiadają potrzebom 
zarówno małych jak i dużych systemów.

• Niewielkie instalacje grzewcze
• Ogrzewanie podłogowe 
• Instalacje scentralizowane i wspólnotowe
• Węzły ciepłownicze do obsługi budynków
• Chillery, zespoły wodne lub instalacje klimatyzacyjne
• Instalacje uzdatniania wody
• Instalacje cyrkulacji zarówno na obiegu głównym jak i wtórnym, również z zainstalowanymi zaworami
 termostatycznymi
• Instalacje cyrkulacji i dystrybucji wody użytkowej
• Instalacje solarne
• Instalacje do wody użytkowej

5020 30 40 1208060 100 200150 250

30

10

20

80

60

50

40

100

6 7 8 9 10 15

15

9

8

7

6

5

4

3

2

20U.S.g.p.m.

Imp.g.p.m.

10

10

15

15

50

20

30 40

30 40 50

60

60

70

5

50

75

100

150

25

200

250

300

300 400 500 600

80 90 100 120 140

70 80 90 100 120

10.5 1.5 2 3 4 5 10 20 306 7 8 9 12 14 16 18 25

700 800 1000 1200 1500

40 50 60 70

140 160 180 200 250 300

160 180 200 250 300 350

5

10

15

20

30

2000 2500 3000 4000 5000 6000

5 400 500 600 700 1000

350 400 500 600 700 1000

100 200150

40

1

H
[m]

H
[ft]

TO
TA

L H
EA

D

Q [l/min]

Q [m /h]3

LPS LPC - LPCD

LPC4 - LPCD4

Ego



12 13

EBARA Pumps Europe EBARA Pumps Europe

Pompy obiegowe o 
wysokiej sprawności

Opis Dane techniczne
Ego Z żeliwa z gwintowanymi 

przyłączami, wirnikiem z Noryl, 
idealne do małych systemów.
Dostępne również w wersji 
bliźniaczej.

• Wysokość podnoszenia od 1,2 do 8 m
• Wydajność od 0,8 do 4 m3/h
• Temperatura cieczy od +5°C do +95°C
• Temperatura otoczenia: od 0 do +40°C
• Maksymalne ciśnienie: 10 bar
• Maksymalny procent glikolu: 20%

Ego easy Z żeliwa z gwintowanymi lub 
kołnierzowymi przyłączami, wirnikiem 
z Noryl, idealne do średniej wielkości 
instalacji scentralizowanych i 
wspólnotowych.
Dostępne również w wersji 
bliźniaczej.

• Wysokość podnoszenia od 1,5 do 11 m
• Wydajność od 2,0 do 9,5 m3/h
• Temperatura cieczy od +2°C do +110°C
• Temperatura otoczenia: od 0 do +40°C
• Maksymalne ciśnienie: 10 bar
• Maksymalny procent glikolu: 20%

Ego slim Z żeliwa z kołnierzowymi przyłączami, 
wirnikiem z AISI 304, idealne do centrali 
ciepłowniczych, dużych instalacji 
scentralizowanych i wspólnotowych, 
charakteryzujące się ograniczonym 
ciężarem i zwartą budową. Dostępne 
również w wersji bliźniaczej.

• Wysokość podnoszenia od 1,5 do 16,5 m
• Wydajność od 5,0 do 45,0 m3/h
• Temperatura cieczy od -10°C do +110°C
• Temperatura otoczenia: od 0 do +40°C
• Maksymalne ciśnienie: 10 bar
• Maksymalny procent glikolu: 20%

Ego C Z żeliwa z kołnierzowymi 
przyłączami, wirnikiem ze stali, 
idealne do węzłów ciepłowniczych, 
dużych instalacji scentralizowanych i 
wspólnotowych.
Dostępne również w wersji 
bliźniaczej.

