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Os nossos elevados standards:
Criar soluções inteligentes

Temos fornecido gerações de clientes em
todo o mundo com bombas, válvulas, produtos de automação e serviços.
Uma empresa com este tipo de experiência sabe que o sucesso nunca está parado. Ele flui. E o que o torna possível é
uma parceria funcional entre quem desenvolve o produto e os serviços e quem os
utiliza, entre produção e prática.
Os parceiros evoluem mais em conjunto. Nós fazemos tudo para garantir
que os nossos clientes têm sempre acesso
às soluções ideais de produto e sistema.
A KSB é um parceiro leal. E forte:
• Mais de 130 anos de experiência
• Presente em mais de 100 países
• Mais de 14.000 colaboradores
• Mais de 100 centros de assistência
técnica em todo o mundo
• Aprox. 1.900 técnicos de assistência
técnica

Índice de modelos
para bombas e automação
Amacan K
Amacan P
Amacan S
Amacontrol
Ama-Drainer-Box
Ama-Drainer 301 – 356
Ama-Drainer 400 – 500
Ama-Drainer 80, 100
Amajet
Amaline
Amamix
Ama-Porter F / S / ICS
Amaprop
Amarex KRT
Amarex KRT, inst. a seco
Amarex N

34
35
35
51
32
31
31
31
36
36
35
31
35
34
34
34

25

HGB / HGC / HGD
HGM
HGM-RO
HHD
HK (Nikkiso-KSB)
HN/BN/TN (Nikkiso-KSB)
HPH
HPK
HPK-L
HT/BT/TT (Nikkiso-KSB)
HX (Nikkiso-KSB)
HY (Nikkiso-KSB)
Hya-Eco K
Hya-Eco VP
Hyamaster ISB
Hyamaster SPS
Hya-Eco VP
Hyamat IK, IV, IVP
Hyamat K
Hyamat V
Hyamat VP
Hya-Rain / Hya-Rain-N
Hya-Solo E / D / DV
hyatronic K / N
hyatronic S
hyatronic SP
hyatronic mb
hyatronic spc

41
41
48
46
25
25
21
21
21
25
22
22
29
29
49
50
29
30
30
30
30
27
29
49
49
49
49
50

Cervomatic EDP
CHTA / CHTC / CHTD
CHTR
Compacta
Controlmatic E.2
CPK-D
CPKN
CPKN PumpDrive
CTN

51
41
41
32
51
23
23
23
26

DN (Nikkiso-KSB)
Eco-Rain
Estaçao de bombagem
Ama-Porter CK
Estaçao de bombagem
Amarex N
Etabloc
Etabloc PumpDrive
Etabloc SY / Etaline SY
Etachrom BC
Etachrom BC PumpDrive
Etachrom NC
Etachrom NC PumpDrive
Etaline
Etaline PumpDrive
Etaline Z
Etaline Z PumpDrive
Etamagno SY / SYI / Bloc SY
Etanorm PumpDrive
Etanorm / Etanorm R
Etanorm GPV / CPV
Etanorm SYA / RSY
Etaprime B / BN
Etaprime L
Etaseco / Etaseco-I
Evamatic-Box
Evamatic-Box ICS

27

Ixo

28

33

KWP / KWP-Bloc

36

33
19
19
22
19
20
20
20
18
18
18
18
22
19
19
20
21
37
37
24
33
33

LCC-M
LCC-R
LCV
Level Control
LHD
LSA-S
LSR
LUV / LUVA / LUVB
LUV Nuklear

45
45
46
50
47
45
46
42
44

Filtra
FGD

28
46

Magnochem
Magnochem-Bloc
Mega
MDX
MHD
Microchem
mini-Compacta
MK / MKY
Movitec PumpDrive
Movitec VE
Movitec V / LHS / VS / VC
Multi Eco
Multi Eco-Pro
Multi Eco-Top
Multitec
Multitec PumpDrive
Multitec-RO

24
24
46
47
47
26
32
32
39
28
39
27
27
28
39
39
48

Omega

40

PSR
PumpDrive
PumpExpert

44
50
51

RDLO
RER
RHD
RHM
RHR / RVR
Rio C
Rio-Eco / Rio-Eco Z
Rio / Rio Z
Riotherm
Riotherm C
Riotronic ECO
Riotronic S
Rotex
RPH
RPH-RO
RSR
RVM

40
43
42
44
44
16
17
16
16
16
17
17
31
26
48
43
44

S 100D / UPA 100C
SalTec® DT
Secochem Ex
Secochem Ex K
Sewatec / Sewabloc
SEZ / PHZ / PNZ
Sistema SalTec®
SNW / PNW
SPY

37
48
24
24
36
42
48
43
43

TBC
Trialine
Trialine Z
UPA 150C
UPA 200, 200B, 250C
UPA 300, 350
UPA Control
UPZ, BSX-BSF

45
17
18
37
38
38
50
38

Vitachrom
VN (Nikkiso-KSB)

40
25

WBC
WKT / WKTA / WKTB

45
42

YNK / KRHA

41

3

Os nossos serviços:
IFabilidade ao seu dispor

Nós adaptamos os nossos serviços

Prontos quando você estiver. A KSB

para permitir novas formas de

gere mais de 100 centros de assistência

optimização individual dos nossos

técnica em todo o mundo. Cerca de

produtos. Os nossos serviços sublinham

1.900 especialistas KSB com um elevado

o nosso elevado sentido de responsabili-

nível de formação estão à sua disposição

dade perante o cliente. Esse compromis-

para inspeccionar e manter o seu equi-

so começa antes de qualquer encomenda

pamento. Assim pode planear o futuro

– por exemplo, no seguro aconselha-

sem surpresas desagradáveis. E também

mento das opções de IFnanciamento. E

providenciamos formação individual em

vai muito mais longe que a chegada do

obra. Ela garante que os operadores

produto. Uma parceria IFável com a KSB

podem utilizar os produtos e sistemas

dura anos. Os nossos serviços ao cliente

KSB de forma eIFciente e rentável, todos

incluem:

os dias.

• Diagnóstico remoto

Que é a forma como garantimos o valor

• Revisões

a longo prazo das instalações dos nossos

• TPM® (Total Pump Management)

clientes.

