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Introdução

A nossa missão:
Qualidade certificada
Produtos de primeira classe e serviço de excelência têm a máxima

Os nossos cinco principais objectivos:

prioridade na KSB. Para manter este elevado nível, desenvolvemos

■

Máxima satisfação do cliente: Fazemos tudo para satisfazer os

um moderno sistema de gestão da qualidade, com procedimentos

desejos dos nossos clientes, atempadamente e de forma com-

aplicados em todas as nossas fábricas, em todo o mundo. Este

pleta.

sistema baseia-se no modelo de Excelência Empresarial da

■

Fomentar a atenção à qualidade: Pomos o nosso empenho na

Fundação Europeia da Gestão da Qualidade, o qual já garante

qualidade no nosso trabalho do dia a dia – todos os colabo-

uma gestão da melhoria da qualidade em toda a Europa.

radores, seja a que nível hierárquico for, nos quais investimos
na formação contínua, para melhorar as suas qualificações e
competências.

Os nossos procedimentos definem uma qualidade uniforme em
todas as fábricas da KSB e têm-nos ajudado a optimizar os nossos

■

erros que cometemos e prevenimos as suas causas.

processos de fabrico. As vantagens deste sistema são prazos de
entrega mais curtos e disponibilidade dos nossos produtos a nível

■

Melhoria da qualidade: Optimizarmos os nossos processos os
nossos processo continuamente, para sermos mais eficientes.

global. Este sistema de garantia da qualidade é tão pormenorizado
que até a competência da consultoria e o valor da nossa oferta

Prevenir em vez de remediar: Analisamos sistematicamente os

■

Envolvemos os nossos fornecedores: Damos elevada

estão lá claramente indicados. Tal como existe o selo de qualidade

importância ao trabalho em parceria, de forma justa e aberta,

“Fabricado em Portugal”, também nós introduzimos uma

para atingirmos os nossos objectivos comuns.

certificação interna como sinal da mais alta qualidade: “Fabricado
pela KSB”.
Como membro do Pacto Global das Nações Unidas, a KSB está empenhada
em apoiar os dez princípios da comunidade internacional, em áreas como
direitos humanos, segurança e saúde no trabalho, protecção ambiental e
anti-corrupção.
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Uma empresa moderna – há 1
A KSB está a celebrar em 2021 o seu 150º aniversário, sob o tema
“Pessoas. Paixão. Performance.” O que começou como uma ideia,
tem-se desenvolvido para um líder global nas bombas, válvulas e
assistência técnica.
Tudo começou com uma ideia
Em 1871 o engenheiro mecânico Johannes Klein recebeu uma
patente para o seu dispositivo de alimentação de caldeiras. Nesse
mesmo ano, em conjunto com Friedrich Schanzlin e Jakob
August Becker, fundou a empresa Frankenthaler Maschinen &
Armatur Fabrik – Klein, Schanzlin & Becker, com 12
colaboradores.
A empresa cresceu continuamente, tornando Sociedade Anónima
em 1887 e adquiriu várias outras empresas na Alemanha.
O caminho para se tornar um grupo global
Em 1925 a KSB fundou a sua primeira empresa no estrangeiro.
Novas empresas na Argentina (1941), Paquistão (1953) e África
do Sul (1959) marcaram o princípio da produção fora da
Europa.
Durante os anos 80 a KSB voltou a adquirir outras empresas e a
aumentar a sua gama de produtos. Em 1986 a KSB adquiriu o
principal fabricante Francês de bombas, a Pompes Guinard,
Bomba de piston
accionada por vapor,
de 1890, com dois
“corações Klein”

seguido, três anos depois, pela Amri, o segundo maior fabricante
de válvulas no mundo. A aquisição do fabricante dos EUA, GIW
Industries, em 1988, assinalou a entrada da KSB no mercado das

Introdução
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á 150 anos

Dentro da fábrica de
válvulas de Frankenthal
(por volta de 1930)

bombas para sólidos. Em 1991 a KSB integrou o fabricante da

Os altamente eficientes e fiáveis produtos da KSB são utilizados

ex-Alemanha do Leste, Hallesche Pumpenwerke Gmbh, na sua

em aplicações onde os fluidos precisam de ser transportados ou

produção, actualmente uma fábrica especializada em bombas

selados, por exemplo em edifícios, na indústria geral, nas

para água limpa e para águas residuais.

indústrias química/petroquímica, no abastecimento de água e no

Para reforçar a sua presença em mercados estratégicos como a

tratamento de águas residuais, bem como em centrais eléctricas e

China, India e Brasil, foram fundadas várias novas empresas e

na indústria mineira.

parcerias nestes países, a partir de 1950. Na Europa também

Em todo o planeta, mais de 190 centros de assistência técnica e

houve várias empresas a juntarem-se ao Grupo KSB, como a

mais de 3.500 técnicos executam localmente serviços de

DP Industrie BV, na Holanda, aumentando ainda mais a gama

inspecção, manutenção e reparação, sob a marca KSB

de produtos da KSB.

SupremeServ. A base do sucesso da empresa são as tecnologias
inovadoras, que são o resultado do investimento da KSB em

Inteligência para o futuro

investigação e desenvolvimento.

A KSB ajuda os seus clientes a manterem-se competitivos,
através de soluções digitais orientadas para o futuro. Produtos
e serviços inteligentes garantem maior transparência dos
sistemas e aumentam a sua eficiência.
Através da digitalização dos seus processos produtivos, a KSB
está cada vez mais a standardizar e automatizar as suas
fábricas. Actualmente a KSB já utiliza a impressão 3D para
produzir peças sobressalentes, de forma rápida e precisa.
150 anos de experiência
A KSB é um dos líderes mundiais no fornecimento de bombas,
válvulas e sistemas de bombagem. Mais de 15.000
colaboradores trabalham na produção, vendas e assistência
técnica, em todos os continentes. O Grupo possui filiais
próprias em mais de 40 países.

A impressão 3D permite à KSB produzir componentes complexos
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Serviços inteligentes para maximizar
a fiabilidade e a eficiência
Como líder no fornecimento de bombas e válvulas, nós damos elevada
importância à nossa capacidade para lhe disponibilizarmos serviços completos e
da mais alta qualidade. Na realidade, nós acreditamos que isso é tão importante,
que até lhe demos um nome especial: KSB SupremeServ.
O KSB SupremeServ está próximo de
si, para o apoiar com serviços
tradicionais e digitais, incluindo peças
sobressalentes, durante todo o ciclo
de vida do produto. Seja um produto
KSB ou não, ou seja, outro
equipamento rotativo, você vai
beneficiar de um funcionamento
fiável e sustentável do seu sistema.

Aplicações:
Água limpa e águas residuais
■
Indústria
■
Energia
■
Edifícios
■
Indústria mineira
Onde e quando quer que precisar de
nós, estaremos lá para o ajudar – em
todo o mundo.
■

Introdução
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FluidFuture®: o conceito de poupança
®
: the
deFluidFuture
energia para
o energy-saving
seu sistema
concept for your system

Muitos sistemas funcionam de forma fiável, mas utilizam muito mais potência
Many
systems do
run reliably
but they da
also
use a lotatravés
more power
than
do que
a necessária.
A solução:
optimização
eficiência
do FluidFuture,
®
solution:todo
efficiency
optimisation
with
FluidFuture
em 4 necessary.
passos. NósThe
analisamos
o sistema
hidráulico,
para
atingir a máxima
in four
eficiência
longo
dehydraulic
todo o ciclo
de vida.
Os custos
da optimização
steps.energética,
We look atao
the
entire
system
to achieve
maximum
energy
pagam-se
a si próprios
num curto
espaço
tempo,
através das
elevadas
efficiency
throughout
the life
cycle.de
The
optimisation
costs
will pay for
poupanças
energéticas
podem
ser feitas.
themselves
withinque
a short
period
through the high energy savings that
can be made.
O processo e os seus 4 passos estão
Reduzimos os custos operacionais do
The process and its four steps are clearly
We reduce the operating costs of your
claramente definidos – baseado na
seu sistema, através da conjugação do
defined – based on extensive expertise and system by combining our expert knowlonga experiência e know-how. Esta
nosso know-how de especialistas com
experience. This systematic and targeted
ledge with smart products and services.
abordagem sistemática e objectiva
produtos e serviços inteligentes. Esta é
approach ensures maximum savings at
This is our joint contribution towards
garante máximas poupanças com
a nossa contribuição para um futuro
minimum costs. Perfectly matching the
an energy-efficient future.
mínimos custos. Se combinarmos com energeticamente eficiente.
hydraulic system, drive and automation
perfeição o sistema hidráulico, o
products as well as the piping dimensions
More on FluidFuture ®:
motor e a automação, bem como as
Para saber mais sobre o FluidFuture:
www.ksb.com/fluidfuture
dimensões da tubagem, podemos
www.ksb.com/fluidfuture
obter poupanças de até 60%.

Análise do sistema

Selecção

Comissionamento

Funcionamento com
elevada eficiência

Permitir transparência
Determinar o perfil de carga

Definir a estrutura
do sistema
Seleccionar componentes

Instalação por especxialistas
Comissionamento
profissional

Tecnologia de bombagem
inteligente
Monitorização contínua

PRODUTOS E SERVIÇOS ENERGETICAMENTE EFICIENTES
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Notas gerais
Produtos regionais

Nem todos os produtos ilustrados se encontram disponíveis para venda em
todos os países. Os produtos regionais estão devidamente assinalados.
Contacte o seu ponto de venda KSB a este respeito.

Marca registada

As marcas ou logótipos da empresa apresentados estão sujeitos à marca
registada da KSB SE & Co. KGaA e/ou de uma das empresas do grupo KSB. A
ausência da identificação "®" não significa que o termo não se refira a uma
marca registada.

Apresentação dos produtos

Os produtos ilustrados a título de exemplo contêm por vezes opções e
acessórios disponíveis mediante custo adicional. Reserva-se o direito a
alterações em virtude da evolução tecnológica.

Informações sobre os produtos

Para informações em conformidade com o regulamento europeu relativo às
substâncias químicas (EG) n.º 1907/2006 (REACH), consultar http://www.ksb.com/
reach.

Visão geral do programa
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Circuladores de água de velocidade fixa
Circuladores de água potável, velocidade
variável

Circuladores, velocidade variável

Bombas em linha

Bombas normalizadas/monobloco

Bombas de água quente

Bombas de óleo térmico/água quente

Bombas químicas standard

Bombas sem selagem

Bombas de processo

Sistemas de aproveitamento de águas pluviais

Calio-Therm S NC/NCV

30

Calio-Therm NC

30

Calio-Therm

30

Calio-Therm S

30

Calio S

31

Calio

31

Calio Z

31

Etaline L

31

Etaline DL

32

Etaline

32

Etaline Z

32

Etaline-R

32

ILN

33

ILNC

33

ILNR

33

Megaline

33

Etanorm

34

Etanorm-R

34

Etabloc

34

Etachrom B

35

Etachrom L

35

Etanorm V

35

Meganorm

35

Megabloc

36

HPK-L

36

HPH

36

HPK

36

Etanorm SYT / RSY

37

Etabloc SYT

37

Etaline SYT

37

MegaCPK

38

CPKN

38

CPKNO

38

Magnochem

39

Magnochem 685

39

Magnochem-Bloc

39

Etaseco / Etaseco-I

39

Etaseco RVP

39

RPH

40

RPH-LF

40

RPHb/RPHd/RPHbd

40

RPH-V

40

CTN

40

CHTR

41

CHTRa

41

CINCP / CINCN

41

INVCP

41

Estigia

41

RWCP / RWCN

42

WKTR

42

Hya-Rain / Hya-Rain N

43

Hya-Rain Eco

43

Transporte de
materiais sólidos

Tecnologia de
edificação

Conversão
energética

Indústria

Página

Transporte e
tratamento de água

Série

Automatizável

Modelo/Aplicação

Automatizado de
fábrica

Tecnologia de bombas

Visão geral do programa

Abastecimento de água doméstica com
disjuntor automático/tecnologia de piscinas

Sistema de aumento da pressão

Bombas de drenagem/bombas de águas
poluídas

Sistemas de elevação/poços de bomba

Bombas submersíveis

Bombas para poços

Misturador/Agitador/Sistemas de limpeza de
cubas

Bombas para fluidos com matérias sólidas

Multi Eco

43

Multi Eco-Pro

43

Multi Eco-Top

44

Ixo N

44

Ixo-Pro

44

Filtra N

44

KSB Delta Macro

45

KSB Delta Solo/Basic Compact

45

KSB Delta Basic

45

KSB Delta Primo

45

KSB Delta Solo

46

Hya-Solo D

46

Hya-Solo D FL

46

Hya-Duo D FL

46

Hya-Solo D FL Compact

46

Hya-Duo D FL Compact

47

Surpress Feu SFE

47

Ama-Drainer N

47

Ama-Drainer 4 / 5

47

Ama-Drainer 80, 100

47

Ama-Porter F / S

48

Rotex

48

MK / MKY

48

Amaclean

48

Ama-Drainer-Box Mini

48

Ama-Drainer-Box

49

Evamatic-Box N

49

mini-Compacta

49

Compacta

49

Estação de bombagem CK 800

49

Estação de bombagem CK 1000

50

Estação de bombagem Ama-Porter CK

50

SRP

50

SRL

50

SRA

50

Amarex

51

Amarex N

51

Amarex KRT

51

Amacan K

51

Amacan P

52

Amacan S

52

Amamix

53

Amaprop

53

Amaline

53

Sewatec

54

Sewatec SPN

54

Sewabloc

54

KWP

54

KWP-Bloc

54

Transporte de
materiais sólidos

Tecnologia de
edificação

Conversão
energética

Página

Indústria

Série

Transporte e
tratamento de água

Modelo/Aplicação

Automatizável

Visão geral do programa

Automatizado de
fábrica
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Bombas para matérias sólidas/lamas

Bombas com sucção automática

Bombas com motor submersível

Bombas de poço

Bombas multicelulares de alta pressão

Bombas divididas na horizontal

55

LCC-R

55

TBC

55

LCV

56

FGD

56

MHD

56

LHD

56

MDX

56

ZW

57

HVF

57

DWD

57

Etaprime L

58

Etaprime B

58

EZ B/L

58

AU

58

AU Monobloc

58

UPA C 100 EE

59

UPA C 100 EN

59

UPA C 150

59

UPA 200, UPA 250

59

UPA 300, UPA 350

59

UPA 400-850

60

UPA D

60

Bomba B

60

Comeo

61

Movitec H(S)I

61

Movitec

61

Movitec VCI

61

Multitec

62

Omega

62

RDLO

62

RDLP

62

Vitachrom

63

Vitacast

63

Bombas sanitárias para a indústria das bebidas, Vitacast Bloc
alimentar e farmacêutica
Vitaprime

63
64

Vitastage

64

Vitalobe

64

Transporte de
materiais sólidos

55

LCC-M

Tecnologia de
edificação

55

LSA-S

Conversão
energética

WBC

Indústria

Página

Transporte e
tratamento de água

Série

Automatizável

Modelo/Aplicação

Automatizado de
fábrica

Visão geral do programa

Visão geral do programa

Bombas para circuitos convencionais em
centrais eléctricas

Bombas para centrais nucleares

CHTA / CHTC / CHTD

64

HGB / HGC / HGD

65

HGI

65

HGM

65

YNK

65

LUV / LUVA

65

WKTB

66

SEZ

66

SEZT

66

PHZ

66

PNZ

66

SNW

67

PNW

67

Beveron

67

SPY

67

RER

68

RSR

68

RUV

68

PSR

68

RHD

68

LUV Nuklear

69

RHM

69

RVM

69

RHR

69

RVR

69

RVT

70

RPH-RO

70

Bombas para dessalinização em osmose inversa HGM-RO
Bombas volumétricas
Sistemas de extinção de incêndios

70

Multitec-RO

70

RC / RCV

71

EDS

71

DU / EU

71

Transporte de
materiais sólidos

Tecnologia de
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Conversão
energética

Página
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Automatizável
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Automatizado de
fábrica
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Visão geral do programa

Tecnologia de automatização e de accionamento

Aparelhos de comando

Controlo de velocidade

Monitorização e diagnóstico

KSB SuPremE

28

KSB UMA-S

28

Controlmatic E

72

Controlmatic E.2

72

Cervomatic EDP.2

72

LevelControl Basic 2

72

UPA Control

72

Hyatronic N

73

PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco

28

PumpDrive R

29

PumpMeter

29

KSB Guard

29

Controlador de fugas KSB

29

Amacontrol III

73
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materiais sólidos

Tecnologia de
edificação

Página
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Série

Indústria

Modelo/Aplicação

Transporte e
tratamento de água

Tecnologia de automatização e de accionamento

Vista geral das aplicações
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Megabloc

Meganorm

Etanorm V

Etachrom L

Etachrom B

Etabloc

Etanorm-R

Etanorm

Megaline
Bombas normalizadas/monobloco

ILNR

ILNC

ILN

Etaline-R

Etaline Z

Etaline

Etaline DL

Etaline L

Calio Z
Bombas em linha

Calio

Calio S

Calio-Therm

Calio-Therm NC

Calio-Therm S
Circuladores, velocidade variável

Águas residuais com matéria fecal
Águas residuais sem matéria fecal
Líquidos agressivos
Líquidos inorgânicos
Lama orgânica
Água salobra
Água para consumo
Destilados
Fluidos densos
Líquidos explosivos
Lama digerida
Matérias sólidas (minério, areia, gravilha, cinzas)
Líquidos inflamáveis
Água do mar, água dos rios e águas subterrâneas
Gás liquefeito
Produção de bebidas e alimentos
Líquidos com gás
Combustível de turbinas a gás
Água filtrada
Água geotérmica
Líquidos prejudiciais à saúde
Líquidos tóxicos
Água quente
Água de aquecimento
Líquidos altamente agressivos
Água de consumo industrial
Condensado
Líquidos corrosivos
Líquidos valiosos
Combustíveis
Líquido de refrigeração
Lubrificante de refrigeração
Água de refrigeração
Líquidos voláteis
Água para extinção de incêndios
Solventes
Água do mar
Óleos
Líquidos orgânicos
Fluidos farmacêuticos
Líquidos polimerizadores
Águas pluviais
Produto de limpeza
Lama bruta
Lubrificante
Águas de esgoto
Água de piscinas
Água salgada
Água para alimentação de caldeiras
Tinta de imersão
Água potável
Óleo térmico
Água quente
Águas de lavagens

Circuladores de água potável, velocidade variável

Calio-Therm S NC/NCV

Fluidos bombeados

Circuladores de água de velocidade fixa
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Vista geral das aplicações

15

Vista geral das aplicações

Hya-Rain Eco

Hya-Rain / Hya-Rain N

WKTR
Sistemas de aproveitamento de águas pluviais

RWCP / RWCN

Estigia

INVCP

CINCP / CINCN

CHTRa

CHTR

CTN

RPH-V

RPHb/RPHd/RPHbd

RPH-LF

RPH

Etaseco RVP
Bombas de processo

Etaseco / Etaseco-I

Magnochem-Bloc

Magnochem 685

Magnochem

CPKNO
Bombas sem selagem

CPKN

MegaCPK

Etaline SYT
Bombas químicas standard

Etabloc SYT

Etanorm SYT / RSY

HPH

HPK
Bombas de óleo térmico/água quente

Águas residuais com matéria fecal
Águas residuais sem matéria fecal
Líquidos agressivos
Líquidos inorgânicos
Lama orgânica
Água salobra
Água para consumo
Destilados
Fluidos densos
Líquidos explosivos
Lama digerida
Matérias sólidas (minério, areia, gravilha, cinzas)
Líquidos inflamáveis
Água do mar, água dos rios e águas subterrâneas
Gás liquefeito
Produção de bebidas e alimentos
Líquidos com gás
Combustível de turbinas a gás
Água filtrada
Água geotérmica
Líquidos prejudiciais à saúde
Líquidos tóxicos
Água quente
Água de aquecimento
Líquidos altamente agressivos
Água de consumo industrial
Condensado
Líquidos corrosivos
Líquidos valiosos
Combustíveis
Líquido de refrigeração
Lubrificante de refrigeração
Água de refrigeração
Líquidos voláteis
Água para extinção de incêndios
Solventes
Água do mar
Óleos
Líquidos orgânicos
Fluidos farmacêuticos
Líquidos polimerizadores
Águas pluviais
Produto de limpeza
Lama bruta
Lubrificante
Águas de esgoto
Água de piscinas
Água salgada
Água para alimentação de caldeiras
Tinta de imersão
Água potável
Óleo térmico
Água quente
Águas de lavagens