• Wysokość podnoszenia od 2,0 do 16,5 m
• Wydajność od 7,0 do 60,0 m3/h
• Temperatura cieczy od -10°C do +110°C
• Temperatura otoczenia: od 0 do +40°C
• Maksymalne ciśnienie: 10 bar
• Maksymalny procent glikolu: 20%

Ego B Korpus z brązu, z kołnierzowymi lub 
gwintowanymi przyłączami, wirnik z 
Noryl lub stali nierdzewnej, idealne 
do instalacji sanitarnych.
Dostępne również w wersji 
bliźniaczej.

• Wysokość podnoszenia od 1,0 do 13,5 m
• Wydajność od 0,5 do 43,0 m3/h
• Temperatura cieczy od +5°C do +65°C
• Temperatura otoczenia: od 0 do +40°C
• Maksymalne ciśnienie: 10 bar

MR B Pompy obiegowe z mokrym 
wirnikiem, bez falownika, korpus 
z brązu z gwintowanymi lub 
kołnierzowymi przyłączami, wirnikiem 
ze stali, stosowane w instalacjach 
sanitarnych 

• Wysokość podnoszenia od 11,5 do 1,2 m
• Wydajność od 0,8 do 10,2 m3/h
• Temperatura cieczy od +5°C do +65°C
• Temperatura otoczenia: od 0 do +40°C
• Maksymalne ciśnienie: 10 bar

Silnik
z trwałymi magnesami dla 

zagwarantowania wysokiej 
efektywności i rozruchu przy 

uruchomieniu

Tuleja
w jednym wytłoczonym elemencie, bez ściegów 
spawalniczych, dla zagwarantowania skuteczności i 
solidności konstrukcyjnej

Zdalne sterowanie
za pomocą modułu komunikacyjnego 

C (w wyposażeniu wersji bliźniaczych) 
istnieje możliwość sterowania za 

pośrednictwem Modbus, wejść cyfrowych/
analogowych i wyjść cyfrowych. 

Gwarantują one zdalne sterowanie i 
komunikację z nowoczesnymi systemami 

automatyki domowej

Wyświetlacz
prosty, intuicyjny i znormalizowany z innymi modelami 
gamy, dzięki czemu produkt jest łatwo rozpoznawalny 
i prosty w obsłudze
• Cztery dostępne trybu działania, wśród których auto-
adaptacyjny
• Działanie w trybie nocnym, zapewniające 
ograniczenie zużycia do minimum

Ego

Ego (B)

Ego easy (B)

Ego slim
Ego C(B)

Dobranie odpowiedniego produktu jest najważniejsze, ponieważ przekłada się na skuteczne zaspokojenie 
wymogów instalacji. Szeroki zakres działania gwarantuje znalezienie jak najodpowiedniejszego produktu.
Różne modele pomp obiegowych firmy EBARA oraz ich zakres działania w pełni spełniają takie warunki:
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Pompy elektryczne
in-line

Rodzaj Dane techniczne

LPC
LPCD

Pompy elektryczne odśrodkowe in-
line z komponentami hydraulicznymi 
wykonanymi z żeliwa i wentylowanym 
silnikiem, odpowiednie do instalacji 
cyrkulacyjnych i dostępne z silnikiem 
2- lub 4-biegunowym. Stosowane 
zarówno do pompowania ciepłej 
wody jak i wody lodowej w zależności 
od aplikacji, w budownictwie 
mieszkaniowym oraz przemysłowym. 
Dostępne zarówno w wersji 
pojedynczej (LPC) jak i bliźniaczej 
(LPCD).

• Wysokość podnoszenia od 10,7 do 67,5 m
• Wydajność od 3 do 220 m3/h
• Wskaźnik efektywności hydraulicznej MEI 

> 0,4
• Silniki w wysokiej klasie sprawności IE3 od 

0,75 kW
• Uszczelnienie mechaniczne: SiC/Węgiel/

EPDM
• Wał z AISI 420
• Temperatura cieczy od -10°C do +110°C
• Kołnierze PN6 (do LPC 32-100 i LPC 40-