• Engenharia de sistemas
• Aconselhamento sobre custos
do ciclo de vida
• Opções de IFnanciamento
• Tele-reparações
• Análise do potencial de poupança
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A nossa visão:
Evoluirmos mais, juntos

Ontem:

Hoje:

Amanhã:

Evoluir com uma missão.

Ímpeto a partir das inovações.

Perspectivas para parcerias.

Quando a KSB começou a sua actividade,

A KSB passou a sua longa história a

O diálogo aberto com os clientes tem

em 1871, as nossas bombas faziam as

disponibilizar inovações técnicas que aju-

sido uma das especialidades da KSB

coisas evoluir, quase do dia para a noite.

dam os clientes e parceiros a trabalhar

durante mais de 130 anos. O respeito

Desde o seu início que a empresa foi

com mais sucesso do que nunca.

mútuo continua a ser o seu cunho.

dinamismo foi o sentimento de contribuir

Nós condicionamos tudo o que fazemos

O nosso objectivo é fortalecer ainda mais

para uma novo movimento na indústria

às necessidades reais do dia-a-dia das

esta parceria proIFssional. As vantagens

moderna.

instalações. Produtos, sistemas, custos

também são mútuas: nós beneIFciamos

do ciclo de vida e a nossa cada vez

da experiência prática que complementa

Isso agora é tudo história. Mas a KSB

maior gama de serviços, todos colocam

os nossos conhecimentos de décadas.

ainda se mantém IFel à sua tradição, e

os clientes em primeiro lugar. E isto

E os nossos clientes beneIFciam de pro-

continua a ser pioneira nas suas compe-

aplica-se a todas as nossas actividades –

dutos, sistemas e serviços inovadores,

tências técnicas.

do desenvolvimento ao marketing.

que cumprem os requisitos deles com

um pioneiro entusiástico. O motor desse

precisão e elevado desempenho.

Parceria é um valor fundamental. Por isso, evoluirmos mais em conjunto faz duplo sentido. Gostaríamos de poder
fazer equipa consigo.
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Bombas circuladoras / de água quente,
veloc. fixa
Bombas circuladoras, veloc. variável
Bombas in-line com motor de veloc. fixa /
variável
Bombas normalizadas / monobloco,
velocidade fixa / variável

Bombas para água quente
Bombas para água quente / óleo térmico
Bombas de acoplamento magnético /
herméticas para óleo térmico
Bombas químicas normalizadas
Bombas sem empanque

Bombas de processo
Micro processos
Sistemas de reutilizaçao de águas pluviais
Sistemas domésticos de abastecimento de
água com comando automático / piscinas

Centrais hidropressoras

Bombas de drenagem / águas residuais

Estações elevatórias compactas /
tanques colectores

Grupos electrobomba submersíveis
Bombas submersíveis em tubagens
de descarga
Misturadores / agitadores /
sistemas de lavagem de tanques
Bombas para fluidos com sólidos

Automação possível

A

6

Modelo
Rio / Rio Z
Rio C
Riotherm C
Riotherm
Rio-Eco / Rio-Eco Z
Riotronic S / Riotronic ECO
Trialine / Trialine Z
Etaline / Etaline Z
Etaline PumpDrive
Etaline Z PumpDrive
Etanorm / Etanorm R
Etanorm PumpDrive
Etabloc / Etabloc PumpDrive
Etachrom BC / Etachrom BC PumpDrive
Etachrom NC / Etachrom NC PumpDrive
Etanorm GPV / CPV
HPK-L / HPK / HPH
Etanorm SYA / RSY
Etabloc SY / Etaline SY
Etamagno SY / SYI / Bloc SY
HX (Nikkiso-KSB) / HY (Nikkiso-KSB)
CPKN / CPKN PumpDrive
CPK-D
Magnochem
Magnochem-Bloc
Etaseco / Etaseco-I
Secochem Ex / Secochem Ex K
HN / BN / TN (Nikkiso-KSB)
HT / BT / TT (Nikkiso-KSB)
HK (Nikkiso-KSB)
VN (Nikkiso-KSB
DN (Nikkiso-KSB)
RPH
CTN
Microchem
Hya-Rain / Hya-Rain N
Eco-Rain
Multi Eco / Multi Eco-Pro
Multi Eco-Top
Movitec VE
Ixo
Filtra
Hya-Solo E / D / DV
Hya-Eco K / Hya-Eco VP
Hyamat K / Hyamat V / Hyamat VP
Hyamat IK, IV, IVP
Ama-Drainer 301, 303, 324, 356
Ama-Drainer 400/10, 400/35, 500/10/11
Ama-Drainer 80, 100
Ama-Porter F / S / ICS
Rotex
MK / MKY
Ama-Drainer-Box
mini-Compacta
Compacta
Estação de bombagem Ama®-Porter CK
Estação de bombagem Amarex N CK
Evamatic-Box / Evamatic-Box ICS
Amarex N
Amarex KRT
Amarex KRT, instalação a seco
Amacan K
Amacan P / Amacan S
Amamix
Amaprop
Amajet
Amaline
Sewatec / Sewabloc
KWP / KWP-Bloc
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Ind. Mineira

Edifícios

Energia

Indústria

Águas residuais

Água limpa

Tipo / Aplicação

Bombas auto-ferrantes
Bombas submersíveis para furo

Bombas de alta pressão,
veloc. fixa / variável
Bombas de voluta bi-partida
Bombas em aço inox.
para indústria alimentar
Bombas para centrais eléctricas
convencionais

Bombas para centrais eléctricas nucleares

Bombas para sólidos

Bombas e permutadores de pressão para
dessalinização de água do mar através de
osmose inversa

Modelo
Etaprime L
Etaprime B / BN
S 100D / UPA 100C
UPA 150C
UPA 200, 200B, 250C
UPA 300, 350
UPZ, BSX-BSF
Movitec V / LHS / VS / VC
Movitec PumpDrive
Multitec / Multitec PumpDrive
Omega
RDLO
Vitachrom

37
37
37
37
38
38
38
39
39
39
40
40
40

CHTA / CHTC / CHTD
CHTR
HGB / HGC / HGD
HGM
YNK / KRHA
RHD
LUV / LUVA / LUVB
WKT / WKTA / WKTB
SEZ / PHZ / PNZ
SNW / PNW
SPY
RER
RSR
PSR
LUV Nuklear
RHM
RVM
RHR / RVR
WBC
LSA-S
LCC-M
LCC-R
TBC
LSR
LCV
FGD
Mega
HHD
MHD
LHD
MDX
Sistema SalTec®
SalTec® DT
RPH-RO
HGM-RO
Multitec-RO