Bombas de água quente

HPK-L

Fluidos bombeados

Vista geral das aplicações
Vista geral das aplicações

Surpress Feu SFE

Hya-Duo D FL Compact

Hya-Solo D FL Compact

Hya-Duo D FL

Hya-Solo D FL

Hya-Solo D

KSB Delta Solo

KSB Delta Primo

KSB Delta Basic

KSB Delta Solo/Basic Compact

KSB Delta Macro

Ixo Pro

Ixo N

Multi Eco-Top

Filtra N
Grupos Hidropressores

Águas residuais com matéria fecal
Águas residuais sem matéria fecal
Líquidos agressivos
Líquidos inorgânicos
Lama orgânica
Água salobra
Água para consumo
Destilados
Fluidos densos
Líquidos explosivos
Lama digerida
Matérias sólidas (minério, areia, gravilha, cinzas)
Líquidos inflamáveis
Água do mar, água dos rios e águas subterrâneas
Gás liquefeito
Produção de bebidas e alimentos
Líquidos com gás
Combustível de turbinas a gás
Água filtrada
Água geotérmica
Líquidos prejudiciais à saúde
Líquidos tóxicos
Água quente
Água de aquecimento
Líquidos altamente agressivos
Água de consumo industrial
Condensado
Líquidos corrosivos
Líquidos valiosos
Combustíveis
Líquido de refrigeração
Lubrificante de refrigeração
Água de refrigeração
Líquidos voláteis
Água para extinção de incêndios
Solventes
Água do mar
Óleos
Líquidos orgânicos
Fluidos farmacêuticos
Líquidos polimerizadores
Águas pluviais
Produto de limpeza
Lama bruta
Lubrificante
Águas de esgoto
Água de piscinas
Água salgada
Água para alimentação de caldeiras
Tinta de imersão
Água potável
Óleo térmico
Água quente
Águas de lavagens

Multi Eco-Pro

Multi Eco

Fluidos bombeados

Abastecimento de água doméstica com disjuntor automático/tecnologia de piscinas
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Vista geral das aplicações
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Vista geral das aplicações

Amarex KRT

Amarex N

Amarex

SRA
Bombas submersíveis

SRL

SRP

Estação de bombagem Ama-Porter CK

Estação de bombagem CK 1000

Estação de bombagem CK 800

Compacta

mini-Compacta

Evamatic-Box N

Ama-Drainer-Box

Ama-Drainer-Box Mini

Amaclean

Rotex

Ama-Porter F / S

Ama-Drainer 80, 100

Ama-Drainer 4 / 5

MK / MKY
Estações elevatórias compactas

Águas residuais com matéria fecal
Águas residuais sem matéria fecal
Líquidos agressivos
Líquidos inorgânicos
Lama orgânica
Água salobra
Água para consumo
Destilados
Fluidos densos
Líquidos explosivos
Lama digerida
Matérias sólidas (minério, areia, gravilha, cinzas)
Líquidos inflamáveis
Água do mar, água dos rios e águas subterrâneas
Gás liquefeito
Produção de bebidas e alimentos
Líquidos com gás
Combustível de turbinas a gás
Água filtrada
Água geotérmica
Líquidos prejudiciais à saúde
Líquidos tóxicos
Água quente
Água de aquecimento
Líquidos altamente agressivos
Água de consumo industrial
Condensado
Líquidos corrosivos
Líquidos valiosos
Combustíveis
Líquido de refrigeração
Lubrificante de refrigeração
Água de refrigeração
Líquidos voláteis
Água para extinção de incêndios
Solventes
Água do mar
Óleos
Líquidos orgânicos
Fluidos farmacêuticos
Líquidos polimerizadores
Águas pluviais
Produto de limpeza
Lama bruta
Lubrificante
Águas de esgoto
Água de piscinas
Água salgada
Água para alimentação de caldeiras
Tinta de imersão
Água potável
Óleo térmico
Água quente
Águas de lavagens

Bombas de drenagem/bombas de águas residuais

Ama-Drainer N

Fluidos bombeados

Vista geral das aplicações
Vista geral das aplicações

AU Monobloc

AU

EZ B/L

Etaprime B

Etaprime L

DWD
Bombas auto-ferrantes

HVF

ZW

MDX

LHD

MHD

FGD

LCV

TBC

LCC-R

LCC-M

LSA-S

WBC

KWP-Bloc
Bombas para matérias sólidas/lamas

KWP

Sewabloc

Sewatec SPN

Sewatec

Amaline
Bombas para fluidos com matérias sólidas

Amaprop

Amamix

Amacan S
Misturador/Agitador/Sistemas de limpeza de tanques

Águas residuais com matéria fecal
Águas residuais sem matéria fecal
Líquidos agressivos
Líquidos inorgânicos
Lama orgânica
Água salobra
Água para consumo
Destilados
Fluidos densos
Líquidos explosivos
Lama digerida
Matérias sólidas (minério, areia, gravilha, cinzas)
Líquidos inflamáveis
Água do mar, água dos rios e águas subterrâneas
Gás liquefeito
Produção de bebidas e alimentos
Líquidos com gás
Combustível de turbinas a gás
Água filtrada
Água geotérmica
Líquidos prejudiciais à saúde
Líquidos tóxicos
Água quente
Água de aquecimento
Líquidos altamente agressivos
Água de consumo industrial
Condensado
Líquidos corrosivos
Líquidos valiosos
Combustíveis
Líquido de refrigeração
Lubrificante de refrigeração
Água de refrigeração
Líquidos voláteis
Água para extinção de incêndios
Solventes
Água do mar
Óleos
Líquidos orgânicos
Fluidos farmacêuticos
Líquidos polimerizadores
Águas pluviais
Produto de limpeza
Lama bruta
Lubrificante
Águas de esgoto
Água de piscinas
Água salgada
Água para alimentação de caldeiras
Tinta de imersão
Água potável
Óleo térmico
Água quente
Águas de lavagens

Amacan P

Amacan K

Fluidos bombeados

Bombas tubulares
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Vista geral das aplicações
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Vista geral das aplicações

WKTB

LUV / LUVA

YNK

HGM

HGI

HGB / HGC / HGD

CHTA / CHTC / CHTD

Vitalobe
Bombas para circuitos convencionais em centrais energéticas

Vitastage

Vitaprime

Vitacast/Vitacast Bloc

Vitachrom

RDLP
Bombas higiénicas para a indústria das bebidas, alimentar e farmacêutica

RDLO

Omega

Multitec
Bombas de voluta bi-partida

Movitec VCI

Movitec

Movitec H(S)I

Comeo

Bomba B
Bombas multicelulares de alta pressão

UPA 400-850

UPA 300, UPA 350

UPA 200, UPA 250

UPA C 150

UPA C 100 EN

UPA D
Bombas de coluna

Águas residuais com matéria fecal
Águas residuais sem matéria fecal
Líquidos agressivos
Líquidos inorgânicos
Lama orgânica
Água salobra
Água para consumo
Destilados
Fluidos densos
Líquidos explosivos
Lama digerida
Matérias sólidas (minério, areia, gravilha, cinzas)
Líquidos inflamáveis
Água do mar, água dos rios e águas subterrâneas
Gás liquefeito
Produção de bebidas e alimentos
Líquidos com gás
Combustível de turbinas a gás
Água filtrada
Água geotérmica
Líquidos prejudiciais à saúde
Líquidos tóxicos
Água quente
Água de aquecimento
Líquidos altamente agressivos
Água de consumo industrial
Condensado
Líquidos corrosivos
Líquidos valiosos
Combustíveis
Líquido de refrigeração
Lubrificante de refrigeração
Água de refrigeração
Líquidos voláteis
Água para extinção de incêndios
Solventes
Água do mar
Óleos
Líquidos orgânicos
Fluidos farmacêuticos
Líquidos polimerizadores
Águas pluviais
Produto de limpeza
Lama bruta
Lubrificante
Águas de esgoto
Água de piscinas
Água salgada
Água para alimentação de caldeiras
Tinta de imersão
Água potável
Óleo térmico
Água quente
Águas de lavagens

Bombas submersíveis de furo

UPA C 100 EE

Fluidos bombeados

Vista geral das aplicações
Vista geral das aplicações

Controlador de fugas KSB

KSB Guard

PumpMeter

PumpDrive R
Monitorização e diagnóstico

PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco

KSB UMA-S
Controlo de velocidade

KSB SuPremE

DU / EU
Tecnologia de acionamento

Sistemas de extinção de incêndios

EDS

RC / RCV

Multitec-RO
Bombas volumétricas

HGM-RO

RPH-RO

RVT
Bombas para dessalinização em osmose inversa

RVR

RHR

RVM

RHM

LUV nuklear

RHD

PSR

RUV

RSR

RER

Beveron

SPY
Bombas para centrais nucleares

Águas residuais com matéria fecal
Águas residuais sem matéria fecal
Líquidos agressivos
Líquidos inorgânicos
Lama orgânica
Água salobra
Água para consumo
Destilados
Fluidos densos
Líquidos explosivos
Lama digerida
Matérias sólidas (minério, areia, gravilha, cinzas)
Líquidos inflamáveis
Água do mar, água dos rios e águas subterrâneas
Gás liquefeito
Produção de bebidas e alimentos
Líquidos com gás
Combustível de turbinas a gás
Água filtrada
Água geotérmica
Líquidos prejudiciais à saúde
Líquidos tóxicos
Água quente
Água de aquecimento
Líquidos altamente agressivos
Água de consumo industrial
Condensado
Líquidos corrosivos
Líquidos valiosos
Combustíveis
Líquido de refrigeração
Lubrificante de refrigeração
Água de refrigeração
Líquidos voláteis
Água para extinção de incêndios
Solventes
Água do mar
Óleos
Líquidos orgânicos
Fluidos farmacêuticos
Líquidos polimerizadores
Águas pluviais
Produto de limpeza
Lama bruta
Lubrificante
Águas de esgoto
Água de piscinas
Água salgada
Água para alimentação de caldeiras
Tinta de imersão
Água potável
Óleo térmico
Água quente
Águas de lavagens

SNW / PNW

SEZ / SEZT / PHZ / PNZ

Fluidos bombeados

Bombas para circuitos convencionais em centrais energéticas
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Vista geral das aplicações

Megabloc

Meganorm

Etanorm V

Etachrom L

Etachrom B

Etabloc

Etanorm-R

Etanorm

Megaline
Bombas normalizadas/monobloco

ILNR

ILNC

ILN

Etaline-R

Etaline Z

Etaline

Etaline DL

Etaline L

Calio Z
Bombas em linha

Calio

Calio S

Calio-Therm S
Circuladores, velocidade variável

Calio-Therm

Calio-Therm NC
Circuladores de água potável, velocidade variável

Aquicultura
Rega por aspersão
Indústria mineira
Irrigação
Indústria química
Instalações de docas
Drenagem
Aumento de pressão
Concentração
Eliminação
Drenagem
Sistemas de decapagem
Aquecimento urbano
Transporte de materiais sólidos
Sistemas de extinção de incêndios
Energia geotérmica
Descida do nível das águas subterrâneas
Conservação das águas subterrâneas
Abastecimento de água residencial
Protecção costeira/contra inundações
Homogeneização
Sistemas industriais de recirculação
Centrais nucleares
Alimentação de caldeiras
Circulação da água de caldeiras
Estações de tratamento de águas residuais
Sistemas de ar condicionado
Transporte de condensados
Circuitos de refrigeração
Sistemas de pintura
Indústria alimentar e de bebidas
Dessalinização da água do mar/osmose inversa
Mistura
Plataformas offshore
Indústria de celulose e papel
Indústria petroquímica
Indústria farmacêutica
Condutas e depósitos
Refinação
Dessulfuração de gases de combustão
Aproveitamento de águas pluviais
Limpeza de tanques de águas pluviais/canais de
retenção
Recirculação
Exploração de dragagem
Engenharia naval
Eliminação de lama
Processamento de lamas
Sistemas de produção de neve
Refinação de carvão e fuelóleo pesado
Tecnologia de piscinas
Esquentador solar
Fontes
Suspensão
Circuitos de óleo térmico
Manutenção a seco
Tecnologia de processamento
Recuperação de calor
Aquecimento de água quente
Sistemas de lavagem
Tratamento de água
Captação de água
Abastecimento de água
Indústria do açúcar

Circuladores de água de velocidade fixa

Calio-Therm S NC/NCV

Aplicações

Vista geral das aplicações
Vista geral das aplicações

Hya-Rain Eco

Hya-Rain / Hya-Rain N

WKTR
Sistemas de aproveitamento de águas pluviais

RWCP / RWCN

Estigia

INVCP

CINCP / CINCN

CHTRa

CHTR

CTN

RPH-V

RPHb/RPHd/RPHbd

RPH-LF

RPH

Etaseco RVP
Bombas de processo

Etaseco / Etaseco-I

Magnochem-Bloc

Magnochem 685

Magnochem

CPKNO
Bombas sem selagem

CPKN

MegaCPK

Etaline SYT
Bombas químicas standard

Etabloc SYT

Etanorm SYT / RSY

HPK
Bombas de óleo térmico/água quente

Aquicultura
Rega por aspersão
Indústria mineira
Irrigação
Indústria química
Instalações de docas
Drenagem
Aumento de pressão
Concentração
Eliminação
Drenagem
Sistemas de decapagem
Aquecimento urbano
Transporte de materiais sólidos
Sistemas de extinção de incêndios
Energia geotérmica
Descida do nível das águas subterrâneas
Conservação das águas subterrâneas
Abastecimento de água residencial
Protecção costeira/contra inundações (águas pluviais)
Homogeneização
Sistemas industriais de recirculação
Centrais nucleares
Alimentação de caldeiras
Circulação da água de caldeiras
Estações de tratamento de águas residuais
Sistemas de ar condicionado
Transporte de condensados
Circuitos de refrigeração
Sistemas de pintura
Indústria alimentar e de bebidas
Dessalinização da água do mar/osmose inversa
Mistura
Plataformas offshore
Indústria de celulose e papel
Indústria petroquímica
Indústria farmacêutica
Condutas e depósitos
Refinação
Dessulfuração de gases de combustão
Aproveitamento de águas pluviais
Limpeza de tanques de águas pluviais/canais de
retenção
Recirculação
Exploração de dragagem
Engenharia naval
Eliminação de lama
Processamento de lamas
Sistemas de produção de neve
Refinação de carvão e fuelóleo pesado
Tecnologia de piscinas
Esquentador solar
Fontes
Suspensão
Circuitos de óleo térmico
Manutenção a seco
Tecnologia de processamento
Recuperação de calor
Aquecimento de água quente
Sistemas de lavagem
Tratamento de água
Captação de água
Abastecimento de água
Indústria do açúcar

HPH

HPK-L

Aplicações

Bombas de água quente
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Surpress Feu SFE

Hya-Duo D FL Compact

Hya-Solo D FL Compact

Hya-Duo D FL

Hya-Solo D FL

Hya-Solo D

KSB Delta Solo

KSB Delta Primo

KSB Delta Basic

KSB Delta Solo/Basic Compact

KSB Delta Macro

Ixo-Pro

Ixo N

Multi Eco-Top

Multi Eco-Pro

Filtra N
Grupos hidropressores

Aquicultura
Rega por aspersão
Indústria mineira
Irrigação
Indústria química
Instalações de docas
Drenagem
Aumento de pressão
Concentração
Eliminação
Drenagem
Sistemas de decapagem
Aquecimento urbano
Transporte de materiais sólidos
Sistemas de extinção de incêndios
Energia geotérmica
Descida do nível das águas subterrâneas
Conservação das águas subterrâneas
Abastecimento de água residencial
Protecção costeira/contra inundações (águas pluviais)
Homogeneização
Sistemas industriais de recirculação
Centrais nucleares
Alimentação de caldeiras
Circulação da água de caldeiras
Estações de tratamento de águas residuais
Sistemas de ar condicionado
Transporte de condensados
Circuitos de refrigeração
Sistemas de pintura
Indústria alimentar e de bebidas
Dessalinização da água do mar/osmose inversa
Mistura
Plataformas offshore
Indústria de celulose e papel
Indústria petroquímica
Indústria farmacêutica
Condutas e depósitos
Refinação
Dessulfuração de gases de combustão
Aproveitamento de águas pluviais
Limpeza de tanques de águas pluviais/canais de retenção
Recirculação
Exploração de dragagem
Engenharia naval
Eliminação de lama
Processamento de lamas
Sistemas de produção de neve
Refinação de carvão e fuelóleo pesado
Tecnologia de piscinas
Esquentador solar
Fontes
Suspensão
Circuitos de óleo térmico
Manutenção a seco
Tecnologia de processamento
Recuperação de calor
Aquecimento de água quente
Sistemas de lavagem
Tratamento de água
Captação de água
Abastecimento de água
Indústria do açúcar

Abastecimento de água doméstica com disjuntor automático/tecnologia de piscinas

Multi Eco

Aplicações

Vista geral das aplicações
Vista geral das aplicações

Amarex KRT

Amarex N

Amarex

SRA
Bombas submersíveis

SRL

SRP

Estação de bombagem Ama-Porter CK

Estação de bombagem CK 1000

Estação de bombagem CK 800

Compacta

mini-Compacta

Evamatic-Box N

Ama-Drainer-Box

Ama-Drainer-Box Mini

Amaclean

Rotex

Ama-Porter F / S

Ama-Drainer 80, 100

MK / MKY
Estações elevatórias compactas

Aquicultura
Rega por aspersão
Indústria mineira
Irrigação
Indústria química
Instalações de docas
Drenagem
Aumento de pressão
Concentração
Eliminação
Drenagem
Sistemas de decapagem
Aquecimento urbano
Transporte de materiais sólidos
Sistemas de extinção de incêndios
Energia geotérmica
Descida do nível das águas subterrâneas
Conservação das águas subterrâneas
Abastecimento de água residencial
Protecção costeira/contra inundações (águas pluviais)
Homogeneização
Sistemas industriais de recirculação
Centrais nucleares
Alimentação de caldeiras
Circulação da água de caldeiras
Estações de tratamento de águas residuais
Sistemas de ar condicionado
Transporte de condensados
Circuitos de refrigeração
Sistemas de pintura
Indústria alimentar e de bebidas
Dessalinização da água do mar/osmose inversa
Mistura
Plataformas offshore
Indústria de celulose e papel
Indústria petroquímica
Indústria farmacêutica
Condutas e depósitos
Refinação
Dessulfuração de gases de combustão
Aproveitamento de águas pluviais
Limpeza de tanques de águas pluviais/canais de retenção
Recirculação
Exploração de dragagem
Engenharia naval
Eliminação de lama
Processamento de lamas
Sistemas de produção de neve
Refinação de carvão e fuelóleo pesado
Tecnologia de piscinas
Esquentador solar
Fontes
Suspensão
Circuitos de óleo térmico
Manutenção a seco
Tecnologia de processamento
Recuperação de calor
Aquecimento de água quente
Sistemas de lavagem
Tratamento de água
Captação de água
Abastecimento de água
Indústria do açúcar

Ama-Drainer 4 / 5

Ama-Drainer N

Aplicações

Bombas de drenagem/bombas de águas residuais
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AU Monobloc

AU

EZ B/L

Etaprime B

Etaprime L

DWD
Bombas auto-ferrantes

HVF

ZW

MDX

LHD

MHD

FGD

LCV

TBC

LCC-R

LCC-M

LSA-S

WBC

KWP-Bloc
Bombas para matérias sólidas/lamas

KWP

Sewabloc

Sewatec SPN

Sewatec

Amaline
Bombas para fluidos com matérias sólidas

Amaprop

Amamix

Amacan P

Amacan S
Misturador/Agitador/Sistemas de limpeza de tanques

Aquicultura
Rega por aspersão
Indústria mineira
Irrigação
Indústria química
Instalações de docas
Drenagem
Aumento de pressão
Concentração
Eliminação
Drenagem
Sistemas de decapagem
Aquecimento urbano
Transporte de materiais sólidos
Energia geotérmica
Sistemas de extinção de incêndios
Descida do nível das águas subterrâneas
Conservação das águas subterrâneas
Abastecimento de água residencial
Protecção costeira/contra inundações (águas pluviais)
Homogeneização
Sistemas industriais de recirculação
Centrais nucleares
Alimentação de caldeiras
Circulação da água de caldeiras
Estações de tratamento de águas residuais
Sistemas de ar condicionado
Transporte de condensados
Circuitos de refrigeração
Sistemas de pintura
Indústria alimentar e de bebidas
Dessalinização da água do mar/osmose inversa
Mistura
Plataformas offshore
Indústria de celulose e papel
Indústria petroquímica
Indústria farmacêutica
Condutas e depósitos
Refinação
Dessulfuração de gases de combustão
Aproveitamento de águas pluviais
Limpeza de tanques de águas pluviais/canais de
retenção
Recirculação
Exploração de dragagem
Engenharia naval
Eliminação de lama
Processamento de lamas
Sistemas de produção de neve
Refinação de carvão e fuelóleo pesado
Tecnologia de piscinas
Esquentador solar
Fontes
Suspensão
Circuitos de óleo térmico
Manutenção a seco
Tecnologia de processamento
Recuperação de calor
Aquecimento de água quente
Sistemas de lavagem
Tratamento de água
Captação de água
Abastecimento de água
Indústria do açúcar

