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TANDEM
Sistema Rowa 

APLICAÇÃO Rowa Tandem é um sistema em que duas bombas do mesmo modelo 
trabalham em conjunto, proporcionando um backup automático. Opera em cascata para 
pressurizar vários pontos simultaneamente, e em revezamento permitindo maior vida útil do 
equipamento. Aplicação disponível para equipamentos com controle eletrônico.

SOLUÇÕES

(*) Os pressurizadores podem ser adquiridos em momentos diferentes e posteriormente serem programados para operar em tandem.
(**) Succionando da mesma caixa de água e estando a mesma altura.

TANDEM 20E
Uso residencial

APLICAÇÃO
MODELO

TANDEM 26E 
Uso residencial

 

TANDEM 30E  
Uso residencial

TANDEM 
30MVE

TANDEM 
200E

TANDEM 
270E

TANDEM
350E  

10 12 14 30 30 38 50

52.00040.00036.00030.00014.00013.00010.000

20 25,5 28 30 20,4 27,3 32

Monte seu manifold com flexíveis Rowa

NOVA EXPERIÊNCIA DE CONFORTO

UMA NOVA TECNOLOGIA PARA UMA

Escaneie o QR code e acesse o 
conteúdo completo em nosso 
canal do YouTube.

VANTAGENS
• Os equipamentos podem ser adquiridos 
individualmente*;
• Entregues totalmente montados (plug and play);
• Instale  na mesma rede sem distância mínima**;
• Não produz golpe de aríete;
• Dispensa manutenção periódica;

• Protetor térmico incorporado;

• Eixo induzido revestido em aço inox.



Grupos de pressurização monofásicos/trifásicos 220V/380V,  verticais ou 
horizontais com duas bombas, sendo um inversor por bomba. Seu variador 
opera em cascata e/ou revezamento. Atende pressões de até 74 m.c.a e 
vazões de até 19.200 l/h.

Grupos de pressurização trifásicos 220V ou 380V, verticais com duas ou três 
bombas, sendo um inversor por bomba. Seu variador possui três programações 
diferentes. Atende pressões de até 134 m.c.a. e vazões de até 172.000 l/h.

Para equipamentos com vazão acima de 60.000 l/h, favor consultar nosso 
Departamento Técnico para dimensionamento e encomenda.

GPR





tenha mais conforto e economia

com o retorno de água quente

SANITÁRI AS

Eletrobombas
circuladoras

• Protetor térmico incorporado;

• Eixo induzido revestido em aço inox.

• Totalmente silencioso;

• Não produz golpe de aríete;

• Bobinado protegido contra 
funcionamento à seco, desligando 
automaticamente.



SANITÁRI AS

Eletrobombas
circuladoras

• Protetor térmico incorporado;

• Eixo induzido revestido em aço inox.

• Suporta 4 kgf/cm².
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