100) lub PN10 
• Stopień ochrony IP55

LPC
LPCD
z E-drive

Pompy elektryczne odśrodkowe in-
line z komponentami hydraulicznymi 
wykonanymi z żeliwa i wentylowanym 
silnikiem, odpowiednie do instalacji 
cyrkulacyjnych, dostępne z silnikiem 
2- lub 4-biegunowych i połączone 
z falownikiem E-drive. Stosowane 
zarówno do pompowania ciepłej 
wody jak i wody lodowej w zależności 
od aplikacji, w budownictwie 
mieszkaniowym oraz przemysłowym. 
Dzięki zastosowaniu falownika E-drive 
mogą pracować kontrolując wiele 
parametrów, w zależności od wymogów. 
Dostępne zarównow wersji pojedynczej 
(LPC) jak i bliźniaczej (LPCD)

• Wysokość podnoszenia od 4,0 do 62,0 m
• Wydajność od 3 do 190 m3/h
• Wskaźnik efektywności hydraulicznej 

MEI > 0,4
• Silniki w wysokiej klasie sprawności IE3 

od 0,75 kW
• Uszczelnienie mechaniczne: SiC/Węgiel/

EPDM
• Wał z AISI 420
• Temperatura cieczy od -10°C do +110°C
• Kołnierze PN6 (do LPC 32-100 i LPC 40-

100) lub PN10 

LPS
Pompy elektryczne odśrodkowe in-
line z korpusem, wirnikiem i tarczą 
uszczelnienia wykonanymi ze stali 
nierdzewnej AISI 304, z wentylowanym 
silnikiem 2-biegunowym. Odpowiednie 
do instalacji cyrkulacyjnych, są 
stosowane do pompowania zarówno 
ciepłej wody do instalacji grzewczych 
i jak i sanitarnych, jak również wody 
lodowej do klimatyzacji i chłodzenia, 
w budownictwie mieszkaniowym oraz 
przemysłowym.

• Wysokość podnoszenia od 2,4 do 12,5 m
• Wydajność od 1,2 do 12 m3/h
• Wskaźnik efektywności hydraulicznej 

MEI > 0,4
• Silniki w wysokiej klasie sprawności IE3 od 

0,75 kW
• Wał z AISI 303
• Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/

Węgiel/NBR
• Temperatura cieczy od -10°C do +100°C
• Stopień ochrony IP55
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Pompy elektryczne odśrodkowe in-
line, zarówno w wersji z żeliwa jak i ze 
stali, oferują wiele niepodważalnych 
zalet w aplikacjach związanych z 
cyrkulacją mediów. Ich budowa z wlotem 
i wylotem na tej samej osi umożliwia 
jeszcze łatwiejszy i prostszy montaż i 
ułatwia prawidłową obsługę.
Dzięki temu, zarówno w przypadku 
nowych instalacji jak i istniejących, 
pozwala na montaż na prostym odcinku 
przewodu rurowego.
W przypadku pomp elektrycznych 
o niewielkich wymiarach, umożliwia 
również montaż wiszący bez 
konieczności stosowania podstawy 
lub wspornika. Poza tym, możliwość 
wybrania pomp bliźniaczych gwarantuje 
instalacjom, na których będą one 
zainstalowane większą niezawodność 
(uzyskanie zapasowej pompy 
elektrycznej) lub możliwość zwiększenia 
zakresu wydajności poprzez 
uaktywnienie obydwu pomp.
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Pompy elektryczne odśrodkowe in-line z komponentami hydraulicznymi wykonanymi z żeliwa i wentylowanym 
silnikiem, odpowiednie do instalacji cyrkulacyjnych i dostępne z silnikiem 2- lub 4-biegunowym. Stosowane 
zarówno do pompowania ciepłej wody jak i wody lodowej w zależności od aplikacji, w budownictwie 
mieszkaniowym oraz przemysłowym. Dostępne zarówno w wersji pojedynczej (LPC) jak i bliźniaczej (LPCD).

Pompy elektryczne odśrodkowe in-line z korpusem, wirnikiem i tarczą uszczelki z AISI 304, z 
wentylowanym silnikiem 2-biegunowym. Odpowiednie do instalacji cyrkulacyjnych, są stosowane 
do pompowania zarówno ciepłej wody do instalacji grzewczych i jak i sanitarnych, jak również wody 
lodowej do klimatyzacji i chłodzenia, w instalacjach cywilnych i przemysłowych.