Bombas tubulares

Amacan K

Aplicações

Vista geral das aplicações
Vista geral das aplicações

WKTB

LUV / LUVA

YNK

HGM

HGI

HGB / HGC / HGD

CHTA / CHTC / CHTD

Vitalobe
Bombas para circuitos convencionais em centrais energéticas

Vitastage

Vitaprime

Vitacast/Vitacast Bloc

Vitachrom

RDLP
Bombas sanitárias para a indústria das bebidas, alimentar e farmacêutica

RDLO

Omega

Multitec
Bombas de voluta bi-partida

Movitec VCI

Movitec

Movitec H(S)I

Comeo

Bomba B
Bombas multicelulares de alta pressão

UPA 400-850

UPA 300, UPA 350

UPA 200, UPA 250

UPA C 150

UPA D
Bombas de coluna

Aquicultura
Rega por aspersão
Indústria mineira
Irrigação
Indústria química
Instalações de docas
Drenagem
Aumento de pressão
Concentração
Eliminação
Drenagem
Sistemas de decapagem
Aquecimento urbano
Transporte de materiais sólidos
Sistemas de extinção de incêndios
Energia geotérmica
Descida do nível das águas subterrâneas
Conservação das águas subterrâneas
Abastecimento de água residencial
Protecção costeira/contra inundações (águas pluviais)
Homogeneização
Sistemas industriais de recirculação
Centrais nucleares
Alimentação de caldeiras
Circulação da água de caldeiras
Estações de tratamento de águas residuais
Sistemas de ar condicionado
Transporte de condensados
Circuitos de refrigeração
Sistemas de pintura
Indústria alimentar e de bebidas
Dessalinização da água do mar/osmose inversa
Mistura
Plataformas offshore
Indústria de celulose e papel
Indústria petroquímica
Indústria farmacêutica
Condutas e depósitos
Refinação
Dessulfuração de gases de combustão
Aproveitamento de águas pluviais
Limpeza de tanques de águas pluviais/canais de
retenção
Recirculação
Exploração de dragagem
Engenharia naval
Eliminação de lama
Processamento de lamas
Sistemas de produção de neve
Refinação de carvão e fuelóleo pesado
Tecnologia de piscinas
Esquentador solar
Fontes
Suspensão
Circuitos de óleo térmico
Manutenção a seco
Tecnologia de processamento
Recuperação de calor
Aquecimento de água quente
Sistemas de lavagem
Tratamento de água
Captação de água
Abastecimento de água
Indústria do açúcar

UPA C 100 EN

UPA C 100 EE

Aplicações

Bombas submersíveis de furo
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Vista geral das aplicações

Controlador de fugas KSB

KSB Guard

PumpMeter

PumpDrive R
Monitorização e diagnóstico

PumpDrive 2/PumpDrive 2 Eco

KSB UMA-S
Controlo de velocidade

KSB SuPremE

DU / EU
Tecnologia de acionamento

Sistemas de extinção de incêndios

EDS

RC / RCV

Multitec-RO
Bombas volumétricas

HGM-RO

RPH-RO

RVT
Bombas para dessalinização em osmose inversa

RVR

RHR

RVM

RHM

LUV nuklear

RHD

PSR

RUV

RSR

RER

Beveron

SNW / PNW

SPY
Bombas para centrais nucleares

Aquicultura
Rega por aspersão
Indústria mineira
Irrigação
Indústria química
Instalações de docas
Drenagem
Aumento de pressão
Concentração
Eliminação
Drenagem
Sistemas de decapagem
Aquecimento urbano
Transporte de materiais sólidos
Sistemas de extinção de incêndios
Energia geotérmica
Descida do nível das águas subterrâneas
Conservação das águas subterrâneas
Abastecimento de água residencial
Protecção costeira/contra inundações (águas pluviais)
Homogeneização
Sistemas industriais de recirculação
Centrais nucleares
Alimentação de caldeiras
Circulação da água de caldeiras
Estações de tratamento de águas residuais
Sistemas de ar condicionado
Transporte de condensados
Circuitos de refrigeração
Sistemas de pintura
Indústria alimentar e de bebidas
Dessalinização da água do mar/osmose inversa
Mistura
Plataformas offshore
Indústria de celulose e papel
Indústria petroquímica
Indústria farmacêutica
Condutas e depósitos
Refinação
Dessulfuração de gases de combustão
Aproveitamento de águas pluviais
Limpeza de tanques de águas pluviais/canais de
retenção
Recirculação
Exploração de dragagem
Engenharia naval
Eliminação de lama
Processamento de lamas
Sistemas de produção de neve
Refinação de carvão e fuelóleo pesado
Tecnologia de piscinas
Esquentador solar
Fontes
Suspensão
Circuitos de óleo térmico
Manutenção a seco
Tecnologia de processamento
Recuperação de calor
Aquecimento de água quente
Sistemas de lavagem
Tratamento de água
Captação de água
Abastecimento de água
Indústria do açúcar

Bombas para circuitos convencionais em centrais energéticas

SEZ / SEZT / PHZ / PNZ

Aplicações
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Accionamento da bomba, controlo da velocidade e monitorização
KSB SuPremE
Nº de bombas
U [V]

≤1
Alimentação de
corrente apenas
para PumpDrive/
PumpDrive R

Descrição
Motor de relutância síncrono sem sensor e sem íman compatível com IEC
(excepção: os tamanhos do motor de 0,55 kW/0,75 kW com 1500 rpm são
fornecidos com ímanes permanentes) da classe de rendimento IE4/IE5 (Super/
Ultra Premium Efficiency) em conformidade com a norma IEC/TS
60034-30-2:2016, para funcionamento no sistema de controlo da rotação
KSB PumpDrive 2, PumpDrive 2 Eco ou PumpDrive R. Adequado para ligação a
uma fonte de alimentação trifásica de 380-480 V (através do PumpDrive). Os
pontos de fixação estão em conformidade com a norma EN 50347, através da
qual a utilização de um motor normalizado compatível com IEC e a
substituição total com motores normalizados assíncronos IE2 ou IE3 é
assegurada. As substâncias de revestimento encontram-se dentro dos limites
recomendados pela norma DIN V 42673 (07-2011) para motores IE2/IE3. A
regulação do motor é feita sem codificador de posição do rotor. O
rendimento do motor numa curva característica quadrática de binário/
velocidade de rotação é > 95 % do rendimento nominal, mesmo com 25 % da
potência nominal. A versão do motor não possui íman e as chamadas "terras
raras" não são utilizadas no fabrico. O fabrico do accionamento é portanto
sustentável e ecológico.
Aplicação
Para utilização com bombas instaladas em seco, de velocidade regulável, que
podem ser acionadas por motores normalizados com pé e/ou flange.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000866

KSB UMA-S
Nº de bombas
U [V]

≤ 1 Descrição
3~400 Motor síncrono subaquático de íman permanente para funcionamento no
sistema de controlo da rotação KSB PumpDrive R. As ligações NEMA e os
Outras tensões de rede disponíveis mediante
mesmos diâmetros externos permitem a permutabilidade completa em
pedido
comparação com motores assíncronos de 6 ou 8 polegadas equiparáveis. A
regulação do motor é feita sem codificador de posição do rotor. O grau de
rendimento do motor situa-se entre 5-12% com os motores assíncronos.
Devido à forma de construção e de funcionamento, é essencial a utilização de
ímanes permanentes.
Aplicação
Exclusivamente para o uso de motobombas submersíveis na gama de potência
entre 4-150 kW.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000003

PumpDrive 2 / PumpDrive 2 Eco
Nº de bombas
P [kW]
U [V]
Inversor de
frequência

≤6
55
3~380 - 480
1 por motor

Descrição
Inversor de frequência com refrigeração automática e uma estrutura modular
que possibilita uma alteração contínua da velocidade de rotação de motores
de relutância síncronos e assíncronos através de sinais analógicos padrão, do
bus de campo ou da unidade de controlo. O auto-arrefecimento do
PumpDrive permite a montagem no motor, na parede ou num quadro
eléctrico. Controlo de até 6 bombas sem um controlador adicional.
Aplicação
Sistemas de ar condicionado, produção e distribuição de calor, sistemas de
abastecimento, recolha, extracção, tratamento, gestão, distribuição e
transporte de água, produção e distribuição de frio, produção e distribuição
de calor, transporte de fluidos, distribuição de lubrificante de arrefecimento,
abastecimento de água de serviço, esvaziamento de tanques, transporte de
águas residuais
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000911

Não está disponível em todo o mundo
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PumpDrive R
Nº de bombas
P [kW]
U [V]
Inversor de
frequência

≤6
55
3~380 - 480
1 por motor

Descrição
Inversor de frequência com refrigeração automática e uma estrutura modular
que possibilita um controlo continuo da velocidade de rotação de motores de
relutância síncronos e assíncronos através de sinais analógicos padrão, de uma
interface bus ou da unidade de controlo. O auto-arrefecimento do PumpDrive
R permite a montagem na parede ou num quadro eléctrico. Controlo de até 6
bombas sem um controlador adicional. O PumpDrive R extende a gama de
potência do PumpDrive 2 até uma potência nominal de 160 kW
(Standard)/400 kW (mediante pedido).
Aplicação
Sistemas de ar condicionado, produção e distribuição de calor, sistemas de
abastecimento, recolha, extracção, tratamento, distribuição e transporte de
água, refrigeração e distribuição de frio, produção e distribuição de calor,
transporte de fluidos, distribuição de lubrificante de arrefecimento,
abastecimento de água industrial, drenagem de tanques, transporte de águas
residuais
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000898

PumpMeter
Nº de bombas
U [V DC]

≤ 1 Descrição
24 Aparelho para a monitorização do funcionamento de uma bomba. Trata-se
de um sensor de pressão inteligente para bombas com indicação no local dos
valores de medição e dos dados de funcionamento. Este estabelece o perfil de
carga da bomba, com o objetivo de, caso seja necessário, assinalar os
potenciais de otimização para o aumento da eficiência energética e
disponibilidade. O aparelho é composto por dois sensores de pressão e um
visor. O PumpMeter é fornecido de fábrica totalmente montado e com a
parametrização para a respectiva bomba. Este é ligado através de um
conector de ficha M12 e está pronto a funcionar.
Aplicação
Sistemas de ar condicionado, circuitos de arrefecimento, distribuição de
lubrificante de arrefecimento, sistemas de aquecimento, estações de
tratamento de água, sistemas de abastecimento de água, sistemas de
distribuição de água, sistemas de transporte de água, sistemas de extração de
água
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000807

KSB Guard
Unidades de
sensores
U [V AC]
U [V DC]

≤ 40 (por Gateway) Descrição
Sistema de monitorização do estado das bombas: os sensores na bomba
110 - 240 recebem dados de oscilação e temperatura, os quais são processados na Cloud
(Gateway) KSB e as informações do estado da bomba podem ser consultados na
aplicação KSB Guard ou no website. Simples de equipar em bombas em
2 x 1,5 (Sensor)
funcionamento.
Aplicação
Monitorização de bombas instaladas a seco, optimização de manutenção
assim como melhoria da disponibilidade do sistema
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000938

Controlador de fugas KSB
Tipo de instalação
T [°C]

Sensor de fugas KSB

Fixo Descrição
≥ -30 - ≤ +350 O sensor de fugas KSB é um sistema de monitorização inteligente para o
registo e indicação no local de fuga nos empanques mecânicos. Este é
composto por um aparelho de medição de fuga e por um visor.
Aplicação
Indústria (mercado de transferência de calor)

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000982
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Circuladores de água de velocidade fixa
Calio-Therm S NC/NCV
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1/2 - 3/4
≤ 0,7
≤1
≤ 10
≥ +5 - ≤ +65

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Bomba de circulação de água potável, isenta de manutenção, altamente
eficiente, de rotor húmido com ligação roscada, motor elétrico com vários
níveis de velocidade fixa para uso em sistemas de abastecimento de água
potável.
Aplicação
Sistemas de circulação de água potável

Também disponível em 60 Hz

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000918

Calio-Therm NC
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

3/4 - 1
≤9
≤7
≤ 10
≥ +2 - ≤ +65
≤ 2800

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Bomba de circulação de água potável de velocidade fixa isenta de
manutenção, de rotor húmido com ligação roscada, motor eléctrico com
vários níveis de velocidade fixa para utilização em sistemas de abastecimento
de água potável e sistemas de fornecimento de água quente.
Aplicação
Sistemas de abastecimento de água potável e sistemas de fornecimento de
água quente, bem como sistemas semelhantes na tecnologia industrial e dos
edifícios (por ex. recirculação de circuitos de arrefecimento)
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000928

Circuladores de água potável, velocidade variável
Calio-Therm
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

1 - 1 1/4
40
≤ 24
≤ 12
≤ 10
≥ +2 - ≤ +70
≤ 4500

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba de circulação de água potável de velocidade variável, isenta de
manutenção, altamente eficiente, de rotor húmido com ligação roscada ou
flangeada, motor elétrico e regulação contínua da pressão diferencial para
utilização em sistemas de abastecimento de água potável e sistemas de
fornecimento de água quente.
Aplicação
Sistemas de abastecimento de água potável e sistemas de fornecimento de
água quente, bem como sistemas semelhantes na tecnologia industrial e dos
edifícios (por ex. recirculação de circuitos de arrefecimento)
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000986

Calio-Therm S
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

1
≤ 3,5
≤6
≤ 10
≥ +2 - ≤ +65
≤ 3000

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba de circulação de água potável de velocidade variável, isenta de
manutenção, altamente eficiente, de rotor húmido com ligação roscada,
motor elétrico e controlo contínuo da pressão diferencial para utilização em
sistemas de abastecimento de água potável e sistemas de fornecimento de
água quente
Aplicação
Fornecimento de água quente, sistemas de circulação de água potável e
sistemas semelhantes na tecnologia industrial e dos edifícios (por ex.
recirculação de circuitos de arrefecimento)
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000882

Não está disponível em todo o mundo

Automatizado de fábrica
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Circuladores, velocidade variável
Calio S
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

1/2 - 1 1/4
≤ 3,5
≤8
≤ 10
≥ +2 - ≤ +95
≤ 3000

Descrição
Bomba de rotor húmido de alta eficiência e isenta de manutenção com
ligação roscada, motor elétrico altamente eficiente e regulação progressiva da
pressão diferencial.
Aplicação
Sistemas de aquecimento/ventilação/ar condicionado/recuperação de calor,
sistemas de arrefecimento, sistemas de recirculação industriais

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000910

Calio
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

1 1/2 - 2
32 - 100
≤ 51
≤ 18
≤ 16
≥ -10 - ≤ +110
≤ 4500

Descrição
Bomba de rotor húmido de alta eficiência isenta de manutenção com ligação
roscada ou flangeada, motor eléctrico de alta eficiência e regulação contínua
da pressão diferencial.
Aplicação
Sistemas de aquecimento/ventilação/ar condicionado/recuperação de calor,
sistemas de arrefecimento, sistemas de recirculação industriais

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000881

Calio Z
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

1 1/4
32 - 65
≤ 70
≤ 18
≤ 16
≥ -10 - ≤ +110
≤ 4500

Descrição
Bomba de rotor húmido de alta eficiência isenta de manutenção em versão de
bomba dupla, com ligação roscada ou flangeada, motor eléctrico de alta
eficiência e regulação contínua da pressão diferencial.
Aplicação
Sistemas de aquecimento/ventilação/ar condicionado/recuperação de calor,
sistemas de arrefecimento, sistemas de recirculação industriais

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000913

Bombas em linha
Etaline L
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1 - 1 1/4
32 - 80
≤ 95
≤ 21
≤ 10
≥ -15 - ≤ +120

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta de estágio único, de design monobloco em linha
com sistema de regulação de velocidade PumDrive e veio da bomba/motor
comum.
Aplicação
Sistemas de aquecimento, sistemas de ar condicionado, circuitos de
refrigeração, sistemas de abastecimento de água (não pode ser água potável,
aprovada para água potável de acordo com a Agência Ambiental Alemã),
sistemas de água de serviço, sistemas de abastecimento de água de serviço,
sistemas de recirculação industriais e piscinas.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000925
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Etaline DL
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1 1/4
32 - 80
≤ 150
≤ 21
≤ 10
≥ -15 - ≤ +120

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta de estágio único, com design monobloco em
linha como bomba dupla com sistema de regulação da velocidade PumpDrive
e veio motor-bomba comum
Aplicação
Sistemas de aquecimento, sistemas de ar condicionado, circuitos de
arrefecimento, sistemas de abastecimento de água (não aprovada para água
potável de acordo com a Agência Ambiental Alemã), sistemas de
abastecimento de água de serviço, sistemas de recirculação industriais
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000926

Etaline
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

32 - 200
≤ 700
≤ 96
≤ 16
≥ -30 - ≤ +140

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta de estágio único, versão em linha com motor
KSB SuPremE sem íman da classe de eficiência IE4/IE5 e sistema de controlo da
velocidade de rotação PumpDrive, veios da bomba e do motor ligados de
forma rígida. Com KSB SuPremE, um motor de relutância síncrono sem íman
(excepção: os tamanhos dos motores de 0,55 kW/0,75 kW com 1500 rpm são
fornecidos com ímanes permanentes) da classe de eficiência IE4/IE5 em
conformidade com a norma IEC TS 60034-30-2:2016, para funcionamento com
um sistema de variação de frequência de tipo KSB PumpDrive 2 ou
KSB PumpDrive 2 Eco sem sensores de posição do rotor. Pontos de fixação do
motor em conformidade com a norma EN 50347, dimensões do invólucro de
acordo com a norma DIN V 42673 (07-2011). Versão com protecção
antideflagrante disponível.
Aplicação
Sistemas de aquecimento de água quente, sistemas de refrigeração, sistemas
de ar condicionado, sistemas de abastecimento de água, sistemas de
abastecimento de água de serviço, sistemas de recirculação industrial
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000113

Etaline Z
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

32 - 200
≤ 1095
≤ 38,5
≤ 16
≥ -30 - ≤ +140

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta de estágio único, versão em linha como bomba
dupla com motor KSB SuPremE sem íman da classe de eficiência IE4/IE5 e
sistema de controlo da velocidade de rotação PumpDrive; os veios da bomba e
do motor estão ligados de forma rígida. Através do módulo M12 (acessório) é
possível o funcionamento redundante da Etaline Z sem ser necessário um
controlador superior. Com KSB SuPremE, um motor de relutância síncrono
sem íman (excepção: os tamanhos dos motores de 0,55 kW/0,75 kW com
1500 rpm são fornecidos com ímanes permanentes) da classe de eficiência IE4/
IE5 em conformidade com a norma IEC/TS 60034-30-2:2016, para
funcionamento com um sistema de variação de frequência de tipo
KSB PumpDrive 2 ou KSB PumpDrive 2 Eco sem sensores de posição do rotor.
Pontos de fixação do motor em conformidade com a norma EN 50347,
dimensões do invólucro de acordo com a norma DIN V 42673 (07-2011).
Versão com protecção antideflagrante disponível.
Aplicação
Sistemas de aquecimento de água quente, sistemas de refrigeração, sistemas
de ar condicionado, sistemas de abastecimento de água, sistemas de
abastecimento de água de serviço, sistemas de recirculação industrial
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000114

Etaline-R
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

150 - 350
≤ 1900
≤ 93
≤ 25
≥ -30 - ≤ +140

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba monobloco vertical com corpo de voluta com estrutura em linha com
motor KSB SuPremE sem íman (excepção: os tamanhos do motor de
0,55 kW/0,75 kW com 1500 rpm são fornecidos com ímanes permanentes) da
classe de eficiência IE4/IE5 e sistema de variação da velocidade PumpDrive.
Aplicação
Sistemas de aquecimento de água quente, sistemas de refrigeração, sistemas
de ar condicionado, sistemas de abastecimento de água, sistemas de
abastecimento de água de serviço, sistemas de recirculação industrial
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000812

Não está disponível em todo o mundo

Automatizado de fábrica

Automatizável
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ILN
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

65 - 400
≤ 3310
≤ 112
≤ 16
≥ -20 - ≤ +70
≤ 3000

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Aparelho de comutação

Descrição
Bomba centrífuga vertical em linha com impulsor fechado e vedação
mecânica. ILNS com bomba auxiliar de vácuo, ILNE com dispositivo de sucção
(ejetor). O design de desmontagem traseira permite retirar o impulsor sem
desmontar a tubagem e o motor. Versão com protecção antideflagrante
disponível.
Aplicação
Sistemas de aquecimento de água quente, circuitos de refrigeração, sistemas
de ar condicionado, aplicações marinhas, sistemas de abastecimento de água
e de água de serviço, sistemas de limpeza e sistemas de recirculação
industriais.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000730

ILNC
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

32 - 125
≤ 370
≤ 112
≤ 16
≥ -20 - ≤ +70
≤ 3000

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Aparelho de comutação

Descrição
Bomba centrífuga vertical, monobloco em linha, com um motor elétrico,
impulsor fechado e vedação mecânica. ILNCS com bomba auxiliar de vácuo,
ILNCE com dispositivo de sucção (ejetor). Motor padrão IEC. Versão com
protecção antideflagrante disponível.
Aplicação
Sistemas de aquecimento de água quente, circuitos de refrigeração, sistemas
de ar condicionado, aplicações marinhas, sistemas de abastecimento de água
e de água de serviço, sistemas de limpeza e sistemas de recirculação
industriais.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000731

ILNR
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

150 - 350
≤ 1600
≤ 93
≤ 10
≥ -15 - ≤ +70
≤ 1450

Descrição
Bomba com corpo de voluta vertical instalação em linha estágio único com
impulsor monocanal fechado. Com anéis de desgaste do corpo substituíveis
no corpo da bomba e na tampa do corpo. ILNR com acoplamento flexivel.
Aplicação
Aplicações marinhas, limpeza de tanques de carga, máquinas de lavar,
circulação de salmoura, águas de lastro, água de porão

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Megaline
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