41
41
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
44
44
44
45
45
45
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46
46
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47
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Automação		
Sistemas de comando e regulação

Sistemas de monitorização e diagnóstico
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hyatronic K / N
hyatronic S
hyatronic SP
hyatronic mb
Hyamaster ISB
Hyamaster SPS
hyatronic spc
PumpDrive
UPA Control
LevelControl
Controlmatic E.2
Cervomatic EDP
Amacontrol
PumpExpert
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Água limpa

Tipo / Aplicação
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Automação possível
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Água de alimentação
Água de aquecimento
Água de arrefecimento
Água de combate a incêndios
Água de lavagem
Água de piscinas
Água de rio, lago e subterrânea
Água de serviço
Água do mar
Água para serviços industriais
Água potável
Água quente
Água quente a elevada temperatura
Água salobra
Águas residuais
Combustíveis
Condensados
Destilados
Esgoto com fezes
Esgoto sem fezes
Gás liquefeito
Lamas activadas
Lamas brutas
Lamas digeridas
Líquidos agressivos
Líquidos altamente agressivos
Líquidos contendo gases
Líquidos corrosivos
Líquidos explosivos
Líquidos inflamáveis
Líquidos inorgânicos
Líquidos orgânicos
Líquidos perigosos
Líquidos polimerizáveis
Líquidos tóxicos
Líquidos valiosos
Líquidos voláteis
Lubrificantes
Óleo térmico
Óleos
Pintura de imersão
Produtos de limpeza
Salmoura
Sólidos
Sólidos (minério, areia, cascalho, cinza)
Solventes
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Bombas circuladoras / de água quente, veloc. fixa		
		 Rio / Rio Z
		 Rio C
		 Riotherm C
		 Ricotherm
Bombas circuladoras, veloc. variável
		 Rio-Eco / Rio-Eco Z
		 Riotronic S / Riotronic ECO
Bombas in-line com motor de veloc. fixa / variável
		 Trialine
		 Trialine Z
		 Etaline
		 Etaline Z
		 Etaline PumpDrive
		 Etaline Z PumpDrive
Bombas normalizadas / monobloco, veloc. fixa / variável
		 Etanorm / Etanorm R
		 Etanorm PumpDrive
		 Etabloc
		 Etabloc PumpDrive
		 Etachrom BC / Etachrom BC PumpDrive
		 Etachrom NC / Etachrom NC PumpDrive
		 Etanorm GPV / CPV
Bombas para água quente
		 HPK-L
		 HPH
		 HPK
Bombas para água quente / óleo térmico
		 Etanorm SYA / RSY
		 Etabloc SY / Etaline SY
Bombas de acoplamento magnético / herméticas para óleo térmico
		 Etamagno SY / SYI / Bloc SY
		 HX (Nikkiso-KSB)
		 HY (Nikkiso-KSB)
Bombas químicas normalizadas
		 CPKN / CPKN PumpDrive
		 CPK-D
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n n n

n n

n n

n n n n n n

n n n n

n n n n

n

n n n n n n

n n n n n
n n n n

n n n

n

n

n

n

n n n n n
n n n n

n n n n n n

n n

n n

n n n n n n

n n

n

n

n

n n n n n

n

n

n

n n n n n n

n n

n n n n

n

n n n n n

n n

n

n n n n n n

n n n n n n

n n n

n n

n n

n n n n n n

n n n

n n

n n n n

n n

n

n
n

n n n

n n
n n

n n

n n

n

n n

n
n

n n

n

n

n n

n

n n

n

n n

n

n n

n n

n n

n

n n

n

n n

n

n n

n n

n n

n

n
n n n n n

n

n

n

n n

n n n

n

n

n n

n n

n

n n
n n n
n n n n

n

n
n n

n

n n

n

n n

n

Ama-Drainer 301, 303, 324, 356
Ama-Drainer 400/10 400/35 500/10/11
Ama-Drainer 80, 100
Ama-Porter F / S / ICS
Rotex
MK / MKY

Hya-Solo E / D / DV
Hya-Eco K / Hya-Eco VP
Hyamat K
Hyamat V
Hyamat VP
Hyamat IK, IV, IVP

Multi Eco
Multi Eco-Pro
Multi Eco-Top
Movitec VE
Ixo
Filtra

Hya-Rain / Hya-Rain N
Eco-Rain

Microchem

RPH
CTN

Magnochem
Magnochem-Bloc
Etaseco / Etaseco-I
Secochem Ex
Secochem Ex K
HN / BN / TN (Nikkiso-KSB)
HT / BT / TT (Nikkiso-KSB)
HK (Nikkiso-KSB)
VN (Nikkiso-KSB)
DN (Nikkiso-KSB)

Bombas sem empanque
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Bombas de processo
		
		
Micro processos
		
Sistemas de reutilização de águas pluviais
		
		
Sistemas domésticos de abastecimento de água com comando automático / piscinas
		
		
		
		
		
		
Centrais hidropressoras
		
		
		
		
		