LPC(4) - LPCD(4) LPS

SPRAWNOŚĆ
produkt, który gwarantuje wysoką 
efektywność, dzięki specyficznemu 
projektowi i budowie układu 
hydraulicznego (MEI>0,4) oraz klasie 
dołączonego silnika (IE3 od 0,75 kW) 

FALOWNIK
dostępny w standardzie w wersji 
połączonej z falownikiem E-drive, dla 
jeszcze lepszego zoptymalizowania 
efektywności

UNIWERSALNOŚĆ
produkt uniwersalny, nadający się do 
pompowania zarówno ciepłej jak i lodowej 
wody oraz roztworów glikoli

ZDALNE STEROWANIE
E-drive gwarantuje zdalne sterowanie 
pompą, zarówno przy użyciu protokołu 
komunikacji ModBus, jak i wykorzystaniu 
wejść analogowych 0-10V i cyfrowych, 
dostępnych standardowo. Dzięki 
temu, jest to produkt kompatybilny z 
najnowocześniejszymi instalacjami, 
w których często wymagane jest 
monitorowanie różnych urządzeń.

Dane techniczne
• Wysokość podnoszenia od 10,7 do 67,5 m
• Wydajność od 3,0 do 220,0 m3/h
• Wskaźnik efektywności hydraulicznej MEI > 0,4
• Silniki w wysokiej klasie sprawności IE3 od 0,75 kW
• Uszczelnienie mechaniczne: SiC/Węgiel/EPDM
• Wał z AISI 420
• Temperatura cieczy od -10°C do +110°C
• Kołnierze: PN 6 (la LPC 32-100 i LPC 40-100) 
   PN 10 dla reszty gamy 
• Stopień ochrony IP55

SOLIDNA BUDOWA
komponenty hydrauliczne wykonane z 
jednego żeliwnego elementu

ZNORMALIZOWANE
wspornik silnika posiada sztywne 
sprzęgło, dzięki czemu oferuje możliwość 
zastosowania silników znormalizowanych

SOFT START i SOFT STOP
zapewnia kontrolowane przez silnik 
uruchomienie i zatrzymanie, zwiększając 
niezawodność i sprawność

OCHRONA
falownik oferuje wiele standardowych 
zabezpieczeń, które chronią cały system 
pompy elektrycznej: zabezpieczenie 
przed pracą na sucho, przepięciem, 
podnapięciem, zabezpieczenie Pmax, 
zabezpieczenie Pmin itp.

SPRAWNOŚĆ
produkt, który gwarantuje wysoką 
efektywność, dzięki specyficznemu 
projektowi i budowie układu 
hydraulicznego (MEI>0,4)* oraz klasie 
dołączonego silnika (IE3 od 0,75 kW) 

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE
możliwe do połączenia z falownikiem E-drive, 
co gwarantuje uniwersalne i wszechstronne 
rozwiązania w zależności od systemu.
W zależności od wymagań, falownik może 
zostać zaprogramowany do kontroli różnicy 
ciśnień, różnicy temperatury oraz różnicy 
wydajnościSOLIDNA BUDOWA

układ hydrauliczny w całości wykonany 
z AISI 304 dla zagwarantowania 
maksymalnej niezawodności produktu

OCHRONA
ochrona termoamperometryczna z 
wbudowanym automatycznym resetem 
dla modeli jednofazowych

Dane techniczne
• Wysokość podnoszenia od 2,4 do 12,5 m
• Wydajność od 1,2 do 12,0 m3/h
• Wskaźnik efektywności hydraulicznej MEI > 0,4 * 

(LPS 32/40, 40/40, 40/75, 50/40, 50/75 i 50/150 
dostępne wyłącznie na rynkach extra EU)