32 - 200
≤ 600
≤ 135
≤ 16
≥ 0 - ≤ +90

Dados relativos a um funcionamento a 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta para instalação horizontal ou vertical, design de
desmontagem traseira, de estágio único, corpo de voluta dividido
radialmente, anéis de desgaste substituíveis. Corpo de voluta com estrutura
em linha com impulsor radial fechado com multiplas alhetas curvas,
empanque mecânico simples em conformidade com a norma EN 12756.
Aplicação
Circuitos de aquecimento, sistemas para abastecimento de água, sistemas de
ar condicionado, águas residuais, sistemas de recirculação industrial
http://www.ksb.com.br/ksb-br-pt/pesquisa.php?_q=megaline
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Bombas normalizadas/monobloco
Etanorm
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 150
≤ 640
≤ 160
≤ 16
≥ -30 - ≤ +140

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta horizontal de estágio único, com potências
nominais e dimensões principais de acordo com a norma EN 733, com
acoplamento longo, design de desmontagem traseira, com camisa do veio/
camisa de protecção do veio e anéis de desgaste do corpo substituíveis e
camisa, com sistema de controlo da velocidade de rotação montado no motor.
Com KSB SuPremE, um motor de relutância síncrono sem íman (excepção: os
tamanhos do motor de 0,55 kW/0,75 kW com 1500 rpm são fornecidos com
ímanes permanentes) da classe de eficiência IE4/IE5 em conformidade com a
norma IEC TS 60034-30-2:2016, para funcionamento no sistema de controlo da
velocidade de rotação de tipo KSB PumpDrive 2 ou KSB PumpDrive 2 Eco sem
sensores de posição do rotor. Pontos de fixação do motor em conformidade
com a norma EN 50347, dimensões do invólucro de acordo com a norma
DIN V 42673 (07-2011). Versão com protecção antideflagrante disponível.
Aplicação
Bombeamento de líquidos limpos ou agressivos que não ataquem de forma
química ou mecânica os materiais da bomba em sistemas de abastecimento de
água, circuitos de arrefecimento, piscinas, sistemas de combate a incêndios,
sistemas de irrigação, sistemas de drenagem, sistemas de aquecimento,
sistemas de ar condicionado, sistemas de rega
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000062

Etanorm-R
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

125 - 300
≤ 1900
≤ 101
≤ 16
≥ -30 - ≤ +140

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta horizontal de estágio único (tamanho 125-500 de
dois níveis), com acoplamento longo, design de desmontagem traseira, com
camisa do veio/camisa de protecção do veio e anéis de desgaste do corpo
substituíveis e com motor, com motor KSB SuPremE sem íman (excepção: os
tamanhos dos motores de 0,55 kW/0,75 kW com 1500 rpm são fornecidos com
ímanes permanentes) da classe de eficiência IE4/IE5 e sistema de controlo da
velocidade de rotação PumpDrive; versão ATEX disponível.
Aplicação
Sistemas de abastecimento de água, sistemas de rega, sistemas de drenagem,
sistemas de ar condicionado, sistemas de combate a incêndios, sistemas de
irrigação, sistemas de aquecimento
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000058

Etabloc
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 150
≤ 660
≤ 140
≤ 16
≥ -30 - ≤ +140

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta de estágio único, com potências de acordo com a
norma EN 733, com camisa do veio e anéis de desgaste do corpo substituíveis,
com sistema de regulação de velocidade montado no motor. Com
KSB SuPremE, um motor de relutância síncrono sem íman (excepção: os
tamanhos dos motores de 0,55 kW/0,75 kW com 1500 rpm são fornecidos com
ímanes permanentes) da classe de eficiência IE4/IE5 em conformidade com a
norma IEC TS 60034-30-2:2016, para funcionamento com um sistema de
variação de frequência de tipo KSB PumpDrive 2 ou KSB PumpDrive 2 Eco sem
sensores de posição do rotor. Pontos de fixação do motor em conformidade
com a norma EN 50347, dimensões do invólucro de acordo com a norma
DIN V 42673 (07-2011). Versão com protecção antideflagrante disponível.
Aplicação
Bombeamento de líquidos limpos ou agressivos que não ataquem de forma
química ou mecânica os materiais da bomba em sistemas de abastecimento de
água, circuitos de arrefecimento, piscinas, sistemas de combate a incêndios,
sistemas de irrigação, sistemas de drenagem, sistemas de aquecimento,
sistemas de ar condicionado, sistemas de rega
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000107

Não está disponível em todo o mundo

Automatizado de fábrica

Automatizável
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Etachrom B
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 80
≤ 260
≤ 105
≤ 12
≥ -30 - ≤ +110

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba monobloco de corpo circular horizontal, mono-estágio, com potências
nominais e dimensões principais de acordo com a norma EN 733, com anéis de
desgaste do corpo substituíveis e sistema de variação de velocidade montado
no motor. Com KSB SuPremE, um motor de relutância síncrono sem íman
(excepção: os tamanhos do motor de 0,55 kW/0,75 kW com 1500 rpm são
fornecidos com ímanes permanentes) da classe de eficiência IE4/IE5 em
conformidade com a norma IEC TS 60034-30-2:2016, para funcionamento com
um sistema de variação de frequência do tipo KSB PumpDrive 2 ou
KSB PumpDrive 2 Eco sem sensores de posição do rotor. Pontos de fixação do
motor em conformidade com a norma EN 50347, dimensões do invólucro de
acordo com a norma DIN V 42673 (07-2011). Versão com protecção
antideflagrante disponível.
Aplicação
Sistemas de limpeza (enxaguador de garrafas, lavador de caixas, etc.),
sistemas de tratamento de água, sistemas de abastecimento de água, sistemas
de combate a incêndios, sistemas de rega, sistemas de irrigação, sistemas de
drenagem, sistemas de aquecimento de água quente, sistemas de ar
condicionado, sistemas de lavagem industrial, indústria em geral, eliminação
de borra de tinta, tratamento de superfícies
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000066

Etachrom L
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 80
≤ 260
≤ 105
≤ 12
≥ -30 - ≤ +110

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba de corpo circular, horizontal, mono-estágio, com potências nominais e
dimensões principais de acordo com a norma EN 733, com anéis de desgaste
do corpo substituíveis e sistema de variação de velocidade montado no motor.
Com KSB SuPremE, um motor de relutância síncrono sem íman (excepção: os
tamanhos do motor de 0,55 kW/0,75 kW com 1500 rpm são fornecidos com
ímanes permanentes) da classe de eficiência IE4/IE5 em conformidade com a
norma IEC TS 60034-30-2:2016, para funcionamento com um sistema de
variação de frequência do tipo KSB PumpDrive 2 ou KSB PumpDrive 2 Eco sem
sensores de posição do rotor. Pontos fixação do motor em conformidade com
a norma EN 50347, dimensões do invólucro de acordo com a normaDIN V
42673 (07-2011). Versão com protecção antideflagrante disponível.
Aplicação
Sistemas de limpeza (enxaguador de garrafas, lavador de caixas, etc.),
sistemas de tratamento de água, sistemas de abastecimento de água, sistemas
de combate a incêndios, sistemas de rega, sistemas de irrigação, sistemas de
drenagem, sistemas de aquecimento de água quente, sistemas de ar
condicionado, sistemas de lavagem industrial, indústria em geral, eliminação
de borra de tinta, tratamento de superfícies
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000065

Etanorm V
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

32 - 150
≤ 625
≤ 100
≤ 16
≥ -15 - ≤ +95

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta, de estágio único para montagem na vertical em
tanques fechados à pressão atmosférica, com potências de acordo com EN
733. Até uma profundidade de submersão de 2000 mm.
Aplicação
Soluções de fosfato, alimentação de lubrificante e óleo de selagem de
turbinas, geradores, compressores de grande escala, unidades de
accionamento de grande escala
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000015

Meganorm
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 200
≤ 1160
≤ 162
≤ 16
≥ -30 - ≤ +140

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba de voluta horizontal, dividida radialmente com design de
desmontagem traseira, com impulsor radial, de fluxo simples, de um estágio,
de acordo com as normas DIN EN ISO 2858/ISO 5199. Disponível com câmara
de vedação do veio cónica ou cilíndrica.
Aplicação
Sistemas para abastecimento de água, sistemas de drenagem, sistemas de
irrigação, indústria do açúcar, indústria do álcool, sistemas de ar
condicionado, equipamento de edifícios e de instalações industriais,
equipamentos de combate a incêndios
http://www.ksb.com.br/ksb-br-pt/pesquisa.php?_q=Meganorm
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Megabloc
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 160
≤ 550
≤ 140
≤ 16
≥ 0 - ≤ +90

Dados relativos a um funcionamento a 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta para instalação horizontal ou vertical, construção
processual, de estágio único, corpo de voluta dividido radialmente, com
ligação roscada ou flangeada (opcional), anéis de desgaste substituíveis.
Corpo de voluta com impulsor radial fechado com pás curvadas, empanque
mecânico simples conforme EN 12756.
Aplicação
Sistemas para abastecimento de água, sistemas de irrigação, sistemas de ar
condicionado, instalações prediais, hotéis, centros comerciais, etc., sistemas de
extinção de incêndios, circuitos de arrefecimento, indústria em geral
http://www.ksb.com.br/ksb-br-pt/pesquisa.php?_q=Megabloc

Bombas de água quente
HPK-L
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 250
≤ 1160
≤ 162
≤ 40
≥ -40 - ≤ +400

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba horizontal, dividida radialmente em construção processual, com uma
barreira térmica e uma câmara de vedação arrefecida por ar com um
ventilador integrado, sem arrefecimento externo, impulsor radial, de estágio
único, de acordo com a ISO 2858 / ISO 5199. Versão com proteção
antideflagrante disponível.
Aplicação
Para bombear água quente e óleo térmico em sistemas de tubagem ou
tanque, particularmente para os grandes sistemas de aquecimento de água
quente, caldeiras de circulação forçada, aquecimento à distância
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000036

HPK
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

150 - 400
≤ 4150
≤ 185
≤ 40
≥ 0 - ≤ +400

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba horizontal dividida radialmente com corpo de voluta em construção
processual, com impulsor radial, de um estágio, de fluxo simples, de acordo
com ISO 2858 / ISO 5199. Teste de modelos de acordo com TRD possível pela
TÜV . Versão com proteção antideflagrante disponível.
Aplicação
Para bombear água quente e óleo térmico em sistemas de tubagem ou
tanque, particularmente para os grandes sistemas de aquecimento de água
quente, caldeiras de circulação forçada, aquecimento à distância
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000034

HPH
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

40 - 350
≤ 2350
≤ 225
≤ 110
≥ 0 - ≤ +320

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba de voluta horizontal, dividida transversalmente com construção
processual, com pés da bomba da linha central e impulsor radial, de fluxo
simples, de um estágio. Teste de modelos de acordo com documento de
requisitos técnicos (TRD) possível pela TÜV. Versão com proteção
antideflagrante disponível.
Aplicação
Para bombear água quente em plantas de produção de água quente de alta
pressão e para utilização como bomba de alimentação ou bomba de
circulação.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000037

Não está disponível em todo o mundo

Automatizado de fábrica

Automatizável
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Bombas de óleo térmico/água quente
Etanorm SYT / RSY
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 300
≤ 1900
≤ 102
≤ 16
≥ -30 - ≤ +350

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta, montagem horizontal, com construção
processual, de estágio único, potências e dimensões de acordo com a norma
EN 733, corpo de voluta dividido radialmente, corpo de voluta com pés
fundidos, anéis de desgaste do corpo substituíveis, impulsor radial fechado
com multiplas palhetas curvadas, selo mecânico simples de acordo com a
norma EN 12756, empanque mecânico duplo de acordo com a norma
EN 12756, rolamento do lado do accionamento: rolamentos de roletes,
rolamento do lado da bomba: rolamento deslizante, com motor KSB SuPremE
sem íman (excepção: os tamanhos dos motores de 0,55 kW/0,75 kW com
1500 rpm são fornecidos com ímanes permanentes) da classe de eficiência IE4/
IE5 e sistema de controlo da velocidade de rotação PumpDrive; versão ATEX
disponível
Aplicação
Sistemas de transferência térmica, circulação de água quente
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000790

Etabloc SYT
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 80
≤ 280
≤ 68
≤ 16
≥ -30 - ≤ +350

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta, montagem horizontal/vertical, com construção
processual, de estágio único, potências de acordo com a norma EN 733, corpo
de voluta dividido radialmente, anéis de desgaste do corpo substituíveis,
corpo de voluta com pés fundidos, impulsor radial fechado com lâminas
espacialmente curvadas, empanque mecânico simples de acordo com a norma
EN 12756, rolamento em carbono lubrificado com fluido bombeado,
rolamento radial de esferas lubrificado no corpo do motor, com motor
KSB SuPremE sem íman (excepção: os tamanhos dos motores de
0,55 kW/0,75 kW com 1500 rpm são fornecidos com ímanes permanentes) da
classe de eficiência IE4/IE5 e sistema de controlo da rotação PumpDrive;
disponível versão Atex.
Aplicação
Sistemas de transferência térmica, circulação de água quente
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000791

Etaline SYT
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

32 - 100
≤ 316
≤ 69
≤ 16
≥ -30 - ≤ +350

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta de estágio único, versão em linha com motor
KSB SuPremE sem íman (excepção: os tamanhos dos motores de
0,55 kW/0,75 kW com 1500 rpm são fornecidos com ímanes permanentes) da
classe de eficiência IE4/IE5 e sistema de controlo da rotação PumpDrive, veios
da bomba e do motor ligados de forma rígida. Versão com protecção
antideflagrante disponível.
Aplicação
Sistemas de transferência térmica, circulação de água quente
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000789
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Bombas químicas standard
MegaCPK
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 250
≤ 1160
≤ 162
≤ 25
≥ -40 - ≤ +400

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta horizontal dividida transversalmente com
construção processual, com impulsor radial, de fluxo simples, de estágio único,
de acordo com as normas DIN EN ISO 2858 /ISO 5199, com variedades de
vedação e materiais, também disponível com veio molhado e espaço de
vedação cónica. Com KSB SuPremE, um motor de relutância síncrono sem
íman (excepção: os tamanhos dos motores de 0,55 kW/0,75 kW com 1500 rpm
são fornecidos com ímanes permanentes) da classe de eficiência IE4/IE5 em
conformidade com a norma IEC TS 60034-30-2:2016, para funcionamento no
sistema de controlo da rotação de tipo KSB PumpDrive 2 ou
KSB PumpDrive 2 Eco sem codificador de posição do rotor. Pontos de fixação
em conformidade com a norma EN 50347, substâncias de revestimento de
acordo com a norma DIN V 42673 (07-2011). Versão com protecção
antideflagrante disponível.
Aplicação
Para o bombeamento de fluidos agressivos, tóxicos, explosivos, valiosos,
inflamáveis, pútridos ou prejudiciais à saúde na indústria química e
petroquímica, em refinarias, em centrais eléctricas, em instalações de
dessalinização, bem como na indústria alimentar e na indústria em geral.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000861

CPKN
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

400
≤ 4150
≤ 185
≤ 25
≥ -40 - ≤ +400

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta horizontal dividida transversalmente em
construção processual, com impulsor radial, de estágio único, fluxo simples, de
acordo com as normas ISO 2858/ISO 5199, também disponível com veio
molhado, câmara de vedação cónica e/ou impulsor semi-aberto. Versão com
protecção antideflagrante disponível.
Aplicação
Para o bombeamento de fluidos agressivos, tóxicos, explosivos, valiosos,
inflamáveis, pútridos ou prejudiciais à saúde na indústria química e
petroquímica, em refinarias, em centrais eléctricas, em instalações de
dessalinização, bem como na indústria alimentar e na indústria em geral.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000027

CPKNO
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 160 / 200 - 315
≤ 900
≤ 150
≤ 25
≥ -40 - ≤ +400

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta horizontal em construção processual com
impulsor semi-aberto, de estágio único, de acordo com a norma ISO 2858 /
ISO 5199. Versão ATEX disponível.
Aplicação
Para o bombeamento de líquidos agressivos orgânicos e inorgânicos, para
fluidos bombeados propensos à polimerização, bem como fluidos com ligeiras
cargas de gás.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000027

Não está disponível em todo o mundo

Automatizado de fábrica

Automatizável
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Bombas sem selagem
Magnochem
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 250
≤ 1160
≤ 162
≤ 40
≥ -90 - ≤ +350

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta horizontal, sem vedação do veio com construção
processual, com acoplamento magnético, em conformidade com a norma
DIN EN ISO 2858 / ISO 5199, com impulsor radial, de fluxo simples, de um
estágio. Versão com proteção antideflagrante disponível.
Aplicação
Para bombear líquidos agressivos, tóxicos, explosivos, valiosos, inflamáveis,
pútridos ou prejudiciais à saúde na indústria química, petroquímica e em
geral.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000046

Magnochem 685
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 250
≤ 1160
≤ 162
≤ 40
≥ -90 - ≤ +350

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta horizontal, sem vedação do veio, com
acoplamento magnético, com impulsor radial, de fluxo simples, de uma
estágio. Versão em conformidade com a norma ISO 15783/API 685 (instalação
no centro do eixo, flange ASME e forças permitidas duplas). Versão com
protecção antideflagrante disponível.
Aplicação
Para bombear líquidos agressivos, tóxicos, explosivos, valiosos, inflamáveis,
pútridos ou prejudiciais à saúde na indústria química, petroquímica e em
geral.

Magnochem-Bloc
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 160
≤ 625
≤ 162
≤ 40
≥ -20 - ≤ +200

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta horizontal ou vertical, sem vedação do veio com
construção monobloco, com acoplamento magnético, em conformidade com
a norma DIN EN ISO 2858 /ISO 5199, com impulsor radial, de fluxo simples, de
um estágio. Versão com protecção anti-deflagrante disponível.
Aplicação
Para bombear líquidos agressivos, tóxicos, explosivos, valiosos, inflamáveis,
pútridos ou prejudiciais à saúde na indústria química, petroquímica e em
geral.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000045

Etaseco / Etaseco-I
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

32 - 100
≤ 250
≤ 100
≤ 16
≥ -40 - ≤ +140

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta na horizontal/vertical, sem vedação do veio com
construção processual com motor blindado completamente fechado, baixa
emissão de ruído, com impulsor radial, estágio único, aspiração simples, com
dimensões de ligações da caixa de acordo com EN 733 ou em linha
Aplicação
Para bombear líquidos agressivos, inflamáveis, tóxicos, altamente voláteis ou
valiosos na indústria química e petroquímica, bem como na tecnologia
ambiental e industrial.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000122

Etaseco RVP
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 40
≤ 44
≤ 40
≤ 16
≥ -50 - ≤ +110

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta na horizontal ou vertical, sem vedação do veio
com construção processual com motor blindado completamente fechado,
baixa emissão de ruído, com impulsor radial, estágio único, aspiração simples,
com dimensões de ligações da caixa de acordo com EN 733 ou em linha
Aplicação
Bomba para o manuseamento de líquidos tóxicos, voláteis ou valiosos da
tecnologia ambiental e industrial, bem como para utilização como bomba de
refrigeração de sistemas de refrigeração. Meio de transporte, tecnologia
ambiental, tecnologia industrial, aplicações em que são exigidas baixas
emissões de ruído, uma elevada suavidade de funcionamento ou longos
intervalos de manutenção.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000122
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Bombas de processo
RPH
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 400
≤ 4150
≤ 270
≤ 110
≥ -70 - ≤ +450

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba de voluta horizontal, dividida transversalmente com construção
processual em conformidade com API 610, ISO 13709 (heavy-duty) tipo OH2,
com impulsor radial, de fluxo simples, estágio único, pés da bomba na linha
central; se necessário, com indutor. Versão com protecção antideflagrante
disponível.
Aplicação
Em refinarias, na indústria química e petroquímica bem como em centrais
elétricas e processos offshore e onshore.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000040

RPH-LF
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

50
≤ 40
≤ 339
≥ -30 - ≤ +200

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba de processo horizontal, fluxo simples, de estágio único, com divisão
radial, com rolamentos de um lado, apoiada no centro do eixo com corpo
circular em conformidade com a norma API 610 (ISO 13709), tipo OH2. Versão
especial para baixos caudais. Versão com protecção antideflagrante
disponível.
Aplicação
Indústrias de refinaria, química e petroquímica. Aplicações com baixos
caudais.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000945

RPHb/RPHd/RPHbd
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

80 - 400
≤ 5100
≤ 550
≤ 100
≥ -80 - ≤ +450

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta heavy-duty, horizontal, dividida
transversalmente, com rolamento de ambos os lados, em conformidade com a
norma API 610, ISO 13709 (heavy-duy), do tipo BB2, com impulsores radiais,
de fluxo simples e duplo, com pés da bomba no centro do eixo. Versão com
protecção antideflagrante disponível.
Aplicação
Em refinarias, na indústria química e petroquímica bem como para processos
em terra e no mar.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000041

RPH-V
DN2 / DN3
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 80 / 40 - 150
≤ 150
≤ 165
≤ 35
≥ -30 - ≤ +230

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba para poços vertical, de estágio único, em conformidade com a norma
API 610, ISO 13709 (heavy-duty), tipo VS4 com rolamento axial integrado e
tubagem de descarga em separado. Versão com protecção antideflagrante
disponível.
Aplicação
Em refinarias, na indústria química e petroquímica bem como para processos
em terra e no mar.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000880

CTN
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 250 / 250 - 400
≤ 950
≤ 115
≤ 16
≥ 0 - ≤ +300

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba submersível de veios em corte transversal, vertical, com voluta dupla
para instalação em molhado ou seco, com impulsor radial, de fluxo simples,
de uma ou duas fases, também com conceção passível de ser aquecida. Versão
com proteção antideflagrante disponível.
Aplicação
Para bombear líquidos quimicamente agressivos, que também possam ser
facilmente contaminados ou conter um baixo teor de sólidos, nas indústrias
química e petroquímica.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000014

Não está disponível em todo o mundo

Automatizado de fábrica

Automatizável
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CHTR
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

50 - 300
≤ 1450
≤ 4000
≤ 400
≥ -60 - ≤ +450
≤ 7000

Descrição
Bomba de tambor de alta pressão horizontal com impulsores radiais, entrada
simples e dupla, de estágios múltiplos, com flanges/bicos soldados de acordo
com as normas DIN, API 610 e ANSI.
Aplicação
Em refinarias, na indústria petroquímica e na geração de vapor, injecção de
água do mar para extracção de crude (em terra e no mar)

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz
Possibilidade de valores maiores mediante pedido

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000241

CHTRa
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

80 - 300
≤ 1200
≤ 1550
≤ 155
≥ -40 - ≤ +205
≤ 6000

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba com corpo de voluta de estágios múltiplos horizontal, de junta
longitudinal, com fluxo simples, com rolamento de ambos os lados, corpo
simples e impulsores em direcções opostas em conformidade com a norma API
610 (ISO 13709), tipo BB3. Primeiro nível opcional em versão de fluxo duplo
para requisitos NPSH reduzidos. Versão com protecção antideflagrante
disponível.
Aplicação
Em refinarias, na indústria petroquímica, em oleodutos para petróleo bruto e
produtos refinados, para injecção de água, bombeamento de água de
alimentação em centrais eléctricas e sistemas industriais, no sector mineiro,
para dessalinização de água do mar e osmose inversa.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000933

CINCP / CINCN
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

32 - 200
≤ 780
≤ 105
≤ 10
≥ -10 - ≤ +100
≤ 3000

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba de imersão instalada em seco ou molhado, vertical, na versão
Cantilever. Impulsor semi-aberto, eixo da bomba sem rolamentos de guia,
montado em rolamentos de esferas na parte superior do agregado. Com o
tubo de pressão a sobrepor-se à placa de base (CINCP) ou sem tubo de pressão
(CINCN). Versão com protecção antideflagrante disponível.
Aplicação
Na indústria química ou petroquímica, extração de matérias-primas e gestão
de águas residuais.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000718

INVCP
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

32 - 300
≤ 1600
≤ 116
≤ 10
≥ -10 - ≤ +100
≤ 3000

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Bomba submersível vertical instalada em molhado ou seco com impulsor
fechado ou semi-aberto. Com o tubo de pressão para cima da placa de base
(INVCP) ou sem tubo de pressão (INVCN). Versão com protecção
antideflagrante disponível.
Aplicação
Transporte de fluidos bombeados quimicamente agressivos, pouco sujos ou
contendo sólidos nas indústrias química e petroquímica.