		
Bombas de drenagem / águas residuais
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Fluidos
Água de alimentação
Água de aquecimento
Água de arrefecimento
Água de combate a incêndios
Água de lavagem
Água de piscinas
Água de rio, lago e subterrânea
Água de serviço
Água do mar
Água para serviços industriais
Água potável
Água quente
Água quente a elevada temperatura
Água salobra
Águas residuais
Combustíveis
Condensados
Destilados
Esgoto com fezes
Esgoto sem fezes
Gás liquefeito
Lamas activadas
Lamas brutas
Lamas digeridas
Líquidos agressivos
Líquidos altamente agressivos
Líquidos contendo gases
Líquidos corrosivos
Líquidos explosivos
Líquidos inflamáveis
Líquidos inorgânicos
Líquidos orgânicos
Líquidos perigosos
Líquidos polimerizáveis
Líquidos tóxicos
Líquidos valiosos
Líquidos voláteis
LubriIFcantes
Óleo térmico
Óleos
Pintura de imersão
Produtos de limpeza
Salmoura
Sólidos
Sólidos (minério, areia, cascalho, cinza)
Solventes
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Água de alimentação
Água de aquecimento
Água de arrefecimento
Água de combate a incêndios
Água de lavagem
Água de piscinas
Água de rio, lago e subterrânea
Água de serviço
Água do mar
Água para serviços industriais
Água potável
Água quente
Água quente a elevada temperatura
Água salobra
Águas residuais
Combustíveis
Condensados
Destilados
Esgoto com fezes
Esgoto sem fezes
Gás liquefeito
Lamas activadas
Lamas brutas
Lamas digeridas
Líquidos agressivos
Líquidos altamente agressivos
Líquidos contendo gases
Líquidos corrosivos
Líquidos explosivos
Líquidos inflamáveis
Líquidos inorgânicos
Líquidos orgânicos
Líquidos perigosos
Líquidos polimerizáveis
Líquidos tóxicos
Líquidos valiosos
Líquidos voláteis
Lubrificantes
Óleo térmico
Óleos
Pintura de imersão
Produtos de limpeza
Salmoura
Sólidos
Sólidos (minério, areia, cascalho, cinza)
Solventes
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Omega
RDLO

Movitec V / LHS / VS / VC
Movitec PumpDrive
Multitec / Multitec PumpDrive

S 100D / UPA 100C
UPA 150C
UPA 200, 200B, 250C
UPA 300, 350
UPZ, BSX-BSF

Etaprime L
Etaprime B / BN

Sewatec / Sewabloc
KWP / KWP-Bloc

Amamix
Amaprop
Amajet
Amaline

Amacan K
Amacan P
Amacan S

Amarex N
Amarex KRT
Amarex KRT, instalação a seco

Ama-Drainer-Box
mini-Compacta
Compacta
Estação de bombagem Ama®-Porter CK
Estação de bombagem Amarex N CK
Evamatic-Box / Evamatic-Box ICS

Estações elevatórias compactas / tanques colectores
		
		
		
		
		
		
Grupos electrobomba submersíveis
		
		
		
Bombas submersíveis em tubagens de descarga
		
		
		
Misturadores / agitadores / sistemas de lavagem de tanques
		
		
		
		
Bombas para fluidos com sólidos
		
		
Bombas auto-ferrantes
		
		
Bombas submersíveis para furo
		
		
		
		
		
Bombas de alta pressão, veloc. fixa / variável
		
		
		
Bombas de voluta bi-partida
		
		

Bombas
Fluidos
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RPH-RO
HGM-RO
Multitec-RO

WBC
LSA-S
LCC-M / LCC-R
TBC
LSR
LCV
FGD
Mega
HHD
MHD
LHD
MDX

RER
RSR
PSR
LUV Nuklear
RHM
RVM
RHR / RVR

CHTA / CHTC / CHTD
CHTR
HGB / HGC / HGD
HGM
YNK / KRHA
RHD
LUV / LUVA / LUVB
WKT / WKTA / WKTB
SEZ / PHZ / PNZ
SNW / PNW
SPY

Vitachrom

Bombas em aço inox. para indústria alimentar
		
Bombas para centrais eléctricas convencionais
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Bombas para centrais eléctricas nucleares
		
		
		
		
		
		
		
Bombas para sólidos
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Bombas e permutadores de pressão para dessalinização de água do mar através de osmose inversa
		
		
		
n
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Fluidos
Água de alimentação
Água de aquecimento
Água de arrefecimento
Água de combate a incêndios
Água de lavagem
Água de piscinas
Água de rio, lago e subterrânea
Água de serviço
Água do mar
Água para serviços industriais
Água potável
Água quente
Água quente a elevada temperatura
Água salobra
Águas residuais
Combustíveis
Condensados
Destilados
Esgoto com fezes
Esgoto sem fezes
Gás liquefeito
Lamas activadas
Lamas brutas
Lamas digeridas
Líquidos agressivos
Líquidos altamente agressivos
Líquidos contendo gases
Líquidos corrosivos
Líquidos explosivos
Líquidos inflamáveis
Líquidos inorgânicos
Líquidos orgânicos
Líquidos perigosos
Líquidos polimerizáveis
Líquidos tóxicos
Líquidos valiosos
Líquidos voláteis
Lubrificantes
Óleo térmico
Óleos
Pintura de imersão
Produtos de limpeza
Salmoura
Sólidos
Sólidos (minério, areia, cascalho, cinza)
Solventes
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Abastecimento de água
Abastecimento de água a particulares
Aplicações em alim. de caldeiras
Aquacultura
Aquecimento municipal
Bombagem de sólidos
Canhões de neve
Captação de água
Centrais eléctricas nucleares
Circuitos de arrefecimento
Circulação de caldeiras
Construção naval
Dessalinização de água do mar/osmose inversa
Dessulfuração de gases de combustão
Docas
Dragagem
Drenagem
Drenagem de obras
Drenagem de poços, fossas, etc.
Eliminação de lamas
Engenharia de processo
Engrossamento
Equipamentos de desencrostação
Estações de tratamento de águas residuais
Fontes
Homogeneização
Indústria açucareira
Indústria alimentar e de bebidas
Indústria mineira
Indústria petroquímica
Indústria química
Indústrias do papel e da celulose
Instalações de lavagem
Irrigação
Irrigação por aspersão
Limpeza tanques de cheias / colectores esgoto
Manter em suspensão
Manutenção dos níveis freáticos
Oficinas de pintura
Piscinas
Pressurização
Processamento de lamas
Rebaixamento dos níveis freáticos
Recirculação
Recuperação de água da chuva
Refinarias
Saneamento
Sistemas contra incêndios
Sistemas de aquecimento a água quente
Sistemas de ar condicionado
Sistemas de mistura
Sistemas de recirculação industrial
Sistemas de recuperação de calor
Sistemas de tratamento de água
Transporte de condensados
Tratamento de carvão e óleos pesados
Tubagens e tancagem