• Silniki w wysokiej klasie sprawności IE3  
od 0,75 kW

• Wał z AISI 303
• Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/Węgiel/

NBR
• Temperatura cieczy od -10°C do +100°C
• Stopień ochrony IP55
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Zmiany ciśnienia lub temperatury, jak również zmiany w zapotrzebowaniu na wodę, to sytuacje, które 
często występują w systemach wodnych, niezależnie od tego, czy dotyczy to systemów grzewczych, 
dystrybucji czy też zestawów do zwiększanie ciśnienia, stosowanych przy nawadnianiu bądź do celów 
przemysłowych. Szybkie reagowanie na takie zmiany oznacza poprawę sprawności i niezawodność 
całego systemu. 
Jak to zrobić? Firma EBARA oferuje system, który spełnia te wymagania, zwiększa uniwersalność 
systemu i oferuje niekwestionowane zalety: E-drive

System sterujący
do Twojej instalacji

W połączeniu z silnikami o wysokiej sprawności oraz dzięki przemyślanej konstrukcji układu 
hydraulicznego pompa EBARA, zapewnia wysoką sprawność ogólną 

Kontrola działania za pomocą zdalnego sterowania zarówno przy użyciu protokołu 
komunikacyjnego ModBus jak standardowych wejść analogowych i cyfrowych 0-10V.  
Dzięki temu, jest to produkt kompatybilny z najnowocześniejszymi instalacjami, w 
których często wymagane jest połączenie różnych urządzeń

SOFT START i SOFT STOP: zapewnia kontrolowany rozruch i zatrzymanie silnika, 
zwiększając niezawodność i sprawność instalacji

Oferuje wiele standardowych zabezpieczeń, które chronią cały system pompy 
elektrycznej: zabezpieczenie przed pracą na sucho, przepięciem, podnapięciem
zabezpieczenie Pmax, zabezpieczenie Pmin itp.

Elastyczne i wszechstronne rozwiązania w zależności od systemu. W zależności od 
wymagań, falownik może zostać zaprogramowany do kontroli różnicy ciśnień, różnicy 
temperatury oraz różnicy wydajności

Czy EZ-finder, to sposób na szukanie modelu pompy elektrycznej? To znacznie więcej. 
To idealne narzędzie, które pomoże w znalezieniu i wyborze odpowiedniego produktu w zależności od 
potrzeb.
Dzięki niemu można wyszukać produkt na różne sposoby: na podstawie wykonywanej przez pompę 
pracy, wpisując nazwę modelu lub wybierając typ aplikacji. Po prostu, odpowiedni produkt w kilka 
sekund.
EZ-finder jest idealnym narzędziem dla technika, projektanta lub inżyniera.

Dowiedz się więcej na https://ezfinder.ebara.com

EZ-finder, to coś więcej 
niż tylko wyszukiwarka 
EZ (czyta się iːzɪ) z angielskiego easy: łatwy. Finder (czyta się faɪndər): poszukiwacz. 
„Łatwe i natychmiastowe wyszukiwanie" firmy EBARA. 
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Sieć handlowa firmy EBARA
EUROPE ASIA & SOUTHEAST ASIA
EBARA Pumps Europe S.p.A.
Via Torri di Confine 2/1 int. C 
36053 Gambellara (Vicenza), Italy
Tel. +39 0444 706811
Fax +39 0444 405811
www.ebaraeurope.com
Italian Sales (for order only):
e-mail: ordini@ebaraeurope.com
Export Sales (for order only):
e-mail: exportsales@ebaraeurope.com
Technical Customer Service (TCS):
e-mail: tcs@ebaraeurope.com
Tel. +39 0444 706869/902/923/833
Marketing:
e-mail: marketing@ebaraeurope.com

EBARA Pumps Europe S.p.A. GERMANY
Elisabeth-Selbert-Straße 2
63110 Rodgau, Germany
Tel. +49 (0) 6106-660 99-0
Fax +49 (0) 6106-660 99-45
e-mail: info@ebara.de

EBARA Pumps Europe S.p.A. UNITED KINGDOM
Unit A, Park 34
Collett Way - Didcot
Oxfordshire - OX11 7WB, United Kingdom
Tel. +44 1895 439027 - Fax +44 1235 815770
e-mail: mktguk@ebaraeurope.com