Também disponível em 60 Hz

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000737

Estigia
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

25 - 250
≤ 1160
≤ 110
≤ 16
≥ -30 - ≤ +100
≤ 3000

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

KSB SuPremE, PumpDrive, Inversor de frequência

Descrição
Bomba submersível vertical, instalada em molhado com diferentes tipos de
impulsores, para atender aos requisitos de diferentes fluidos bombeados.
Caudal nominal em conformidade com DN, com a tubagem de descarga a
sobrepor-se à placa de cobertura. Vedação através do anel radial da vedação
do veio, empanque mecânico de cartucho simples ou duplo. Versão com
protecção antideflagrante disponível.
Aplicação
Transporte de fluidos bombeados quimicamente agressivos, pouco sujos ou
contendo sólidos nas indústrias química e petroquímica.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000937
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RWCP / RWCN
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

50 - 200
≤ 700
≤ 100
≤ 16
≥ -10 - ≤ +100
≤ 3000

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Bomba de processo com impulsor de fluxo livre, semiaberta ou com impulsor
de dois/três canais. Vedação do veio através de empanque mecânico ou
empanque de cordão com vários tubos API. Rolamentos lubrificados a óleo.
Versão com protecção antideflagrante disponível.
Aplicação
Em refinarias, na indústria química e petroquímica, siderúrgicas, sistemas de
decapagem, extração de matérias-primas, gestão de águas residuais.

Também disponível em 60 Hz

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000748

WKTR
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

40 - 150
≤ 400
≤ 500
≤ 51
≥ -40 - ≤ +200
≤ 3000

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba vertical de parede dupla com corpos das lâminas accionados por eixos
com rolamento axial integrado e drenagem através de tubo ascendente em
conformidade com as normas API 610/ISO 13709 (VS6). Disponível na
configuração de estágio único ou de estágios múltiplos assim como com um
estágio na versão de fluxo simples ou duplo.
Aplicação
Para bombear condensados e outros produtos críticos NPSH em instalações
industriais, principalmente em refinarias e na indústria petroquímica.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000875

Não está disponível em todo o mundo

Automatizado de fábrica

Automatizável
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Sistemas de aproveitamento de águas pluviais
Hya-Rain / Hya-Rain N
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1
≤4
≤ 43
≤6
≥ 0 - ≤ +35

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Sistema compacto de aproveitamento de águas pluviais pronto a ligar numa
caixa de proteção, com alimentação automática de água potável com o
depósito vazio, uma proteção integrada contra o funcionamento em seco e
controlo automático da bomba consoante a necessidade. Na versão Hya-Rain
N, adicionalmente com medição analógica do nível no depósito e um
verificador funcional integrado.
Aplicação
Utilização no aproveitamento de águas pluviais e da água de serviço, bem
como em rega por aspersão e irrigação.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000256

Hya-Rain Eco
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1
≤4
≤ 43
≤6
≥ 0 - ≤ +35

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Sistema compacto de aproveitamento de águas pluviais pronto a ligar com
alimentação automática de água potável com o depósito vazio, proteção
integrada contra o funcionamento em seco e controlo automático da bomba
consoante a necessidade.
Aplicação
Utilização no aproveitamento de águas pluviais e da água de serviço, bem
como em rega por aspersão e irrigação.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000600

Abastecimento de água doméstica/tecnologia de piscinas
Multi Eco
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

1 - 1 1/4
≤8
≤ 54
≤ 10
≥ +4 - ≤ +50
≤ 2800

Descrição
Bomba centrífuga auto-ferrante de estágios múltiplos, monobloco.
Aplicação
Em casas unifamiliares ou geminadas, explorações agrícolas, sistemas de rega,
sistemas de irrigação e de lavagem, bem como no abastecimento de água e
no aproveitamento de águas pluviais.

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Controlmatic, Cervomatic

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000085

Multi Eco-Pro
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

1 - 1 1/4
≤8
≤ 54
≤ 10
≥ +4 - ≤ +50
≤ 2800

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Bomba centrífuga auto-ferrante de estágios múltiplos, monobloco, com cabo
de ligação e ficha, bem como disjuntor automático Controlmatic E para
controlar o ligar e desligar da bomba aquando da abertura e o fecho dos
consumidores e para proteger a bomba contra o funcionamento em seco.
Automatizada com disjuntor automático.
Aplicação
Em casas unifamiliares ou geminadas, explorações agrícolas, sistemas de rega,
sistemas de irrigação e de lavagem, bem como no abastecimento de água e
no aproveitamento de águas pluviais.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000253
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Multi Eco-Top
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

1 - 1 1/4
≤8
≤ 54
≤ 10
≥ +4 - ≤ +50
≤ 2800

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Bomba centrífuga auto-ferrante de estágios múltiplos, monobloco, incluindo
reservatório de pressão com membrana substituível compatível com água
potável, volume total de 20 litros ou 50 litros, interruptor de pressão para o
funcionamento automático da bomba, bem como cabo de ligação de 1,5 m
com ficha.
Aplicação
Em casas unifamiliares ou geminadas, explorações agrícolas, sistemas de rega,
sistemas de irrigação e de lavagem, bem como no abastecimento de água e
no aproveitamento de águas pluviais.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000254

Ixo N
Rp
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [rpm]

1 1/4
≤8
≤ 65
≥ +5 - ≤ +35
≤ 2900

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Aparelho de comutação, Cervomatic

Descrição
Bomba centrífuga monobloco de estágios múltiplos para uma operação
completamente ou parcialmente submersa (profundidade mínima de imersão
de 0,1 m), entrada de baixo nível, filtro de sucção com malha com um máx. de
largura de 2,0 mm.
Aplicação
Abastecimento de água, sistemas de rega, sistemas de irrigação, sistemas de
lavagem, aproveitamento de águas pluviais e recolha da água de poços,
tanques e cisternas
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000007

Ixo-Pro
Rp
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

1
≤ 3,9
≤ 60
≥ +5 - ≤ +35

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Bomba de motor submersível de vários níveis com interruptor de pressão
integrado, sensor de fluxo e válvula de retenção. Protecção electrónica contra
o funcionamento a seco, com 4 sucessivas tentativas de arranque,
condensador integrado. Cabo de rede H07 RN-F de 15 m incluído com
contacto de protecção.
Aplicação
Aproveitamento de águas pluviais, aumento da pressão, recolha de água,
sistemas de irrigação
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000896

Filtra N
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

2
≤ 36
≤ 21
≤ 2,5
≥ +4 - ≤ +35
≤ 2800

Descrição
Bomba centrífuga auto-aspirante de estágio único, monobloco.
Aplicação
Para bombear água limpa ou ligeiramente contaminada, água da piscina com
teor máx. de cloro de 0,3%, água da piscina tratada com ozono com teor máx.
de sal de 7 ‰.

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000090

Não está disponível em todo o mundo

Automatizado de fábrica

Automatizável
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Sistema de aumento da pressão
KSB Delta Macro
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1 1/2
≤ 960
≤ 154
≤ 16
≥ 0 - ≤ +60

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Sistema de aumento da pressão totalmente automático em construção
compacta com 2 a 4 (F)/6 (VC/SVP) bombas de alta pressão verticais em cascata
e duas versões de velocidade de rotação variável. Comando em cascata (F)
para assegurar a pressão de alimentação desejada. Os inversores de
frequência dos modelos VC e SVP dispõem de um controlo contínuo da
velocidade de rotação de cada bomba do inversor de frequência no quadro
eléctrico (VC) ou do sistema de controlo da rotação (SVP) PumpDrive e KSB
SuPremE, para o controlo totalmente electrónico da pressão de alimentação
necessária. Automatizado com BoosterControl.
Aplicação
Aumento da pressão em edifícios residenciais, hospitais, edifícios de
escritórios, hotéis, lojas, espaços industriais, etc.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000978

KSB Delta Solo/Basic Compact
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1 / 1 1/2
≤ 18
≤ 55
≤ 10
≥ 0 - ≤ +40

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Sistema de aumento da pressão de bomba única totalmente automático,
pronto a ligar/sistema de aumento da pressão de bombas duplas em design
compacto com regulação da velocidade de rotação
Aplicação
Abastecimento de água residencial, sistemas para abastecimento de água,
sistemas de rega, sistemas de irrigação, sistemas de água de serviço,
aproveitamento de águas pluviais
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000940

KSB Delta Basic
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1 1/2
≤ 88
≤ 134
≤ 16
≥ 0 - ≤ +60

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Sistema de aumento da pressão totalmente automático com 2 a 3 (MVP)/4
(SVP) bombas de alta pressão verticais em duas versões de velocidade de
rotação variável. As versões do inversor de frequência MVP e SVP dispõem de
controlo contínuo da velocidade de rotação de cada bomba por inversor de
frequência na bomba dos motores assíncronos (MVP) ou no sistema de
controlo da velocidade de rotação (SVP) PumpDrive e KSB SuPremE, para o
comando totalmente electrónico da pressão de alimentação necessária.
Equipado com caixa de fusíveis central.
Aplicação
Aumento da pressão em edifícios residenciais, hospitais, edifícios de
escritórios, hotéis, lojas, espaços industriais, etc.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000942

KSB Delta Primo
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1 1/2
≤ 88
≤ 134
≤ 16
≥ 0 - ≤ +60

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Sistema de aumento da pressão totalmente automático em construção
compacta com 2 a 3 (VC)/4 (F/SVP) bombas de alta pressão verticais em cascata
e duas versões de velocidade de rotação variável. Comando em cascata (F)
para assegurar a pressão de alimentação desejada. Os inversores de
frequência dos modelos VC e SVP dispõem de um controlo contínuo da
velocidade de rotação de cada bomba do inversor de frequência no quadro
eléctrico (VC) ou do sistema de controlo da rotação (SVP) PumpDrive e KSB
SuPremE, para o controlo totalmente electrónico da pressão de alimentação
necessária. Automatizado com BoosterControl.
Aplicação
Aumento da pressão em edifícios residenciais, hospitais, edifícios de
escritórios, hotéis, lojas, espaços industriais, etc.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000941
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KSB Delta Solo
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1 1/4
≤ 76
≤ 145
≤ 16
≥ 0 - ≤ +60

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Sistema de bomba única totalmente automático em duas versões de
velocidade de rotação variável. Os inversores de frequência MVP e SVP
dispõem de controlo contínuo da velocidade de rotação de cada bomba por
inversor de frequência na bomba dos motores assíncronos (MVP) ou no
sistema de controlo da velocidade de rotação (SVP) PumpDrive e KSB
SuPremE, para o controlo totalmente electrónico da pressão de alimentação
necessária.
Aplicação
Sistemas de abastecimento de água doméstica para edifícios residenciais e
edifícios de escritórios, sistemas de irrigação e sistemas recolha de águas
pluviais, sistemas de distribuição de água de serviço no comércio e na
indústria
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000939

Hya-Solo D
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1
100
≤ 110
≤ 160
≤ 16
≥ 0 - ≤ +70

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Sistema de bomba única totalmente automática em estrutura compacta com
depósito de pressão de membrana de 8 l. O sistema é ligado e desligado em
função da pressão.
Aplicação
Para uso em aplicações comerciais e industriais, no abastecimento de água
para edifícios residenciais e de escritórios, irrigação / rega por aspersão,
aproveitamento de águas pluviais e sistemas de abastecimento de água no
comércio e na indústria.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000250

Hya-Solo D FL
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

1
100
≤ 110
≤ 160
≤ 16
≥ 0 - ≤ +70

Descrição
Sistema de bomba única totalmente automática em estrutura compacta. O
sistema é ligado e desligado em função da pressão. A estrutura e a função
correspondem à DIN 14462.
Aplicação
Sistemas de extinção de fogo conforme a norma DIN 14462

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000709

Hya-Duo D FL
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

2
150
≤ 110
≤ 160
≤ 16
≥ 0 - ≤ +70

Descrição
Sistema de bomba dupla, completamente automatizado, de estrutura
compacta que consiste num sistema operacional e num sistema de backup
para assegurar a redundância do sistema. A estrutura e a função
correspondem à DIN 14462.
Aplicação
Sistemas de extinção de fogo conforme a norma DIN 14462

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000710

Hya-Solo D FL Compact
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

50 - 80
≤ 48
≤ 160
≤ 16
≥ 0 - ≤ +70

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Estação de separação para extinção de incêndios totalmente automática e
pronta a ligar que consiste num sistema de bomba única e num reservatório
de recolha compacto. O sistema é ligado e desligado em função da pressão. A
estrutura e a função correspondem à DIN 14462.
Aplicação
Sistemas de extinção de fogo conforme a norma DIN 14462
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000821

Não está disponível em todo o mundo

Automatizado de fábrica

Automatizável
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Hya-Duo D FL Compact
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

50 - 80
≤ 48
≤ 160
≤ 16
≥ 0 - ≤ +70

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Estação de separação para extinção de incêndios totalmente automática e
pronta a ligar que consiste num sistema operacional e num sistema de backup
para assegurar a redundância do sistema, bem como um reservatório de
recolha compacto. O sistema é ligado e desligado em função da pressão. A
estrutura e a função correspondem à DIN 14462.
Aplicação
Sistemas de extinção de fogo conforme a norma DIN 14462
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000820

Surpress Feu SFE
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

2 1/2
≤ 40
≤ 76
≤ 10
≥ 0 - ≤ +70

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Sistema de aumento da pressão totalmente automático com duas bombas
horizontais, monobloco, incluindo uma bomba de reserva. Estrutura conforme
APSAD Diretiva R5. Ativação e desativação dependente da pressão.
Automatizado com BoosterControl.
Aplicação
Abastecimento de água e regulação de pressão para bocas de incêndio de
parede, proteção contra incêndios.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000441

Bombas de drenagem/bombas de águas sujas
Ama-Drainer N
Rp
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

1 1/4 - 1 1/2
≤ 16,5
≤ 12
≥ 0 - ≤ +50

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Aparelho de comutação, LevelControl

Descrição
Motobomba totalmente submersível, vertical, de um estágio, monobloco,
IP68, com ou sem controlo de nível, com uma profundidade máxima de
imersão de 2 m.
Aplicação
Para drenagem automática de fossas, poços, pátios e caves sob risco de
inundação, para baixar o nível de águas de superfície, desidratação,
drenagem de passagens subterrâneas, extração de água de rios e
reservatórios.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000771

Ama-Drainer 4 / 5
Rp
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

1 1/2 - 2
≤ 50
≤ 24
≥ 0 - ≤ +40

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Aparelho de comutação, LevelControl

Descrição
Motobomba totalmente submersível, vertical, de um estágio, monobloco,
IP68, com ou sem controlo de nível, com uma profundidade máxima de
imersão de 7 m.
Aplicação
Para drenagem automática de fossas, poços, pátios e caves sob risco de
inundação, para baixar o nível de águas de superfície, desidratação,
drenagem de passagens subterrâneas, extração de água de rios e
reservatórios.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000078

Ama-Drainer 80, 100
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

2 1/2
100
≤ 130
≤ 26
≥ 0 - ≤ +50

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Aparelho de comutação, LevelControl

Descrição
Motobomba totalmente submersível, vertical, de um estágio, monobloco,
IP68, com ou sem controlo de nível, com uma profundidade máxima de
imersão de 10 m.
Aplicação
Para drenagem automática de fossas, poços, pátios e caves sob risco de
inundação, para baixar o nível de águas de superfície, desidratação,
drenagem de passagens subterrâneas, extração de água de rios e
reservatórios.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000079
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Ama-Porter F / S
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

50 - 65
≤ 40
≤ 16
≤ +40

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Aparelho de comutação, LevelControl

Descrição
Motobomba totalmente submersível vertical, de fase única, de construção
monobloco (variante em ferro fundido) sem protecção contra explosões.
Aplicação
Para bombeamento de águas sujas, especialmente águas residuais contendo
fibras longas e substâncias sólidas, fluidos contendo ar ou gás, para a
eliminação de águas residuais a partir de espaços e superfícies inundados.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000082

Rotex
Rp
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [rpm]
Profundidade [m]

1 1/4 - 2
≤ 24
≤ 14
≥ 0 - ≤ +90
≤ 2900
≤ 1,7

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Bomba centrífuga vertical de estágio único, com tubagem de descarga para
cima paralela ao veio da bomba e pé da bomba concebido como crivo de
entrada. Bomba e motor são rigidamente ligados por uma tubagem de apoio,
pronta a ser ligada, com cabo de potência de 1,5 m e interruptor de nível.
Aplicação
No bombeamento automático de água residual de edifícios, poços e tanques,
para rebaixamento do nível da água superficial e drenagem.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000012

MK / MKY
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [rpm]
Profundidade [m]

2
50
≤ 36
≤ 19
≥ -10 - ≤ +200
≤ 3500
≤ 2,8

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Bomba submersível vertical com impulsor de três canais e uma voluta
concebida como crivo de entrada.
Aplicação
Para bombear condensados e fluidos de transferência de calor abaixo do seu
ponto de ebulição, sistemas de retorno de condensados, circuitos de
aquecimento primários e secundários, instalação direta em tanques de
aquecimento ou permutadores de calor em circuitos secundários de sistemas
de transferência de calor (MKY).