12

Bombas circuladoras / de água quente, veloc. fixa		
		 Rio / Rio Z
		 Rio C
		 Riotherm C
		 Ricotherm
Bombas circuladoras, veloc. variável
		 Rio-Eco / Rio-Eco Z
		 Riotronic S / Riotronic ECO
Bombas in-line com motor de veloc. fixa / variável
		 Trialine
		 Trialine Z
		 Etaline
		 Etaline Z
		 Etaline PumpDrive
		 Etaline Z PumpDrive
Bombas normalizadas / monobloco, veloc. fixa / variável
		 Etanorm / Etanorm R
		 Etanorm PumpDrive
		 Etabloc
		 Etabloc PumpDrive
		 Etachrom BC / Etachrom BC PumpDrive
		 Etachrom NC / Etachrom NC PumpDrive
		 Etanorm GPV / CPV
Bombas para água quente
		 HPK-L
		 HPH
		 HPK
Bombas para água quente / óleo térmico
		 Etanorm SYA / RSY
		 Etabloc SY / Etaline SY
Bombas de acoplamento magnético / herméticas para óleo térmico
		 Etamagno SY / SYI / Bloc SY
		 HX (Nikkiso-KSB)
		 HY (Nikkiso-KSB)
Bombas químicas normalizadas
		 CPKN / CPKN PumpDrive
		 CPK-D

Bombas
Aplicações
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n n n n n n
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Ama-Drainer 301, 303, 324, 356
Ama-Drainer 400/10 400/35 500/10/11
Ama-Drainer 80, 100
Ama-Porter F / S / ICS
Rotex
MK / MKY

Hya-Solo E / D / DV
Hya-Eco K / Hya-Eco VP
Hyamat K
Hyamat V
Hyamat VP
Hyamat IK, IV, IVP

Multi Eco
Multi Eco-Pro
Multi Eco-Top
Movitec VE
Ixo
Filtra

Hya-Rain / Hya-Rain N
Eco-Rain

Microchem

RPH
CTN

Magnochem
Magnochem-Bloc
Etaseco / Etaseco-I
Secochem Ex
Secochem Ex K
HN / BN / TN (Nikkiso-KSB)
HT / BT / TT (Nikkiso-KSB)
HK (Nikkiso-KSB)
VN (Nikkiso-KSB)
DN (Nikkiso-KSB)

Bombas sem empanque
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Bombas de processo
		
		
Micro processos
		
Sistemas de reutilização de águas pluviais
		
		
Sistemas domésticos de abastecimento de água com comando automático / piscinas
		
		
		
		
		
		
Centrais hidropressoras
		
		
		
		
		
		
Bombas de drenagem / águas residuais
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Aplicações
Abastecimento de água
Abastecimento de água a particulares
Aplicações em alim. de caldeiras
Aquacultura
Aquecimento municipal
Bombagem de sólidos
Canhões de neve
Captação de água
Centrais eléctricas nucleares
Circuitos de arrefecimento
Circulação de caldeiras
Construção naval
Dessalinização de água do mar/osmose inversa
Dessulfuração de gases de combustão
Docas
Dragagem
Drenagem
Drenagem de obras
Drenagem de poços, fossas, etc.
Eliminação de lamas
Engenharia de processo
Engrossamento
Equipamentos de desencrostação
Estações de tratamento de águas residuais
Fontes
Homogeneização
Indústria açucareira
Indústria alimentar e de bebidas
Indústria mineira
Indústria petroquímica
Indústria química
Indústrias do papel e da celulose
Instalações de lavagem
Irrigação
Irrigação por aspersão
Limpeza tanques de cheias / colectores esgoto
Manter em suspensão
Manutenção dos níveis freáticos
Oficinas de pintura
Piscinas
Pressurização
Processamento de lamas
Rebaixamento dos níveis freáticos
Recirculação
Recuperação de água da chuva
Refinarias
Saneamento
Sistemas contra incêndios
Sistemas de aquecimento a água quente
Sistemas de ar condicionado
Sistemas de mistura
Sistemas de recirculação industrial
Sistemas de recuperação de calor
Sistemas de tratamento de água
Transporte de condensados
Tratamento de carvão e óleos pesados
Tubagens e tancagem
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Abastecimento de água
Abastecimento de água a particulares
Aplicações em alim. de caldeiras
Aquacultura
Aquecimento municipal
Bombagem de sólidos
Canhões de neve
Captação de água
Centrais eléctricas nucleares
Circuitos de arrefecimento
Circulação de caldeiras
Construção naval
Dessalinização de água do mar/osmose inversa
Dessulfuração de gases de combustão
Docas
Dragagem
Drenagem
Drenagem de obras
Drenagem de poços, fossas, etc.
Eliminação de lamas
Engenharia de processo
Engrossamento
Equipamentos de desencrostação
Estações de tratamento de águas residuais
Fontes
Homogeneização
Indústria açucareira
Indústria alimentar e de bebidas
Indústria mineira
Indústria petroquímica
Indústria química
Indústrias do papel e da celulose
Instalações de lavagem
Irrigação
Irrigação por aspersão
Limpeza tanques de cheias / colectores esgoto
Manter em suspensão
Manutenção dos níveis freáticos
Oficinas de pintura
Piscinas
Pressurização
Processamento de lamas
Rebaixamento dos níveis freáticos
Recirculação
Recuperação de água da chuva
Refinarias
Saneamento
Sistemas contra incêndios
Sistemas de aquecimento a água quente
Sistemas de ar condicionado
Sistemas de mistura
Sistemas de recirculação industrial
Sistemas de recuperação de calor
Sistemas de tratamento de água
Transporte de condensados
Tratamento de carvão e óleos pesados
Tubagens e tancagem
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Omega
RDLO

Movitec V / LHS / VS / VC
Movitec PumpDrive
Multitec / Multitec PumpDrive

S 100D / UPA 100C
UPA 150C
UPA 200, 200B, 250C
UPA 300, 350
UPZ, BSX-BSF

Etaprime L
Etaprime B / BN

Sewatec / Sewabloc
KWP / KWP-Bloc

Amamix
Amaprop
Amajet
Amaline

Amacan K
Amacan P
Amacan S

Amarex N
Amarex KRT
Amarex KRT, instalação a seco

Ama-Drainer-Box
mini-Compacta
Compacta
Estação de bombagem Ama®-Porter CK
Estação de bombagem Amarex N CK
Evamatic-Box / Evamatic-Box ICS

Estações elevatórias compactas / tanques colectores
		
		
		
		
		
		
Grupos electrobomba submersíveis
		
		
		
Bombas submersíveis em tubagens de descarga
		
		
		
Misturadores / agitadores / sistemas de lavagem de tanques
		
		
		