EBARA Pumps Europe S.p.A. FRANCJA
555, Rue Juliette Recamier
69970 Chaponnay, France
Tel. +33 4 72769482
Fax +33 805101071
e-mail: mktgf@ebaraeurope.com

EBARA POMPY POLSKA Sp. z o.o.
ul. Działkowa 115 A
02-234 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 3909920
Fax +48 22 3909929
e-mail: mktgpl@ebaraeurope.com

EBARA Pumps RUS Ltd.
Prospekt Andropov 18, building 7, floor 11
115432 Moscow
Tel. +7 499 6830133
e-mail: mktgrus@ebaraeurope.com

EBARA PUMPS IBERIA, S.A.
Poligono Ind. La Estación
C/Cormoranes 6-8
28320 Pinto (Madrid), Spain
Tel. +34 916.923.630
Fax +34 916.910.818
e-mail: marketing@ebara.es

MIDDLE EAST
EBARA Pumps Middle East FZE
P.O.BOX 61383
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tel. +971 4 8838889
Fax +971 4 8835307
e-mail: info@ebarame.ae

EBARA PUMPS SAUDI ARABIA LLC
St. 98, Dammam Second Industrial City, P.O.Box. 9210,
Dammam 34333, Kingdom of Saudi Arabia
Tel. 966-138022014

EBARA Corporation
11-1, Haneda Asahi-cho, Ohta-ku,
Tokyo 144-8510, Japan
Tel. +81 3 3743-6111
Fax +81 3 5736 3100
www.ebara.co.jp

EBARA Corporation Fujisawa plant
4-2-1, Hon-Fujisawa, Fujisawa-shi. 
Kanagawa 251-8502, Japan
Tel. +81-466-83-8111 
Fax +81-466-81-2164

EBARA Machinery (CHINA) CO.,Ltd.
Room No.303, Beijing Fortune Plaza, 
No.7 Dongsanhuan Zhong Road, Chaoyang District
Beijing, 100020 P. R. China
Tel. 86-10-65309996
Fax 86-10-6530-8968
e-mail: emc@ebare.cn
www.ebara.cn

Ebara Densan (Qingdao) Technology Co., Ltd.
No.88, Wangsha Road, Chengyang Qingdao,
Shandong Province, P.R.China
Tel. 86-532-8965-3382
Fax 86-532-8965-3379
www.edq-ebara.com

Ebara-Densan Taiwan Manufacturing Co., Ltd.
No.7, Nan-Yuen 2nd Road, Chung Li City, 
Tao Yuen Hsien, Taiwan
Tel. 886-3-451-5881
Fax 886-3-452-7904
www.ebara.com.tw

EBARA Thailand Limited
3rd Floor Achme Build. 125 Phetchburi Road
Tungphayathai, Rajthevee, Bangkok 10400, Thailand
Tel. 66-2-216-4935
Fax 66-2-216-4937
e-mail: info@ebara.co.th
www.ebara.co.th/index.php/en/

EBARA Fluid Machinery Korea Co., Ltd.
3rd Fl. Hyun-Seok Tower, 50,
Seolleung-Ro 93-Gil, Gangnam-Gu
Seoul, 135-513 Korea
Tel. 82 70 43621100
Fax 82 70 82302030
e-mail: nishikura.ryutaro@efmk-ebara.com

EBARA Pumps Philippines, Inc.
Canlubang Industrial Estate,
Cabuyao 4025, Laguna, Philippines
Tel. 0063-49-549-1806
Fax 0063-49-549-1915
e-mail: marketing@ebaraphilippines.com
www.ebaraphilippines.com.ph

P.T. EBARA Indonesia
Jl. Raya Jakarta - Bogor Km. 32
Desa Curug, Cimanggis-Depok
Jawa Barat, 16953 Indonesia
Tel. ( 62-21) 874 0852-53 
Fax ( 62-21) 874 0033
e-mail: marketing@ebaraindonesia.com
www.ebaraindonesia.com