Também disponível em 60 Hz

Aparelho de comutação, LevelControl

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000013

Sistemas de elevação/poços de bomba
Amaclean
Ø [mm]
DN
Profundidade [m]

1000 - 1800 Descrição
50 - 100 Fundo auto-lavável para derramamentos, para montagem em estruturas de
4,5 - 9,0 betão novas ou que precisem de reabilitação, para águas residuais fortemente
contaminadas com resíduos e substâncias fibrosas, a fim de evitar a
contaminação da obra e a obstrução das bombas. Adequado para estações de
bombagem nas quais sejam libertados maus odores e/ou gases.
Aplicação
Saneamento, escoamento de águas pluviais
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000936

Ama-Drainer-Box Mini
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

40
≤ 10
≤ 6,5
≤ +50

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Estação elevatória de águas residuais fiável e compacta com design moderno,
filtros de carvão activado e ligação para duche de série, conforme a norma EN
12050-2
Aplicação
Eliminação automática de águas residuais de lavatórios, duches, máquinas de
lavar roupa ou máquinas de lavar loiça. Para águas residuais de urinóis e
instalações sanitárias, utilizar o sistema de bombagem de resíduos fecais miniCompacta.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000862

Não está disponível em todo o mundo

Automatizado de fábrica

Automatizável

Bombas

49

Bombas

Ama-Drainer-Box
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

40 - 50
≤ 46
≤ 24
≤ +40

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Recipiente estável em plástico para recolha ao nível do solo ou recipiente em
plástico resistente ao impacto com ralo de fundo e sifão para recolha ao nível
do solo, cada um com bomba de motor submersível com comutação
automática Ama-Drainer e válvula de retenção
Aplicação
Eliminação automática de águas residuais de lavatórios, duches, máquinas de
lavar roupa, entradas de garagem, acessos a caves ou áreas em risco de
inundação
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000262

Evamatic-Box N
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

50 - 65
≤ 40
≤ 21
≤ +40

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Estação elevatória submersível para águas residuais domésticas, com uma ou
duas bombas Ama-Porter F (impulsor de fluxo livre) ou Ama-Porter S (roda de
corte)
Aplicação
Eliminação de águas residuais e esgotos urbanos abaixo do nível de refluxo

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000430

mini-Compacta
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

32 - 100
≤ 36
≤ 25
≤ +40

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Estação alagável simples ou dupla de elevação de esgotos para a eliminação
automática das águas residuais domésticas e dos esgotos de partes de
edifícios abaixo do nível da rede de esgotos.
Aplicação
Em habitações subterrâneas, bares, caves para festas e saunas em caves,
cinemas, teatros, lojas, hospitais, hotéis, restaurantes ou escolas
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000261

Compacta
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

80 - 100
≤ 140
≤ 24,5
≤ +40

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Estação alagável simples ou dupla de elevação de esgotos para a eliminação
automática das águas residuais e dos esgotos de edifícios e partes de edifícios
abaixo do nível da rede de esgotos.
Aplicação
Em apartamentos na cave, bares, salas de diversões, saunas em cave, cinemas,
teatros, lojas, hospitais, hotéis, restaurantes, escolas, outros edifícios públicos,
instalações industriais, estações de metro ou bombagem conjunta de fileiras
de casas.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000260

Estação de bombagem CK 800
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

32 - 50
≤ 22
≤ 49
≤ +40

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Estação de bombeamento individual/dupla de PE/LLD (polietileno) em
construção compacta, pronta a ligar, com poço de bomba para montagem
subterrânea, com uma ou duas bombas de motor submersíveis para águas
residuais Amarex N S (com ou sem protecção anti-deflagrante) ou Ama-Porter
(sem protecção anti-deflagrante), versão do poço de acordo com as normas
DIN 1986-100 e EN 752/EN 476
Aplicação
Drenagem de edifícios e terrenos, escoamento de águas residuais,
saneamento de terrenos, evacuação conjunta de várias unidades residenciais,
drenagem por pressão
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000778
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Estação de bombagem CK 1000
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

50 - 65
≤ 40,3
≤ 37,2
≤ +40

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Estação de bombeamento individual/dupla de PE/LLD (polietileno) em
construção compacta, pronta a ligar, com poço de bomba para montagem
subterrânea, com uma ou duas bombas de motor submersíveis para águas
residuais Amarex (com ou sem protecção anti-deflagrante) ou Ama-Porter
(sem protecção anti-deflagrante), versão do poço de acordo com as normas
DIN 1986-100 e EN 752/EN 476
Aplicação
Drenagem de edifícios e terrenos, escoamento de águas residuais,
saneamento de terrenos, evacuação conjunta de várias unidades residenciais,
drenagem por pressão
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000266

Estação de bombagem Ama-Porter CK
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

50 - 65
≤ 40
≤ 16
≤ +40

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Estação de bombeamento individual/dupla de PE/LLD (polietileno) em
construção compacta, pronta a ligar, com poço de bomba para montagem
subterrânea, com uma ou duas bombas de motor submersíveis para águas
residuais Ama-Porter (sem protecção anti-deflagrante), versão do poço de
acordo com as normas DIN 1986-100 e EN 752/EN 476
Aplicação
Drenagem de edifícios e terrenos, escoamento de águas residuais,
saneamento de terrenos, evacuação conjunta de várias unidades residenciais,
drenagem por pressão
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000498

SRP
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

50 - 150
≤ 500
≤ 75
≤ +40

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Estação de bomba única ou dupla pronta a ligar em design compacto com
poço de bomba para instalação subterrânea em fibra de vidro
Aplicação
Recuperação de terrenos, eliminação de água residual doméstica, municipal e
industrial, eliminação conjunta de várias unidades residenciais

Também disponível em 60 Hz

Aparelho de comutação, LevelControl

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000443

SRL
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

65 - 150
≤ 500
≤ 55
≤ +40

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Estação de bomba pronta com poliéster reforçado com fibra de vidro
equipada com duas bombas do tipo Sewabloc 2,2 até 30 kW, de instalação a
seco, com válvulas incorporadas e um aparelho de comutação com
conversores de frequência. A operação da bomba é ajustada ao caudal
pretendido e os custos energéticos são otimizados. A estação de bomba de
fácil manutenção evita a armazenamento temporário de águas residuais.
Deste modo evitam-se odores.
Aplicação
Evacuação conjunta de água residual doméstica, municipal e industrial na
canalização/estação de tratamento de águas residuais
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000856

SRA
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

50 - 100
≤ 200
≤ 75
≤ +40

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Estação de bomba dupla pronta a ligar em design compacto com poço de
bomba para instalação subterrânea em fibra de vidro
Aplicação
Recuperação de terrenos, eliminação de água residual doméstica, municipal e
industrial, eliminação conjunta de várias unidades residenciais

Também disponível em 60 Hz

Amacontrol, LevelControl

Não está disponível em todo o mundo

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000987
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Bombas de motor submersíveis
Amarex
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

50 - 150
≤ 320
≤ 42
≤ +40

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Aparelho de comutação, LevelControl

Descrição
Bomba de motor submersível vertical, de estágio único, para instalação em
molhado com impulsor de fluxo livre (F-max) ou impulsor de duas pás aberto
(D-max) na versão estacionária ou portátil. Grupo electrobomba de estágio
único, de entrada única, não auto-aspirante em construção monobloco.
Versão com protecção antideflagrante disponível.
Aplicação
Transporte de águas residuais, gestão de águas residuais, sistemas de
drenagem, estações de tratamento de águas residuais, escoamento de águas
pluviais, recirculação, tratamento de lama
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000979

Amarex N
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

32 - 100
≤ 190
≤ 49
≤ +40

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Aparelho de comutação, LevelControl

Descrição
Bomba de motor submersível vertical, de estágio único, para instalação em
molhado com impulsor triturador (S) em versão estacionária ou portátil. As
bombas Amarex N são blocos submersíveis, de estágio único, de entrada
única, não auto-aspirante. Versão com protecção antideflagrante disponível.
Aplicação
Para o bombeamento de águas residuais, especialmente águas residuais não
tratadas com fibras longas e substâncias sólidas, líquidos com gás ou ar, bem
como lamas em bruto, activadas e digeridas, desidratação e extracção de
água; secagem de espaços e superfícies em risco de inundação.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000507

Amarex KRT
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [rpm]

40 - 700
≤ 10080
≤ 120
≤ +60
≤ 2900

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

PumpDrive, Amacontrol, LevelControl

Descrição
Bomba de motor submersível de estágio único, horizontal ou vertical, em
bomba monobloco com diferentes tipos de impulsores da próxima geração,
para instalação em molhado ou seco, estacionária ou portátil com motor de
poupança de energia, disponível em versão com protecção antideflagrante.
Aplicação
Na gestão de águas residuais e de água, para a dessalinização de água do
mar, na indústria, para a bombagem de águas poluídas, especialmente águas
residuais não tratadas com substâncias sólidas e de fibras longas, líquidos que
contenham ar ou gases, assim como lamas brutas, lama orgânica e lama
digerida.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000092

Bombas para tubos de descarga
Amacan K
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [rpm]

700 - 1400
≤ 5400
≤ 30
≥ 0 - ≤ +40
≤ 980

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Amacontrol

Descrição
Motobomba submersível instalada em molhado, para instalação em tubo de
descarga com impulsor de canal, de estágio único e entrada única. Versão
com protecção antideflagrante disponível.
Aplicação
Para o bombeamento de águas poluídas, industriais e residuais, pré-limpas e
quimicamente neutras, para fluidos isentos de fibras longas pré-tratados por
gradagem ou crivos, como bombas de águas residuais, águas residuais mistas
e lamas activadas em estações de tratamento de águas, estações de irrigação
e drenagem por bombeamento.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000100
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Amacan P
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [rpm]

500 - 1500
≤ 25200
≤ 12
≥ 0 - ≤ +40
≤ 1450

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Amacontrol

Descrição
Motobomba submersível instalada em molhado, para instalação em tubo de
descarga com hélice axial em versão ECB, de estágio único, de entrada única.
Versão com protecção antideflagrante disponível.
Aplicação
Em estações de irrigação e drenagem por bombeamento, como bomba de
águas pluviais em estações de bombeamento de águas pluviais, bomba de
águas não tratadas e desmineralizadas em sistemas de fornecimento de água
e em estações de tratamento de águas residuais, bomba de água de
refrigeração em centrais elétricas e na indústria, para abastecimento de água
industrial e sistemas de proteção das águas e de controlo de inundações,
aquacultura.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000099

Amacan S
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [rpm]

650 - 1300
≤ 10800
≤ 40
≥ 0 - ≤ +40
≤ 1450

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Amacontrol

Não está disponível em todo o mundo

Descrição
Motobomba submersível instalada em molhado, para instalação em tubo de
descarga com impulsor semiaxial, de estágio único. Versão com proteção
antideflagrante disponível.
Aplicação
Para a bombagem de água sem impurezas fibrosas, para uso em estações de
irrigação e drenagem por bombeamento, no abastecimento geral de água,
bem como em sistemas de proteção das águas e controlo de inundações.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000101

Automatizado de fábrica

Automatizável
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Misturador/Agitador/Sistemas de limpeza de tanques
Amamix
Ø da hélice [mm]
T [°C]
Profundidade [m]

200 - 600 Descrição
≥ 0 - ≤ +40 Misturador submersível horizontal com hélice ECB de auto-limpeza,
≤ 30 monobloco, acionado diretamente. Versão com protecção antideflagrante
disponível.
Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Aplicação
Também disponível em 60 Hz
Para o tratamento de águas residuais industriais, municipais e lamas, bem
como em aplicações de tratamento ambiental.

Amacontrol

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000268

Amaprop
Ø da hélice [mm]
T [°C]
Profundidade [m]

1000 - 2500 Descrição
≥ 0 - ≤ +40 Misturador submersível horizontal com hélice BCE de limpeza automática
≤ 12 monobloco, acionado através de engrenagem helicoidal coaxial. Versão com
protecção antideflagrante disponível.
Também disponível em 60 Hz
Aplicação
Em tecnologia ambiental, especificamente para o tratamento de águas
residuais e de lamas municipais e industriais, para recirculação, suspensão e
criação de fluxo em fases de nitrificação e desnitrificação, em reservatórios de
lamas activadas, na eliminação biológica de fosfato, no processo de floculação
e no acondicionamento de lama

Amacontrol

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000271

Amaline
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [rpm]

200 - 800
≤ 6600
≤ 2,5
≥ 0 - ≤ +40
≤ 1450

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Bomba de hélice instalada em molhado na horizontal com motor submersível,
accionada directamente ou com roda dentada recta, hélice ECB com lâminas
fixas repelentes de fibras, com uma ligação sem parafuso à tubagem de
descarga, disponível na versão com protecção antideflagrante.
Aplicação
No tratamento de águas residuais para recirculação de lamas ativadas.

Também disponível em 60 Hz

Amacontrol

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000273
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Bombas para fluidos com matérias sólidas
Sewatec
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

50 - 700
≤ 10000
≤ 115
≤ 10
≤ +70
≤ 2900

Descrição
Bomba de voluta horizontal ou vertical com diferentes tipos de impulsores da
próxima geração, com flange de compressão em conformidade com as normas
DIN e ANSI, disponível em versão com protecção antideflagrante.
Aplicação
Transporte de águas residuais, saneamento, gestão de águas residuais,
transporte de águas superficiais contaminadas, processamento de lama

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

PumpDrive, Amacontrol, LevelControl

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000068

Sewatec SPN
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 1200
≤ 32400
≤ 115
≤ 16
≤ +70

Descrição
Bomba de voluta vertical com impulsores de multicanais (K), flange de
compressão de acordo com as normas DIN e ANSI.
Aplicação
Transporte de águas residuais, saneamento, gestão de águas residuais,
transporte de águas superficiais contaminadas

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Sewabloc
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

50 - 200
≤ 1000
≤ 90
≤ 10
≤ +70
≤ 2900

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Bomba de voluta horizontal ou vertical em construção monobloco com
diferentes tipos de impulsores da próxima geração, com flange de compressão
em conformidade com as normas DIN e ANSI, disponível em versão com
protecção antideflagrante.
Aplicação
Transporte de águas residuais, saneamento, gestão de águas residuais,
transporte de águas superficiais contaminadas, processamento de lama

Também disponível em 60 Hz

PumpDrive, LevelControl

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000069

KWP
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

40 - 900
≤ 15000
≤ 100
≤ 10
≥ -40 - ≤ +140
≤ 2900

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

PumpDrive

Descrição
Bomba processual (com espaçador) de voluta horizontal, com divisão radial,
em construção processual, entrada única, de estágio único com diversas
geometrias de impulsor: impulsor de canais múltiplos fechado, de múltiplas
pás aberta e impulsor de fluxo livre. Versão com protecção antideflagrante
disponível.
Aplicação
Indústria de celulose e papel, indústria do açúcar, indústria alimentar, centrais
eléctricas, indústria química, indústria petroquímica, dessulfuração de gases
de combustão, sistemas de refinação de carvão, tecnologia industrial,
transporte de águas residuais, dessalinização de água do mar/osmose inversa
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000018

KWP-Bloc
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

40 - 100
≤ 325
≤ 100
≤ 10
≥ -40 - ≤ +100
≤ 2900

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

PumpDrive

Não está disponível em todo o mundo

Descrição
Bomba de voluta horizontal ou vertical, com divisão radial, em construção
monobloco, entrada e estágio únicos, com diversas geometrias de impulsor:
impulsor de canais múltiplos fechado, roda de múltiplas pás aberta e impulsor
de fluxo livre.
Aplicação
Indústria de celulose e papel, indústria do açúcar, indústria alimentar,
indústria química, indústria petroquímica, dessulfuração de gases de
combustão, tecnologia industrial, transporte de águas residuais
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000020
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Bombas para matérias sólidas/lamas
WBC
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 16200
≤ 80
≤ 32
≥ -20 - ≤ +120

Descrição
Construção patenteada de última geração com sistema hidráulico e
tecnologia de materiais de elevada resistência ao desgaste, para aplicações de
alta pressão. A construção robusta permite cargas máximas do corpo da
bomba, por ex., em caso de picos de pressão.
Aplicação
Ideal para o transporte, em um ou múltiplos estágios, de minério e material
escavado a longas distâncias, bem como em dragagem.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000227

LSA-S
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 13600
≤ 90
≤ 16
≥ -20 - ≤ +120

Descrição
Bomba otimizada estruturalmente feita de ferro fundido temperado (ferro
fundido branco) com uma vida útil longa para bombear líquidos contendo
muitos sólidos. A construção de parede simples de baixa manutenção e as
peças em contacto com o produto resistentes ao desgaste feitas de ferro
fundido temperado, em combinação com rolamentos do tipo cartucho,
proporciona a máxima fiabilidade, durabilidade e facilidade de manutenção.
Aplicação
Transporte de minérios, transporte hidráulico de escória, alimentação de
ciclone, para utilização em dragagem (em seco e sob a água) e em processos
industriais.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000220

LCC-M
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 3200
≤ 90
≤ 16
≤ +120

Descrição
A parte da bomba em contacto com o produto (voluta, impulsor e tampa de
sucção/revestimento) é feita de ferro fundido temperado (ferro fundido
branco). Design optimizado para fácil remoção e instalação para manutenção
e inspecções.
Aplicação
Bomba fiável para alturas de transporte altas, líquidos com sólidos
moderadamente corrosivos, drenagem da água em minas, transporte de cinza
e escória, bem como em dragagem.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000217

LCC-R
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 2560
≤ 42
≤ 16
≤ +65

Descrição
Versão permutável com ou sem revestimentos de borracha, permite a
adaptação de bombas existentes para novas aplicações, simplesmente
mudando os componentes da bomba em contacto com o produto.
Aplicação
As bombas são adequados para alturas médias de transporte, sólidos de grão
fino e lamas altamente corrosivas.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000218

TBC
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 18200
≤ 90
≤ 37
≥ -20 - ≤ +120

Descrição
Bomba centrífuga horizontal de alta pressão com entrada axial, para máxima
resistência ao desgaste, com manutenção simplificada. A construção de
parede simples convencional dissipa as tensões nas peças de desgaste para a
voluta quando sujeita a altas pressões. Peças da bomba de ferro fundido
altamente resistentes ao desgaste.
Aplicação
Alturas manométricas elevadas e caudais elevados com elevado teor de
matérias sólidas de minério, material escavado, materiais de dragagem,
estações de aumento da pressão e outras aplicações de alta tensão.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000226
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LCV
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 2045
≤ 38
≤ 11
≤ +120

Descrição
Bomba submersível de veio vertical, robusta, com alojamento, impulsor e
tampa de aspiração / revestimento feito de ferro fundido temperado (ferro
fundido branco), chumaceiras fora do fluido bombeado. Peças em contacto
com o fluido bombeado permutáveis feitas de ferro fundido temperado ou
borracha natural.
Aplicação
Particularmente adequado para uso em processos industriais, bem como para
remoção de material escavado em minas e poços.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000016

FGD
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 23000
≤ 30
≤ 10
≥ -20 - ≤ +120

Descrição
Bomba em ferro fundido temperado para grandes caudais a baixas alturas de
transporte, de parede simples e impulsor de alta eficiência. Tampa de
aspiração de uma só peça com placa de montagem integrada.
Aplicação
Sistemas de limpeza de fumos e circuitos de processo

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000231

MHD
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 90000
≤ 115
≤ 13
≥ -20 - ≤ +120

Descrição
Bomba de voluta horizontal, de grandes caudais, para o transporte hidráulico
de sólidos. Adequado para partículas grandes e muito grandes com excelente
comportamento de aspiração e elevados índices de eficiência. Peças da bomba
em ferro fundido temperado (ferro fundido branco).
Aplicação
Ideal para estações de aumento da pressão em condutas e aplicações de
mineração pesada. Muito adequada como bomba de carga e/ou descarga
para dragas de aspiração e corte.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000224

LHD
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 30000
≤ 105
≤ 15
≥ -20 - ≤ +120

Descrição
Bomba de voluta horizontal, de grandes caudais, para o transporte hidráulico
de sólidos. Adequado para partículas grandes e muito grandes com excelente
comportamento de aspiração e elevados índices de eficiência. Utilização em
zona de baixa pressão. Peças da bomba em ferro fundido temperado (ferro
fundido branco).
Aplicação
Ideal para extração de areias e cascalho, bem como embarcações de
dragagem para recuperação de terras e como bombas de reforço.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000223

MDX
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 16500
≤ 51
≤ 10
≥ -20 - ≤ +120

Descrição
A última tecnologia da GIW permite maior resistência ao desgaste e uma vida
útil consideravelmente mais longa. Para bombeamento de fluidos agressivos
com partículas.
Aplicação
Concebida para bombagem de sólidos provenientes de trituradores SAG
(semi-autogenous grinding) e de trituradores de bolas, bem como para
alimentação de ciclones e de grelhas na extração de minério.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000850

Não está disponível em todo o mundo
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ZW
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 400
≤ 35
≤ 10
≥ 0 - ≤ +65

Descrição
Bomba submersível de veio vertical, robusta, com corpo, impulsor e tampa de
aspiração em ferro fundido com aspiração superior e inferior. Rolamentos
com vida longa não estando em contacto com o fluido bombeado. Peças em
contacto com o líquido bombeado permutáveis.
Aplicação
Particularmente adequado para o transporte de sólidos abrasivos, drenagem,
aplicações de processos e como bombas de pulverização.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000852

HVF
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 7200
≤ 50
≤ 11
≤ +120

Descrição
Estas bombas tornam possível a operação contínua, sem tempo de inatividade
ou intervenção por parte do pessoal. Devido ao novo design hidráulico, o ar é
removido do orifício de aspiração enquanto a bomba está em funcionamento.
A bomba pode ser adaptada em qualquer instalação existente.
Aplicação
Para o uso com todos os fluidos com formação de espuma na indústria de
processamento de minérios e minerais industriais.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000851

DWD
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 24000
≤ 90
≤ 45
≥ -20 - ≤ +120

Descrição
Bomba de parede dupla altamente resistente e eficiente, especialmente
desenvolvida para aplicações de escavação que exigem uma elevada
passagem de matérias sólidas e um baixo NPSHR. As peças interiores como o
corpo resistente ao desgaste e substituível, as paredes com fecho lateral e o
impulsor com pás curvas possuem um acabamento de ferro fundido com um
elevado teor de crómio. As peças de desgaste interior permitem bombear
matérias sólidas abrasivas e a caixa externa proporciona segurança como
cobertura de alta pressão. Desenvolvida primeiramente para o transporte
marítimo, a bomba de embarcações de dragagem DWD é caracterizada pela
sua construção robusta, possibilitando as aplicações de dragagem mais
agressivas do mundo.
Aplicação
Bombas de dragagem submersas e de bordo para dragas aspiradoras de
cabeças de corte e de aspiração (CSD) e dragas aspiradoras para espaços de
carga (TSHD).
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Bombas com sucção automática
Etaprime L
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
HGeo [m]

25 - 125
≤ 180
≤ 85
≤ 10
≥ -30 - ≤ +90
≤9

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba de voluta horizontal, de auto-escorvamento, de estágio único, com
impulsor de pás múltiplas aberto, a partir do tamanho 40-40-140 com caixa de
rolamentos, em construção processual (com espaçador) , disponível versão
com proteção antideflagrante.
Aplicação
Para bombeamento de líquidos limpos, sujos ou agressivos sem componentes
abrasivos e fixos, em sistemas de rega por aspersão, sistemas de irrigação,
drenagem, sistemas de drenagem, sistemas de extinção de incêndio, descida
do nível das águas, abastecimento de água residencial, ar condicionado,
circuitos de arrefecimento, tecnologia de piscinas, sistemas de abastecimento
de água.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000120

Etaprime B
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
HGeo [m]

25 - 100
≤ 130
≤ 70
≤ 10
≥ -30 - ≤ +90
≤9

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba de voluta horizontal, de auto-escorvamento, de estágio único, com
impulsor de pás múltiplas aberto, veio da bomba e veio do motor fixados de
forma rígida, disponível versão com proteção antideflagrante.
Aplicação
Para bombeamento de líquidos limpos, sujos ou agressivos sem componentes
abrasivos e fixos, em sistemas de rega por aspersão, sistemas de irrigação,
drenagem, sistemas de drenagem, sistemas de extinção de incêndio, descida
do nível das águas, abastecimento de água residencial, ar condicionado,
circuitos de arrefecimento, tecnologia de piscinas, sistemas de abastecimento
de água.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000119

EZ B/L
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

25 - 50
≤ 21
≤ 160
≤ 16
≥ -5 - ≤ +80
≤ 1500

Descrição
Bomba anelar auto-escorvante para líquidos, de estágios múltiplos,
construção monobloco (EZ B) ou em versão de base (EZ L), com empanque
mecânico.
Aplicação
Alimentação de caldeiras, água quente sanitária, sistemas hidróforos de água
doce ou de água do mar, bem como pré-aquecimento de água doce.