		
Bombas para fluidos com sólidos
		
		
Bombas auto-ferrantes
		
		
Bombas submersíveis para furo
		
		
		
		
		
Bombas de alta pressão, veloc. fixa / variável
		
		
		
Bombas de voluta bi-partida
		
		

Bombas
Aplicações
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RPH-RO
HGM-RO
Multitec-RO

WBC
LSA-S
LCC-M / LCC-R
TBC
LSR
LCV
FGD
Mega
HHD
MHD
LHD
MDX

RER
RSR
PSR
LUV Nuklear
RHM
RVM
RHR / RVR

CHTA / CHTC / CHTD
CHTR
HGB / HGC / HGD
HGM
YNK / KRHA
RHD
LUV / LUVA / LUVB
WKT / WKTA / WKTB
SEZ / PHZ / PNZ
SNW / PNW
SPY

Vitachrom

Bombas em aço inox. para indústria alimentar
		
Bombas para centrais eléctricas convencionais
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Bombas para centrais eléctricas nucleares
		
		
		
		
		
		
		
Bombas para sólidos
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Bombas e permutadores de pressão para dessalinização de água do mar através de osmose inversa
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Aplicações
Abastecimento de água
Abastecimento de água a particulares
Aplicações em alim. de caldeiras
Aquacultura
Aquecimento municipal
Bombagem de sólidos
Canhões de neve
Captação de água
Centrais eléctricas nucleares
Circuitos de arrefecimento
Circulação de caldeiras
Construção naval
Dessalinização de água do mar/osmose inversa
Dessulfuração de gases de combustão
Docas
Dragagem
Drenagem
Drenagem de obras
Drenagem de poços, fossas, etc.
Eliminação de lamas
Engenharia de processo
Engrossamento
Equipamentos de desencrostação
Estações de tratamento de águas residuais
Fontes
Homogeneização
Indústria açucareira
Indústria alimentar e de bebidas
Indústria mineira
Indústria petroquímica
Indústria química
Indústrias do papel e da celulose
Instalações de lavagem
Irrigação
Irrigação por aspersão
Limpeza tanques de cheias / colectores esgoto
Manter em suspensão
Manutenção dos níveis freáticos
Oficinas de pintura
Piscinas
Pressurização
Processamento de lamas
Rebaixamento dos níveis freáticos
Recirculação
Recuperação de água da chuva
Refinarias
Saneamento
Sistemas contra incêndios
Sistemas de aquecimento a água quente
Sistemas de ar condicionado
Sistemas de mistura
Sistemas de recirculação industrial
Sistemas de recuperação de calor
Sistemas de tratamento de água
Transporte de condensados
Tratamento de carvão e óleos pesados
Tubagens e tancagem
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Bombas circuladoras/de água quente, veloc. fixa

Rio/ Rio Z

Bomba circuladora com regulação manual da veloc.
Rp / DN ___ 1-11/4 / 32 - 100
Q [m3/h] ________ max. 120
H [m] ____________ max. 18
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ _______ -20 a +130
Dados para 50 Hz

A Quadros eléctricos

Descrição: Bomba de rotor húmido sem manutenção, sem bucim, ligação flangeada
ou aparafusada, com três velocidades; na construção de bomba dupla (Rio Z) para
funcionamento como reserva, com válvula de retenção integrada ou, em opção, para
funcionamento nos picos de carga (funcionamento em paralelo).
Aplicações: Sistemas de aquecimento a água quente, sistemas de recuperação de calor e circuitos de arrefecimento em sistemas de ar condicionado.

Catálogo nº 1115.51

Rio C

Bomba circuladora com regulação manual da veloc.
Rp ________________ 1 -11/4
Q [m3/h] __________ max. 4
H [m] ___________ max. 5.8
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ _______ -10 a +110

Descrição: Bomba de rotor húmido sem manutenção, sem bucim, ligação aparafusada, com três velocidades.
Aplicações: Sistemas de aquecimento a água quente, sistemas de recuperação de
calor e circuitos de arrefecimento em sistemas de ar condicionado.

Dados para 50 Hz

Catálogo nº 1120.5

Riotherm C

também disponível em 60 Hz

Bomba circuladora para água quente
Rp / DN ___ 1/2 -11/4 / 40 - 50
Q [m3/h] _________ max. 28
H [m] ___________ max. 7.5
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ _______ -10 a +110

Descrição: Bomba de rotor húmido sem manutenção, sem bucim, ligação aparafusada, com três velocidades.
Aplicações: Abastecimento de água quente, sistemas de recuperação / transferência de calor e circuitos de arrefecimento em sistemas de ar condicionado.

Dados para 50 Hz

Catálogo nº 1109.5

Riotherm

Bomba circuladora para água quente
Rp ________________ 1-11/4
Q [m3/h] _________ max. 10
H [m] _____________ max. 6
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ ________ -2 a +110

Descrição: Bomba de rotor seco, ligação aparafusada, com empanque mecânico
e velocidade IFxa.
Aplicações: Sistemas de abastecimento de água quente, piscinas, circuitos de
arrefecimento e instalações industriais.

Dados para 50 Hz

Catálogo nº 1118.5
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também disponível em 60 Hz

A

Automação possível

Bombas circuladoras, veloc. variável

Rio-Eco / Rio-Eco Z

Bomba circuladora com comando da pressão diferencial continuamente variável
Rp / DN ____ 1-11/4 / 32 - 65
Q [m3/h] ________ max. 108
H [m] ____________ max. 13
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ _______ -10 a +110
n [rpm] ________ max. 4800

Descrição: Bomba de rotor húmido sem manutenção, com inversor de frequência
integrado, para comando da pressão diferencial continuamente variável e interface
IV para controlo remoto.
Aplicações: Sistemas de aquecimento a água quente, sistemas de recuperação de calor e circuitos de arrefecimento em sistemas de ar condicionado.
Catálogo nº 1137.5

Riotronic S

também adequado para 60 Hz

Bomba circuladora com comando da pressão diferencial continuamente variável
Rp ________________ 1-11/4
Q [m3/h] ________ max. 3.5
H [m] _____________ max. 6
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ _______ +20 a +110
n [rpm] ________ max. 2680

Descrição: Bomba de rotor húmido sem manutenção, sem bucim, ligação aparafusada, com módulo electrónico integrado, para comando da pressão diferencial
continuamente variável.
Aplicações: Sistemas de aquecimento a água quente e sistemas de
recuperação de calor.