EBARA Pumps Malaysia Sdn. Bhd
6, Jalan TP3, UEP Subang Jaya Industrial Park,
47620, Subang Jaya, Selangor, Malaysia.
Tel. 603-8023 6622
Fax 603-8023 9355
e-mail: sales@ebara.com.my
www.ebara.com.my

EBARA Engineering Singapore Pte. Ltd.
No 1, Tuas Link 2, Singapore 638550 
Tel. 65-6862-3536
Fax 65-6861-0589
e-mail: stdpump@ebrnet.com.sg
www.ebara.com.sg

EBARA MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED
#133, 1st Floor, Velachery Main Road, Guindy, 
Chennai 600 032, India
Tel. 91-755-0089388

EBARA Vietnam Pump Company Limited
Lai Cach Industrial Zone, Lai Cach Town,
Cam Giang District, 
Hai Duong Province, Vietnam
Tel 84-2203-850182
Fax 84-2203-850180
e-mail: info@evpc-vn.com
www.ebarapump.com.vn/en/

AMERYKA
EBARA PUMPS AMERICAS CORPORATION
1651 Cedar Line Drive 
Rockhill, South Carolina, 29730 U.S.A.
Tel. 803 327-5005
Fax 803 327-5097
e-mail: info@pumpsebara.com
www.pumpsebara.com

EBARA Industrias Mecanicas
& Comercio Ltda. (Brazil)
Rua Joaquim Marques de Figueiredo, 2-31,
Distrito Industrial, CEP 17034-290, Bauru, SP, Brasil 
Tel. +55 14 4009-0000
Fax +55 14 4009-0044 
e-mail: assistencia@ebara.com.br
www.ebara.com.br/ebara/pt/index.php

Thebe Bombas Hidraulicas S.A.
Avenida Manoel Gomes Casaca, 840 Parque Industrial, 
Vargem Grande do Sul City, Sao Paulo State, CEP: 
13.880-970, Brazil 
Tel. 55-19-3641-9100
Fax 55-19-3641-9114
www.thebe.com.br

Ebara Bombas Colombia S.A.S.
Autopista Medellin km 7 Celta Trade Park Bodega 
02 Lote 116 Funza. Republica de Colombia
Tel. 57-1-826-9865

AFRYKA
EBARA PUMPS SOUTH AFRICA (PTY) LTD
26 Kyalami Boulevard,Kyalami Business Park, 
1684, Midrand, Gauteng 
South Africa
Tel.: +27 11 466 1844
Fax: +27 11 466 1933 

OCEANIA
EBARA Pumps Australia Pty. Ltd.
7, Holloway Drive
Bayswater 3153 Victoria, Australia
Tel. 0061-3-97613033
Fax 0061-3-97613044
e-mail: berrett@ebara.com.au
sales@ebara.com.au
www.ebara.com.au/index.html

Data book
Pełna dokumentacja techniczna do konsultacji w celu uzyskania 
wszystkich danych odnoszących się do pomp

Instrukcja obsługi
Instrukcja zawierająca wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej 
instalacji naszych pomp

Kensaku
system umożliwiający wybór części zamiennych

Ez-finder
Oprogramowanie umożliwiające wybór pompy odpowiedniej do każdego 
zastosowania
https://ezfinder.ebara.com

Service
Wykwalifikowany personel, który doradzi w wyborze pompy i 
zagwarantuje serwis posprzedażowy

A wszystko to
za pomocą
jednego kliknięcia!
odwiedź naszą stronę internetową www.ebaraeurope.com



www.ebaraeurope.com

Japanese Technology since 1912



EBARA Corporation
11-1, Haneda Asahi-cho, Ohta-ku,
Tokyo 144-8510
Japonia
Tel. +81 3 6275 7598
Fax +81 3 5736 3193
www.ebara.com S.
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EBARA Pumps Europe S.p.A.
Via Torri di Confine 2/1 int. C 

36053 Gambellara (Vicenza), Italia
Tel. +39 0444 706811
Fax +39 0444 405811

ebara_pumps@ebaraeurope.com
www.ebaraeurope.com