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

AU
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

40 - 200
≤ 600
≤ 52
≤ 10
≥ -10 - ≤ +80

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba centrífuga horizontal auto-escorvante, impulsor aberto ou semiaberto, com ajuste pela placa de desgaste, com empanque mecânico, versão
ATEX disponível.
Aplicação
Para bombeamento de líquidos limpos, sujos, corrosivos ou com componentes
sólidos. Em circuitos de água doce e de água do mar, extinção de incêndios,
lastro, porões, drenagem e saneamento.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000750

AU Monobloc
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

40 - 50
≤ 53
≤ 37
≤ 10
≥ -10 - ≤ +80

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba centrífuga horizontal auto-escorvante em construção monobloco,
impulsor aberto ou semi-aberto, com ajuste pela placa de desgaste, com
empanque mecânico, accionadas por motores eléctricos ou de combustão,
versão ATEX disponível.
Aplicação
Para bombeamento de líquidos limpos, sujos, corrosivos ou com componentes
sólidos. Em circuitos de água doce e de água do mar, extinção de incêndios,
lastro, porões, drenagem e saneamento.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000715

Não está disponível em todo o mundo
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Bombas com motor submersível
UPA C 100 EN
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

100
≤ 22
≤ 300
≤ +30

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Aparelho de comutação, Cervomatic, UPA Control

Descrição
Bomba centrífuga de estágios múltiplos, em design com revestimento, de aço
inoxidável e plástico para diâmetros a partir de 100 mm (4 polegadas), versão
com motor de corrente alternada monofásica ou motor trifásico com cabo
curto.
Aplicação
No abastecimento de água doméstica, rega por aspersão e irrigação, descida
do nível das águas subterrâneas, sistemas de extinção de incêndio, circuitos de
refrigeração, fontes de água, sistemas de aumento da pressão e de ar
condicionado. O UPA C 100 EN também é adequado para água potável
conforme ACS.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000003

UPA C 100 EE
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

100
≤ 18
≤ 600
≤ +30

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Aparelho de comutação, Cervomatic, UPA Control

Descrição
Bomba centrífuga modular de estágios múltiplos, feita de aço inoxidável para
diâmetros a partir de 100 mm (4 polegadas), versão com motor de corrente
alternada monofásica ou motor trifásico com cabo curto.
Aplicação
No abastecimento de água doméstica, rega por aspersão e irrigação, descida
do nível das águas subterrâneas, sistemas de extinção de incêndio, circuitos de
refrigeração, fontes de água, sistemas de aumento da pressão e de ar
condicionado. O UPA C 100 EN também é adequado para água potável
conforme ACS.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000932

UPA C 150
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

150
≤ 79
≤ 440
≤ +50

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

PumpDrive, KSB UMA-S

Descrição
Bomba centrífuga mono ou multiestágios com corpo de secção anelar, para
instalação vertical e horizontal, completa em aço inoxidável para diâmetros
até 150 mm (6 polegadas).
Aplicação
Sistemas de rega, sistemas de irrigação, descida do nível das águas
subterrâneas, abastecimento de água doméstica, fontes de água, sistemas de
bombas de calor, sistemas de abastecimento de água
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000003

UPA 200, UPA 250
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

200 - 250
≤ 330
≤ 460
≤ +50

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

PumpDrive, KSB UMA-S

Descrição
Bomba centrífuga mono ou multiestágios com corpo de secção anelar, para
instalação vertical ou horizontal. Opcionalmente, com válvula de retenção ou
bocal de ligação. Para diâmetros de poços a partir de 8 polegadas.
Aplicação
Para o bombeamento de água limpa ou ligeiramente contaminada no
abastecimento de água em geral, irrigação e rega, descida e manutenção de
níveis de água subterrânea, bem como em fontes e sistemas de aumento da
pressão, mineração, sistemas de extinção de incêndios, sistemas de injecção de
água de emergência, etc.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000003

UPA 300, UPA 350
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

300 - 350
≤ 840
≤ 480
≤ +50

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

PumpDrive, KSB UMA-S

Descrição
Bomba centrífuga mono ou multiestágios com corpo de secção anelar, para
instalação vertical ou horizontal. Sistema hidráulico semiaxial com impulsores
rotativos. Opcionalmente, com válvula de retenção ou bocal de ligação. Para
diâmetros de poços a partir de 12 polegadas.
Aplicação
Para o bombeamento de água limpa ou ligeiramente contaminada no
abastecimento de água em geral, irrigação e rega, descida e manutenção de
níveis de água subterrânea, bem como em fontes e sistemas de aumento da
pressão, mineração, sistemas de extinção de incêndios, sistemas de injecção de
água de emergência, etc.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000003
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UPA 400-850
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

> 350
≤ 5000
≤ 300
≤ +50

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba centrífuga mono-estágio ou multi-estágio com corpo de secção anelar,
para instalação vertical ou horizontal.
Aplicação
Para bombeamento de água limpa ou ligeiramente contaminada, água do
mar, gases liquefeitos e óleos no abastecimento de água, aplicações no mar e
em cavernas e na gestão de águas subterrâneas.

UPA D
DN
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]

> 350
≤ 5000
≤ 1500
≤ +50

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba centrífuga multi-estágio de entrada dupla com corpo de secção
anelar, para instalação vertical ou horizontal.
Aplicação
Para bombeamento de água limpa ou ligeiramente contaminada, água do
mar, gases liquefeitos e óleos no abastecimento de água, aplicações no mar e
em cavernas e na gestão de águas subterrâneas.

Bombas de turbina verticais
B Pump
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

80 - 500
≤ 2600
≤ 160
≤ 16
≥ -10 - ≤ +105
≤ 3000

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
As B Pump são bombas de poço em conformidade com a norma AWWA
E101-88, corpo com a possibilidade de substituíção dos anéis da coluna, anéis
de desgaste e impulsores. Montagem da coluna com rolamentos substituíveis
e extensão de tubo distintos para diferentes profundidades de imersão.
Aplicação
Bombeamento de água limpa para a agricultura, recolha e irrigação,
abastecimento público de água, indústria, sistemas de extinção de fogo

Também disponível em 60 Hz
Possibilidade de valores maiores mediante pedido

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000909

Não está disponível em todo o mundo

Automatizado de fábrica

Automatizável
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Bombas de alta pressão
Comeo
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

1 - 1 1/4
≤ 10,8
≤ 79,5
≤ 10
≥ -10 - ≤ +60
≤ 2900

Descrição
Bomba centrífuga horizontal multi-estágio de construção monobloco
Aplicação
Abastecimento de água, pequenos sistemas de aumento de pressão, irrigação,
refrigeração

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Inversor de frequência

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000912

Movitec H(S)I
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

1 1/4 - 2
≤ 26,3
≤ 195
≤ 25
≥ -20 - ≤ +140
≤ 2900

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

KSB SuPremE, PumpDrive, PumpMeter

Descrição
Bomba centrífuga de alta pressão horizontal multi-estágio, com KSB SuPremE,
um motor de relutância síncrono sem íman (excepção: os tamanhos dos
motores de 0,55 kW/0,75 kW com 1500 rpm são fornecidos com ímanes
permanentes) da classe de eficiência IE4/IE5 em conformidade com a norma
IEC TS 60034-30-2: 2016, para funcionamento no sistema de controlo da
rotação de tipo KSB PumpDrive 2 ou KSB PumpDrive 2 Eco sem codificador de
posição do rotor.
Aplicação
Em sistemas de rega por aspersão, de irrigação, de lavagem, de tratamento de
água, de extinção de incêndios e hidropressores, de recirculação de água
quente e de arrefecimento, para sistemas de alimentação de caldeiras, etc.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000927

Movitec
Rp
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

1-2
25 - 125
≤ 160
≤ 401
≤ 40
≥ -20 - ≤ +140
≤ 2900

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

KSB SuPremE, PumpDrive, PumpMeter

Descrição
Bomba centrífuga de alta pressão vertical, de estágios múltiplos, com flanges
de aspiração e de pressão opostas com igual diâmetro (versão em linha) e
construção monobloco para o accionamento. Com KSB SuPremE, um motor de
relutância síncrono sem íman (excepção: os tamanhos dos motores de 0,55
kW/0,75 kW com 1500 rpm são fornecidos com ímanes permanentes) da classe
de eficiência IE4/IE5 em conformidade com a norma IEC TS 60034-30-2:2016,
para funcionamento no sistema de controlo da rotação de tipo KSB
PumpDrive 2 ou KSB PumpDrive 2 Eco sem codificador de posição do rotor.
Pontos de fixação em conformidade com a norma EN 50347, substâncias de
revestimento em conformidade com a norma DIN V 42673 (07-2011). Versão
com protecção antideflagrante disponível.
Aplicação
Em sistemas de rega por aspersão, de irrigação, de lavagem, de tratamento de
água, de extinção de incêndios e hidropressores, de recirculação de água
quente e de arrefecimento, para sistemas de alimentação de caldeiras, etc.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000865

Movitec VCI
Rp
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

1 1/4 - 2
≤ 22,5
≤ 249
≤ 25
≥ -10 - ≤ +120
≤ 2900

Descrição
Bomba de imersão vertical de alta pressão multi-estágio para ser montada em
recipientes ou plataformas.
Aplicação
Máquinas-ferramenta, máquinas industriais, de produção de condensado,
oficinas de pintura.

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

KSB SuPremE, PumpDrive

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000870

62

Bombas
Bombas

Multitec
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

32 - 250
≤ 1500
≤ 1000
≤ 100
≥ -10 - ≤ +200
≤ 3500

KSB SuPremE, PumpDrive, PumpMeter

Descrição
Bomba centrífuga horizontal ou vertical multi-estágio, multicelular, em versão
de base ou em bloco, com flange de aspiração axial ou radial, impulsores
radiais fundidos e sistema de regulação de velocidade montado no motor.
Versão com protecção antideflagrante disponível.
Aplicação
Nos sistemas para abastecimento de água, abastecimento de água potável,
indústria, aumento de pressão, irrigação, em centrais eléctricas, sistemas de
aquecimento, sistemas de filtragem, sistemas de extinção de fogo, sistemas de
osmose inversa, sistemas de produção de neve, sistemas de lavagem e sistemas
geotérmicos (para reinjecção de água termal no condutor de água
subterrânea).
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000214

Bombas divididas axialmente
Omega
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

80 - 350
≤ 2880
≤ 210
≤ 25
≥ 0 - ≤ +140
≤ 2900

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

PumpDrive, PumpMeter

Descrição
Bomba com corpo de voluta dividida axialmente instalada na horizontal ou
vertical, de estágio único, com impulsor radial de dupla entrada, flanges de
acordo com DIN, EN ou ASME.
Aplicação
Para a bombagem de água com um baixo teor de sólidos, p. ex. em estações
de fornecimento de água, estações de irrigação e drenagem, instalações de
dessalinização para extração, centrais elétricas, sistemas de extinção de
incêndios, na construção naval e no aquecimento / arrefecimento urbano.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000071

RDLO
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

350 - 700
≤ 10000
≤ 290
≤ 30
≥ 0 - ≤ +140
≤ 1450

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

PumpMeter, Inversor de frequência

Descrição
Bomba com corpo de voluta dividida axialmente instalada na horizontal ou
vertical, de estágio único, com impulsor radial de dupla entrada, flanges de
acordo com DIN, EN ou ASME.
Aplicação
Para a bombagem de água com um baixo teor de sólidos, p. ex. em estações
de fornecimento de água, estações de irrigação e drenagem, instalações de
dessalinização para extração, centrais elétricas, sistemas de extinção de
incêndios, na construção naval e no aquecimento / arrefecimento urbano.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000170

RDLP
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

350 - 1200
≤ 18000
≤ 550
≤ 64
≥ 0 - ≤ +80
≤ 1450

Descrição
Bomba com corpo de voluta dividida axialmente instalada na horizontal ou
vertical, de estágio único, duplo ou triplo, com impulsor radial de dupla
entrada, flange de acordo com as normas DIN, ISO ou ANSI.
Aplicação
Para a bombagem de água com baixo teor de sólidos em centrais de
abastecimento de água e abastecimento de água a longa distância.

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Inversor de frequência

Não está disponível em todo o mundo

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000171

Automatizado de fábrica
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Bomba higiénica
Vitachrom
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

50 - 125
≤ 340
≤ 100
≤ 12
≥ -30 - ≤ +110

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

KSB SuPremE, PumpDrive, PumpMeter

Descrição
Bomba higiénica monobloco de fácil manutenção, de estágio único, com
aspiração normal, de construção monobloco e processual com motor
KSB SuPremE sem íman (excepção: os tamanhos dos motores de
0,55 kW/0,75 kW com 1500 rpm são fornecidos com ímanes permanentes) da
classe de eficiência IE4/IE5 e sistema de controlo da rotação PumpDrive. A
bomba tem um impulsor semiaberto, superfícies electropolidas e é fácil de
limpar, por meio de CIP/SIP devido aos amplos espaços abertos. Os
componentes em contacto com o produto são fabricados em aço inoxidável
1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M). A Vitachrom é certificada pela EHEDG. Todos
os materiais conforme FDA e a norma EN 1935/2004. Versão com material
ATEX disponível.
Aplicação
Em áreas higiénicas dos sectores de bebidas, de alimentos e farmacêutico,
bem como na indústria química.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000030

Vitacast
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

32 - 200
≤ 540
≤ 105
≤ 10
≥ -20 - ≤ +140

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz
Possibilidade de outros valores mediante pedido

KSB SuPremE, PumpDrive, PumpMeter

Descrição
Bomba com corpo de voluta de fácil manutenção com motor KSB SuPremE
sem íman (excepção: os tamanhos dos motores de 0,55 kW/0,75 kW com
1500 rpm são fornecidos com ímanes permanentes) da classe de eficiência IE4/
IE5 e sistema de controlo da rotação PumpDrive. Todos os componentes que
entram em contacto com o fluido bombeado são em aço inoxidável
1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M). Construção com pouco espaço morto,
impulsor aberto, superfície com polimento eléctrico, com rendimento
excelente. Construção higiénica para uma limpeza sem resíduos (compatível
com CIP/SIP), certificada pelo instituto TNO de acordo com as directivas
EHEDG. Todos os materiais conforme FDA e a norma EN 1935/2004. Versão
com material ATEX disponível.
Aplicação
Em áreas higiénicas dos sectores de bebidas, de alimentos e farmacêutico,
bem como na indústria química.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000785

Vitacast Bloc
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

25 - 150
≤ 340
≤ 105
≤ 10
≥ -30 - ≤ +140

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz
Possibilidade de outros valores mediante pedido

KSB SuPremE, PumpDrive, PumpMeter

Descrição
Bomba com corpo de voluta de fácil manutenção com motor KSB SuPremE
sem íman (excepção: os tamanhos dos motores de 0,55 kW/0,75 kW com
1500 rpm são fornecidos com ímanes permanentes) da classe de eficiência IE4/
IE5 e sistema de controlo da rotação PumpDrive. Todos os componentes que
entram em contacto com o fluido bombeado são em aço inoxidável
1.4404/1.4409 (AISI 316L/CF3M). Construção com pouco espaço morto,
impulsor aberto, superfície com polimento eléctrico, com rendimento
excelente. Construção higiénica para uma limpeza sem resíduos (compatível
com CIP/SIP), certificada pelo instituto TNO de acordo com as directivas
EHEDG. Todos os materiais em conformidade com a FDA e com a norma EN
1935/2004. Carro de transporte disponível como acessório, entre outros.
Versão ATEX disponível.
Aplicação
Em áreas higiénicas dos sectores de bebidas, de alimentos e farmacêutico,
bem como na indústria química.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000785
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Vitaprime
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

40 - 80
≤ 58
≤ 45
≤ 10
≥ -20 - ≤ +100

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz
Possibilidade de outros valores mediante pedido

KSB SuPremE, PumpDrive

Descrição
Bomba de canal lateral de fácil manutenção (auto-ferrante) como bomba
monobloco com motor KSB SuPremE sem íman (excepção: os tamanhos dos
motores de 0,55 kW/0,75 kW com 1500 rpm são fornecidos com ímanes
permanentes) da classe de eficiência IE4/IE5 e sistema de controlo da rotação
PumpDrive. Todos os componentes que entram em contacto com o fluido
bombeado são de aço inoxidável 1.4404/1.4409 (AISI 316 L/CF3M). Construção
higiénica para uma limpeza sem resíduos e fácil de limpar por meio de CIP/SIP.
Todos os materiais em conformidade com a FDA e com a norma EN
1935/2004. Carro de transporte disponível como acessório, entre outros.
Versão ATEX disponível.
Aplicação
Em áreas higiénicas dos sectores de bebidas, de alimentos e farmacêutico,
bem como na indústria química.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000787

Vitastage
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

≤ 12,5
≤ 150
≤ 16
≥ -20 - ≤ +140

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz
Possibilidade de outros valores mediante pedido

Descrição
Bomba centrífuga multi-estágio em construção vertical ou horizontal como
bomba de bloco. Todos os componentes que entram em contacto com o
fluido em aço inoxidável 1.4401/1.4408 (AISI 316/CF8M). Versátil, robusta e
energeticamente eficiente. Compatível com CIP/SIP. Todos os materiais em
conformidade com a FDA e com a norma EN 1935/2004. Carro de transporte
disponível como acessório, entre outros.
Aplicação
Em áreas higiénicas dos setores de bebidas, de alimentos, bem como na
indústria química.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000788

Vitalobe
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
Viscosidade [cP]

25 - 200
≤ 342
≤ 200
≤ 20
≥ -40 - ≤ +180
≤ 200000

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz
Possibilidade de outros valores mediante pedido

KSB SuPremE, PumpDrive

Descrição
Bomba rotativa robusta com estrutura higiénica, utilização bidirecional,
alinhamento horizontal ou vertical das ligações. Design higiénico, fácil de
limpar através de CIP / SIP devido aos amplos espaços abertos. Todas as peças
em contacto com o fluido bombeado são de aço inoxidável 1.4404/1.4409
(AISI 316L/CF3M); várias formas de rotores, disponibilidade de vedações do
veio e ligações de processo. Instalação como grupo eletrobomba com
engrenagem e motor normalizado. A Vitalobe é certificada pela EHEDG.
Elastómeros da bomba em conformidade com a FDA e com a norma EN
1935/2004. Carro de transporte disponível como acessório, entre outros.
Versão de corpo ou tampa do corpo aquecida e protecção contra
sobrepressão disponível. Versão ATEX disponível.
Aplicação
Para o transporte cuidado de fluidos sensíveis e fluidos com elevada
viscosidade em áreas higiénicas dos setores de bebidas, de alimentos e
farmacêutico, bem como na indústria química e de tecnologia de
processamento em geral.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000847

Bombas para centrais elétricas ilhas convencionais
CHTA / CHTC / CHTD
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

100 - 700
≤ 5700
≤ 5400
≤ 560
≤ +270
≤ 6750
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bombas do tipo barril para alta pressão horizontais com impulsores radiais,
entrada simples e dupla, de estágios múltiplos, com flanges / bicos soldados
de acordo com as normas DIN e ANSI.
Aplicação
Para água de alimentação e condensados em centrais elétricas e instalações
industriais, geração de água pressurizada para sistemas de descasque e de
decapagem.