Catálogo nº 1112.5

Riotronic ECO

Bomba circuladora de elevado rendimento com comando da pressão diferencial continuamente variável
Rp ________________ 1-11/4
Q [m3/h] ________ max. 2.5
H [m] _____________ max. 5
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ _______ +15 a +110
n [rpm] ________ max. 3500

Descrição: Bomba de rotor húmido sem manutenção, sem bucim, ligação aparafusada, com motor EC e comando da pressão diferencial continuamente variável.
Aplicações: Sistemas de aquecimento a água quente e sistemas de recuperação
de calor.

Catálogo nº 1112.51

Bombas in-line com motor de veloc. fixa / variável

Trialine

Bomba em linha (in-line)
DN _______________ 32 - 80
Q [m3/h] _________ max. 90
H [m] ____________ max. 16
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ _______ -15 a +120

Descrição: Bomba in-line monobloco, com veio bomba / motor comum.
Aplicações: Sistemas de aquecimento a água quente, circuitos de arrefecimento,
ar condicionado e sistemas de abastecimento de água.

Dados para 50 Hz

A Hyamaster · hyatronic · Quadros eléctricos

A

Automação possível

Catálogo nº 1144.51

também disponível em 60 Hz
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Bombas in-line com motor de veloc. fixa / variável

Trialine Z

Bomba dupla em linha (in-line)
DN _______________ 32 - 80
Q [m3/h] ________ max. 120
H [m] ____________ max. 16
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ _______ -15 a +120
Dados para 50 Hz

A Hyamaster · hyatronic · Quadros eléctricos

Descrição: Bomba in-line monobloco, com veio bomba / motor comum; na
construção de bomba dupla (Riovar Z) para funcionamento como reserva, com aba
de comutação integrada ou, em opção, para funcionamento nos picos de carga
(funcionamento em paralelo).
Aplicações: Sistemas de aquecimento a água quente, circuitos de arrefecimento,
ar condicionado e sistemas de abastecimento de água.
Catálogo nº 1144.52 

Etaline

também disponível em 60 Hz

Bomba em linha (in-line)
DN ______________ 32 - 200
Q [m3/h] ________ max. 700
H [m] ____________ max. 95
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ _______ -30 a +140

Descrição: Bomba circuladora in-line, com corpo de voluta e motor normalizado.
Aplicações: Sistemas de aquecimento a água quente, circuitos de arrefecimento,
ar condicionado, sistemas de abastecimento de água e de água de serviço, sistemas de recirculação industrial.

Dados para 50 Hz

A Hyamaster · hyatronic · Quadros eléctricos

Catálogo nº 1146.51 

Etaline Z

também disponível em 60 Hz

Bomba dupla em linha (in-line)
DN ______________ 32 - 200
Q [m3/h] _______ max. 1120
H [m] ____________ max. 77
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ _______ -30 a +140

Descrição: Bomba circuladora dupla in-line monobloco, com veio da bomba e veio
do motor ligados rigidamente.
Aplicações: Sistemas de aquecimento a água quente, circuitos de arrefecimento,
sistemas de ar condicionado, sistemas de abastecimento de água e de água de
serviço, sistemas de recirculação industrial.

Dados para 50 Hz

A Hyamaster · hyatronic · Quadros eléctricos

Etaline PumpDrive

A PumpDrive

Descrição: Bomba circuladora in-line monobloco, com sistema de veloc. variável
montado no motor; veio da bomba e veio do motor ligados rigidamente.
Aplicações: Sistemas de aquecimento a água quente, circuitos de arrefecimento,
sistemas de ar condicionado, sistemas de abastecimento de água e de água de
serviço, sistemas de recirculação industrial.

Catálogo nº 1149.52 

Etaline Z PumpDrive

também adequado para 60 Hz

Bomba dupla em linha (in-line) com sistema de veloc. variável montado no motor
DN ______________ 32 - 125
Q [m3/h] ________ max. 479
H [m] ____________ max. 76
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ _______ -10 a +110
n [[rpm] _ ______ max. 4200
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também disponível em 60 Hz

Bomba em linha (in-line) com sistema de veloc. variável montado no motor
DN ______________ 32 - 150
Q [m3/h] ________ max. 788
H [m] ___________ max. 100
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ _______ -10 a +110
n [rpm] ________ max. 4200

A PumpDrive

Catálogo nº 1148.5 

Descrição: Bomba circuladora dupla in-line monobloco, com sistema de veloc.
variável montado no motor; veio da bomba e veio do motor ligados rigidamente.
Os módulos de comando da bomba dupla (acessórios) permitem funcionamento
redundante da Etaline Z sem um controlador de nível mais elevado.
Aplicações: Sistemas de aquecimento a água quente, circuitos de arrefecimento,
sistemas de ar condicionado, sistemas de abastecimento de água e de água de
serviço, sistemas de recirculação industrial.
Catálogo nº 1154.51 

também adequado para 60 Hz

A

Automação possível

Bombas normalizadas / monobloco, velocidade fixa /
variável
Etanorm / Etanorm R

Bomba normalizada
DN ______________ 32 - 300
Q [m3/h] _______ max. 1900
H [m] ___________ max. 102
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ ________ max. +140
Dados para 50 Hz

A PumpExpert • PumpDrive • Hyamaster • hyatronic

Etanorm PumpDrive

Descrição: Bomba horizontal, de acoplamento longo, monocelular (tamanho > 125 com
dois andares), com corpo de voluta, com desmontagem posterior do conjunto hidráulico,
com camisa do veio/camisa de protecção do veio e anéis de desgaste do corpo substituíveis. Conforme à ATEX.
Aplicações: Irrigação por aspersão, irrigação, drenagem, aquecimento municipal, sistemas de abastecimento de água, sistemas de aquecimento e de ar condicionado, transporte de condensados, piscinas, sistemas contra incêndios, bombagem de água quente, água
de arrefecimento, água de serviço de incêndios, água do mar, petróleo, salmoura, água
potável, produtos de limpeza, água salobra, água de serviço, etc.