Possibilidade de valores maiores mediante pedido

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000239

Não está disponível em todo o mundo

Automatizado de fábrica

Automatizável
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HGB / HGC / HGD
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

40 - 400
≤ 2300
≤ 5300
≤ 560
≤ +210
≤ 7000
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba multicelular bipartida radialmente, horizontal, com impulsores radiais,
entrada simples e dupla, multi-estágio.
Aplicação
Para abastecimento de água de alimentação e condensados em centrais
eléctricas e instalações industriais, bombeamento de combustível de turbinas
a gás, geração de água pressurizada para sistemas de descasque e de
decapagem e canhões de neve, etc.

Possibilidade de valores maiores mediante pedido

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000233

HGI
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

80 - 150
≤ 410
≤ 2000
≤ 200
≤ +180
≤ 3600

Descrição
Bomba multicelular horizontal, secção de anel dividida radialmente, com
impulsores radiais, de entrada única, multi-estágio.
Aplicação
Para bombear água de alimentação e condensados em centrais eléctricas e
instalações industriais.

25 - 125
≤ 350
≤ 1400
≤ 140
≤ +160
≤ 3600

Descrição
Bomba multicelular horizontal, dividida radialmente, lubrificada com o
produto bombeado, de vários estágios com impulsores radiais, funcionamento
axial e radial de entrada única.
Aplicação
Para água de alimentação em centrais elétricas, água de alimentação da
caldeira e condensado em instalações industriais.

Também disponível em 60 Hz

HGM
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]
Também disponível em 60 Hz
Possibilidade de valores maiores mediante pedido

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000236

YNK
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

125 - 600
≤ 5200
≤ 540
≤ 100
≤ +250
≤ 3300

Descrição
Bomba de alimentação de caldeira (sistema Booster), horizontal, dividida
radialmente, de estágio único, dupla entrada, com invólucro de voluta dupla
ou simples em aço fundido.
Aplicação
Para bombear água para consumo em centrais elétricas e instalações
industriais.

Possibilidade de valores maiores mediante pedido

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000181

LUV / LUVA
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

100 - 550
≤ 7000
≤ 300
≤ 400
≤ +425
≤ 3600

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba esférica vertical, impulsores radiais, de entrada única, de um a três
estágios. Adequada para temperaturas e pressões de alimentação muito
elevadas. Motor de rotor húmido integrado em conformidade com VDE.
Rolamentos lubrificados pelo fluido bombeado, daí não requerer sistemas de
abastecimento de óleo. Projetado de acordo com TRD, ASME ou IBR.
Aplicação
Recirculação de água quente em caldeira de circulação controlada, de
circulação forçada e caldeiras combinadas de alta pressão e em centrais de
energia solar de torre.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000183
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WKTB
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

150 - 300
≤ 1500
≤ 370
≤ 40
≤ +140
1500

Descrição
Bomba multicelular vertical de secção em anel sobre uma estrutura de base,
de estágios múltiplos, o primeiro estágio como impulsor de aspiração de
dupla entrada, impulsores radiais. Flanges conforme DIN ou ANSI.
Aplicação
Bombagem de condensados em centrais elétricas e instalações industriais.

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000506

SEZ
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [rpm]

≤ 65000
≤ 33
≤ +40
≤ 990

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz
Possibilidade de valores maiores mediante pedido

Descrição
Bomba vertical de corpo tubular, com impulsor helicoidal aberto, aspiração da
bomba com cotovelo ou tipo boca de sino, disponível com desmontagem do
conjunto hidráulico sem retirar a bomba da tubagem, tubagem de descarga
acima ou abaixo da soleira, disponível com flanges em conformidade com as
normas DIN ou ANSI.
Aplicação
Para o bombeamento de água não tratada, potável, de serviço ou de
refrigeração na indústria, em sistemas de abastecimento de água, em centrais
eléctricas e centrais de dessalinização da água do mar.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000173

SEZT
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [rpm]

≤ 20000
≤ 110
≤ +45
≤ 990

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Bomba de corpo tubular vertical com engrenagem helicoidal aberta ou
fechada
Aplicação
Em sistemas de dessalinização da água do mar para bombeamento de água
do mar.

Também disponível em 60 Hz
Possibilidade de valores maiores mediante pedido

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000174

PHZ
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [rpm]

≤ 65000
≤ 25
≤ +80
≤ 990

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz
Possibilidade de valores maiores mediante pedido

Descrição
Bomba vertical de corpo tubular, com impulsor de hélice semi-axial, aspiração
da bomba com cotovelo ou tipo boca de sino, disponível com desmontagem
do conjunto hidráulico sem retirar a bomba da tubagem, tubagem de
descarga acima ou abaixo da soleira, disponível com flanges em conformidade
com as normas DIN ou ANSI.
Aplicação
Para bombear água bruta, pura, de serviço ou de arrefecimento na indústria,
em sistemas de abastecimento de água, em centrais elétricas e centrais de
dessalinização da água do mar.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000158

PNZ
Q [m3/h]
H [m]
T [°C]
n [rpm]

≤ 65000
≤ 15
≤ +80
≤ 990

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz
Possibilidade de valores maiores mediante pedido

Descrição
Bomba vertical de corpo tubular, com impulsor de hélice semi-axial, aspiração
da bomba com cotovelo ou tipo boca de sino, disponível com desmontagem
do conjunto hidráulico sem retirar a bomba da tubagem, tubagem de
descarga acima ou abaixo da soleira, disponível com flanges em conformidade
com as normas DIN ou ANSI.
Aplicação
Para bombear água bruta, pura, de serviço ou de arrefecimento na indústria,
em sistemas de abastecimento de água, em centrais elétricas e centrais de
dessalinização da água do mar.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000160

Não está disponível em todo o mundo
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SNW
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

350 - 800
≤ 6500
≤ 60
≤ 10
≤ +60
≤ 1500

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Bomba vertical de corpo tubular, com impulsor semi-axial, de estágio único,
com rolamentos Residur isentos de manutenção, tubagem de descarga acima
ou abaixo do piso.
Aplicação
Sistemas de irrigação e drenagem, estações de bombeamento de água das
chuvas, água bruta e pura, sistemas de abastecimento de água, para bombear
água de arrefecimento.

Também disponível em 60 Hz
Possibilidade de valores maiores mediante pedido

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000176

PNW
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

350 - 800
≤ 9000
≤ 10
≤ 10
≤ +60
≤ 1500

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz

Descrição
Bomba vertical de corpo tubular, com hélice axial, de estágio único, com
rolamentos Residur isentos de manutenção, tubagem de descarga acima ou
abaixo do piso.
Aplicação
Sistemas de irrigação e drenagem, estações de bombeamento de água das
chuvas, água bruta e pura, sistemas de abastecimento de água, para bombear
água de arrefecimento.

Também disponível em 60 Hz
Possibilidade de valores maiores mediante pedido

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000163

Beveron
Q [m3/s]
H [m]

≤ 30 Descrição
≤ 27 Bomba de voluta em betão com impulsor semi-axial, de estágio único, com
rolamento Residur isento de manutenção e de lubrificação com fluido.
Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Aplicação
Também disponível em 60 Hz
Proteção costeira e contra inundações, estações de irrigação e de drenagem,
Possibilidade de valores maiores mediante pedido
estações de bombagem, enchimento de reservatórios, água de refrigeração,
água não tratada e limpa.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000868

SPY
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

350 - 1200
≤ 21600
≤ 50
≤ 10
≤ +105
≤ 1480

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz
Possibilidade de valores maiores mediante pedido

Descrição
Bomba com corpo de voluta de estágio único, com caixa de rolamentos, em
construção processual.
Aplicação
Sistemas de drenagem, irrigação e abastecimento de água, para bombear
condensados, água de arrefecimento, água de serviço, etc.
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Bombas para centrais nucleares
RER
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

≤ 800
≤ 40000
≤ 140
≤ 175
≤ +350
≤ 1800

Descrição
Bomba de arrefecimento primária, vertical, de estágio único, com corpo
anelar forjado e revestido internamente, sistema hidráulico do difusor, em
versão com rolamentos próprios da bomba ou com rolamentos do motor.
Aplicação
Para a circulação do líquido refrigerante principal em centrais nucleares.

Disponível em 50 Hz e 60 Hz
Possibilidade de valores maiores mediante pedido

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000144

RSR
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

≤ 750
≤ 24000
≤ 215
≤ 175
≤ +350
≤ 1800

Descrição
Bomba de arrefecimento primária, vertical, de estágio único, com corpo
fundido ou forjado, em versão com suporte externo.
Aplicação
Para a circulação do líquido refrigerante principal em centrais nucleares.

Disponível em 50 Hz e 60 Hz
Possibilidade de valores maiores mediante pedido

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000146

RUV
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

≤ 650
≤ 22000
≤ 111
≤ 155
≤ +350
≤ 1800
Disponível em 50 Hz e 60 Hz

Descrição
Bomba de arrefecimento primária, vertical, de estágio único. Versão sem
vedação do veio com motor de rotor húmido integrado e volante de inércia
integrado. Rolamentos lubrificados pelo fluido bombeado, não requer
sistemas de abastecimento de óleo.
Aplicação
Para a circulação do líquido refrigerante principal em centrais nucleares da
Geração III+.

Possibilidade de valores maiores mediante pedido

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000848

PSR
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

≤ 600
≤ 9000
≤ 45
≤ 75
≤ +300
≤ 2000

Descrição
Unidade vertical integrada no fundo da cuba do reactor, como bomba sem
vedação do veio, com motor de rotor húmido de manutenção reduzida,
isento de fugas.
Aplicação
Recirculação do arrefecimento do reator em reatores de água ebuliente.

Disponível em 50 Hz e 60 Hz
Possibilidade de valores maiores mediante pedido

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000150

RHD
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

125 - 500
≤ 6500
≤ 1000
≤ 150
≤ +210
≤ 6500

Descrição
Bomba de água de alimentação do reator, horizontal, de estágio único, de
dupla entrada, em versão fundida ou forjada.
Aplicação
Para abastecimento de água de alimentação em sistemas de geração de vapor
nucleares.

Disponível em 50 Hz e 60 Hz
Possibilidade de valores maiores mediante pedido

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000138

Não está disponível em todo o mundo

Automatizado de fábrica

Automatizável
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LUV Nuklear
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

40 - 600
≤ 7000
≤ 300
≤ 320
≤ +430

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba vertical com motor integrado, de entrada única, de um a três
estágios. Adequada para pressões de alimentação e temperaturas muito
elevadas. Motor de rotor húmido integrado em conformidade com VDE.
Rolamentos lubrificados pelo fluido bombeado, daí não requerer sistemas de
abastecimento de óleo. Projetado de acordo com ASME Section 3, KTA, etc.
Aplicação
Como bomba de limpeza de água em reatores de água ebuliente, bomba de
arrefecimento primária em reatores de água ebuliente e água pressurizada e
como bomba de recirculação em instalações de ensaios.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000855

RHM
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

≤ 150
≤ 300
≤ 2100
≤ 220
≤ +180
≤ 8000
Disponível em 50 Hz e 60 Hz

Descrição
Bomba de barril, horizontal, de múltiplos estágios.
Aplicação
Inundação do núcleo, sistemas de emergência e de remoção de calor residual,
sistemas de controlo de volume, sistemas de acionamento de haste de
controlo, sistemas de injeção de alta e intermédia pressão, sistemas de
alimentação de água de emergência, sistemas de alimentação de água para
arranque/desativação, bombeamento de alta pressão.

Possibilidade de valores maiores mediante pedido

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000245

RVM
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

≤ 85
≤ 50
≤ 2000
≤ 200
≤ +100
≤ 6000

Descrição
Bomba de barril, vertical, de múltiplos estágios.
Aplicação
Inundação do núcleo, sistemas de arrefecimento de emergência e remoção de
calor residual, sistemas de controlo de volume, sistemas de injeção de
segurança de alta pressão.

Disponível em 50 Hz e 60 Hz
Possibilidade de valores maiores mediante pedido

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000243

RHR
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

≤ 500
≤ 6000
≤ 190
≤ 63
≤ +200
≤ 3600

Descrição
A bomba de alojamento anelar horizontal com carapaça de contenção forjada
ou fundidas e sistema hidráulico do difusor.
Aplicação
Inundação do núcleo, sistemas de emergência e de remoção de calor residual,
sistemas auxiliares e periféricos, sistema de injeção de ácidos e sistema de
injeção de baixa pressão, sistemas de refrigeração.

Disponível em 50 Hz e 60 Hz

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000140

RVR
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

≤ 500
≤ 6000
≤ 190
≤ 63
≤ +200
≤ 3600

Descrição
A bomba de alojamento anelar vertical com carapaça de contenção forjada
ou fundida e sistema hidráulico do difusor.
Aplicação
Inundação do núcleo, sistemas de emergência e de remoção de calor residual,
sistemas auxiliares e periféricos, sistema de injeção de ácidos e sistema de
injeção de baixa pressão, sistemas de refrigeração.

Disponível em 50 Hz e 60 Hz

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000142
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RVT
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

≤ 350
≤ 1100
≤ 131
≤ 30
≤ +160
≤ 1485

Descrição
Bomba de barril, vertical, de estágios múltiplos com impulsor de aspiração de
fluxo duplo e corpo do distribuidor forjado.
Aplicação
Sistema de injecção de baixa pressão, sistemas de água de emergência,
sistemas de emergência e de remoção de calor residual

Disponível em 50 Hz e 60 Hz
Possibilidade de valores maiores mediante pedido

Bombas para dessalinização em osmose inversa
RPH-RO
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]

100 - 350
≤ 2500
≤ 110
≤ 80
≤ +40

Descrição
Bomba de voluta horizontal, dividida transversalmente com construção
processual, de instalação a seco, na versão Super Duplex.
Aplicação
Bomba de reforço projectada para sistemas de dessalinização de água do mar
(RO).

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000570

HGM-RO
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [min-1]

65 - 250
≤ 1500
≤ 950
≤ 120
≥ 0 - ≤ +40
≤ 3600

Descrição
Bomba multicelular horizontal, dividida radialmente, lubrificada com o
produto bombeado, de vários estágios com impulsores radiais e rolamentos
deslizantes, funcionamento axial e radial de entrada única, em versão de aço
inoxidável Duplex ou Superduplex, também para utilizações com água fria.
Aplicação
Bomba de alta pressão para sistemas de dessalinização de água do mar (RO)

Também disponível em 60 Hz

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000237

Multitec-RO
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

50 - 150
≤ 850
≤ 1000
≤ 100
≥ -10 - ≤ +45
≤ 3500

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

Descrição
Bomba centrífuga modular de estágios múltiplos vertical ou horizontal.
Tubagem de aspiração axial ou radial. Bocal de descarga rotativo em
intervalos de 90°. Impulsores radiais fechados. Em aço inoxidável Duplex ou
Super Duplex.
Aplicação
Bomba de alta pressão para sistemas de osmose inversa para dessalinização de
água do mar e para sistemas geotérmicos (para reinjecção de água termal no
condutor de água subterrânea).

KSB SuPremE, PumpDrive

Não está disponível em todo o mundo

Automatizado de fábrica

Automatizável
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Bombas volumétricas
RC / RCV
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

20 - 100
≤ 78
≤ 100
≤ 10
≥ +5 - ≤ +80
≤ 1500

Descrição
Bomba de engrenagens helicoidais, auto-escorvamento, com válvula de
derivação, monobloco, versão horizontal com placa de base ou versão vertical.
Com vedação mecânica.
Aplicação
Fornecimento de combustível, para bombeamento de combustível, fluidos
lubrificantes e viscosos, sistemas de lubrificação.

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000744

Sistemas de extinção de incêndios
EDS
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

32 - 300
≤ 840
≤ 140
≤ 16
≥ +5 - ≤ +50
≤ 3000

Descrição
Sistema de extinção de incêndios automático que consiste de bomba
regenerativa e uma ou mais bombas de serviço, com motor elétrico ou diesel.
Inclui coletor, válvulas, acessórios e dispositivo de comutação. De acordo com
as normas EN 12845, CEA 4001, UNE-23500, NFPA 20, etc.
Aplicação
Edifícios de escritórios, hotéis, indústrias, centros comerciais, etc.

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000726

DU / EU
DN
Q [m3/h]
H [m]
p [bar]
T [°C]
n [rpm]

32 - 350
≤ 2500
≤ 150
≤ 25
≥ +5 - ≤ +50
≤ 3000

Descrição
Sistema de extinção de incêndios automático que consiste de bombas com
motor elétrico ou diesel e dispositivo de comutação. De acordo com as normas
EN 12845, CEA 4001, UNE-23500, NFPA 20, etc.
Aplicação
Edifícios de escritórios, hotéis, indústrias, centros comerciais, etc.

Dados relativos a um funcionamento a 50 Hz
Também disponível em 60 Hz

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000727
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Aparelhos de comando
Controlmatic E
Nº de bombas
U [V]

≤ 1 Descrição
1~230 Disjuntor para ativação dependente da pressão, desativação dependente do
fluxo e monitorização de uma bomba
Aplicação
No campo do fornecimento de água em combinação com Multi Eco, Ixo, etc.

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000276

Controlmatic E.2
Nº de bombas
U [V]

≤ 1 Descrição
1~230 Disjuntor para ativação dependente da pressão, desativação dependente do
fluxo e monitorização de uma bomba
Aplicação
No campo do fornecimento de água em combinação com Multi Eco, Ixo, etc.

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000276

Cervomatic EDP.2
Nº de bombas
U [V]

≤ 1 Descrição
1~230 / 3~400 Disjuntor para ativação dependente da pressão, desativação e monitorização
de uma bomba, dependente, em alternativa, da pressão ou do fluxo.
Aplicação
No campo do fornecimento de água para as bombas monofásicas ou trifásicas
da gama Multi Eco, Ixo, etc.

http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000275

LevelControl Basic 2
Nº de bombas
P [kW]
U [V]

≤ 2 Descrição
≤ 22 Dispositivo de comutação dependente do nível para controlo e proteção de
1~230 / 3~400 uma ou duas bombas. Ligação direta até 4 kW, arranque estrela-triângulo até
22 kW. Capacidades maiores mediante pedido.
Capacidades superiores e outras tensões de rede
Aplicação
disponíveis mediante pedido
Esvaziamento do recipiente através do interruptor de boia, comutadores
digitais, 4 ... 20 mA, pneumático (pressão de retorno), oclusão de ar no
domínio da construção e águas residuais. Encher recipiente via interruptor de
boia, comutadores digitais ou 4 ... 20 mA no domínio da construção e de
serviços de abastecimento de água.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000603

UPA Control
Nº de bombas
P [kW]
U [V]

≤ 1 Descrição
3 O dispositivo de comutação KSB é adequado para o controlo dependente do
1~230 / 3~400 nível e a protecção de bombas de motor submersíveis e bombas montadas a
seco com motor monofásico de corrente alterna 1 ~ 230 V ou motor trifásico 3
~ 230/400 V/50 Hz. O motor é ligado directamente. Tipo de protecção: IP56,
Dimensões: 205 x 255 x 170 mm (A x L x P)
Aplicação
Para irrigação e para o abastecimento ou drenagem de recipientes no campo
de fornecimento de água em combinação com as bombas de 4 e 6 polegadas.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000006

Não está disponível em todo o mundo
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Hyatronic N
Nº de bombas
P [kW]
U [V]

≤ 6 Descrição
22 Sistema de regulação de bombas no quadro de comando para activação e
3~400 desactivação em cascata de até 6 bombas.
Aplicação
Capacidades superiores e outras tensões de rede
Esvaziamento de recipientes e poços no domínio da drenagem e do
disponíveis mediante pedido
saneamento. Enchimento de recipientes no domínio do fornecimento de
água. Medição do nível de enchimento através de um interruptor de boia ou
sensor 4 ... 20 mA.
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000303

Monitorização e diagnóstico
Amacontrol III
Tecnologia de
ligação
Fixação
T [°C]
Dimensões
A × L × P [mm]
U [V]
U [V]

Terminais push in Descrição
Módulo de protecção para produtos de tratamento de água e de águas
Calha normalizada residuais "tudo em um" destinado à medição da tensão, das vibrações, de
de 35 mm fugas, da temperatura dos rolamentos e da temperatura do motor, bem como
ao diagnóstico, para um funcionamento seguro e sem avarias da bomba, do
≥ -30 - ≤ +70 sistema de bombas ou do misturador de bomba submersível.
Aplicação
127,2 × 45 × 113,6 No âmbito da tecnologia de tratamento de água e de águas residuais, em
AC 115-230 ± 10% combinação com Amacan, Amamix, Amaprop, Amaline, Amarex KRT ou
Sewatec
AC/DC 24 ± 10%
http://shop.ksb.com/catalog/k0/en/product/ES000946

Ficha técnica
Gama de produtos Bombas ı Automação
Todos os direitos reservados. Os conteúdos não podem ser divulgados, reproduzidos, editados nem
transmitidos a terceiros sem autorização escrita por parte do fabricante.
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