Catálogo nº 1211.5 

Bomba normalizada com sistema de veloc. variável montado no motor
DN ______________ 32 - 150
Q [m3/h] ________ max. 800
H [m] ___________ max. 102
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ ________ max. +140
n [rpm] ________ max. 4200
Dados para 50 Hz

A PumpExpert • PumpDrive

Descrição: Bomba normalizada monocelular (> tamanho 125 com dois andares), com corpo
de voluta, de acoplamento longo, com sistema de veloc. variável montado no motor, com
camisa de protecção do veio e anéis de desgaste do impulsor substituíveis.
Aplicações: Irrigação por aspersão, irrigação, sistemas de abastecimento de água e de
drenagem, sistemas de aquecimento e de ar condicionado, transporte de condensados,
piscinas, bombagem de água quente, água de arrefecimento, água de serviço de incêndios,
água do mar, petróleo, salmoura, água potável, produtos de limpeza, água salobra, água
de serviço, etc.

Catálogo nº 1211.5 + 4070.5

Etabloc

Bomba monobloco
DN ______________ 25 - 150
Q [m3/h] ________ max. 660
H [m] ___________ max. 102
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ ________ max. +140
Dados para 50 Hz

A PumpDrive • Hyamaster • hyatronic

Descrição: Bomba monobloco, monocelular, com corpo de voluta, potências
conf. à EN 733, com camisa do veio e anéis de desgaste do corpo substituíveis.
Conforme à ATEX.
Aplicações: Irrigação por aspersão, irrigação, sistemas de abastecimento de água
e de drenagem, sistemas de aquecimento e de ar condicionado, transporte de condensados, piscinas, bombagem de água quente, água de arrefecimento, água de
serviço de incêndios, água do mar, petróleo, salmoura, água potável, produtos de
limpeza, água salobra, água de serviço, etc.
Catálogo nº 1167.5 

Etabloc PumpDrive

A PumpDrive

Descrição: Bomba monobloco monocelular, com corpo de voluta, com sistema
de veloc. variável montado no motor, potências conf. à EN 733, com camisa de
protecção do veio e anéis de desgaste do impulsor substituíveis.
Aplicações: Irrigação por aspersão, irrigação, sistemas de abastecimento de água
e de drenagem, sistemas de aquecimento e de ar condicionado, transporte de
condensados, piscinas, bombagem de água quente, água de arrefecimento, água
de serviço de incêndios, água do mar, petróleo, salmoura, água potável, produtos
de limpeza, água salobra, água de serviço, etc.
Catálogo nº 1167.5 + 4070.5

Etachrom BC

Bomba monobloco em aço inox.
DN _______________ 25 - 80
Q [m3/h] ________ max. 260
H [m] ___________ max. 106
p [bar] ___________ max. 12
T [°C] _ ________ max. +110
Dados para 50 Hz

A

Automação possível

também disponível em 60 Hz

Bomba monobloco com sistema de veloc. variável montado no motor
DN ______________ 25 - 150
Q [m3/h] ________ max. 800
H [m] ___________ max. 102
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ ________ max. +110
n [rpm] ________ max. 4200

A Hyamaster • hyatronic

também disponível em 60 Hz

Descrição: Bomba monobloco, horizontal, monocelular, com corpo anelar, com
potências e dimensões principais conf. à EN 733, com anéis de desgaste do corpo
substituíveis. Conforme à ATEX.
Aplicações: Irrigação por aspersão, irrigação, sistemas de abastecimento de água
e de drenagem, sistemas de aquecimento e de ar condicionado, sistemas contra
incêndios, piscinas, bombagem de condensados, água quente, água de arrefecimento, água de serviço de incêndios, petróleo, água potável, produtos de limpeza,
água de serviço.
Catálogo nº 1213.5 

também disponível em 60 Hz
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Bombas normalizadas / monobloco, velocidade fixa /
variável
Etachrom BC PumpDrive
DN _______________ 25 - 80
Q [m3/h] ________ max. 260
H [m] ___________ max. 106
p [bar] ___________ max. 12
T [°C] _ ________ max. +110
n [rpm] ________ max. 3500
A PumpDrive

Bomba monobloco em aço inox. com sistema de veloc. variável montado no motor
Descrição: Bomba monobloco, horizontal, monocelular, com corpo anelar, com
potências e dimensões principais conf. à EN 733, com anéis de desgaste do corpo
substituíveis e sistema de veloc. variável montado no motor.
Aplicações: Irrigação por aspersão, irrigação, sistemas de abastecimento de água
e de drenagem, sistemas de aquecimento e de ar condicionado, sistemas contra
incêndios, piscinas, bombagem de condensados, água quente, água de arrefecimento, água de serviço de incêndios, petróleo, água potável, produtos de limpeza,
água de serviço.
Catálogo nº 1213.5 + 4070.5

Etachrom NC

Bomba normalizada em aço inox.
DN _______________ 25 - 80
Q [m3/h] ________ max. 260
H [m] ___________ max. 106
p [bar] ___________ max. 12
T [°C] _ ________ max. +110
Dados para 50 Hz

A Hyamaster • hyatronic

Descrição: Bomba horizontal, monocelular, com corpo anelar, com potências e
dimensões principais conf. à EN 733, com anéis de desgaste do corpo substituíveis.
Conforme à ATEX.
Aplicações: Abastecimento de água, irrigação por aspersão, sistemas de irrigação e de drenagem, sistemas de aquecimento e de ar condicionado, bombagem
de água potável, água de serviço, água quente, água de arrefecimento, água
de piscinas, água de serviço de incêndios, condensados, petróleo e produtos de
limpeza.
Catálogo nº 1212.5 

Etachrom NC PumpDrive
DN _______________ 25 - 80
Q [m3/h] ________ max. 260
H [m] ___________ max. 106
p [bar] ___________ max. 12
T [°C] _ ________ max. +110
n [rpm] ________ max. 3500
A PumpDrive

também disponível em 60 Hz

Bomba normalizada em aço inox. com sistema de veloc. variável montado no motor
Descrição: Bomba horizontal, monocelular, com corpo anelar, com potências e
dimensões principais conf. à EN 733, com anéis de desgaste do corpo substituíveis
e sistema de veloc. variável montado no motor.
Aplicações: Abastecimento de água, irrigação por aspersão, sistemas de irrigação e de drenagem, sistemas de aquecimento e de ar condicionado, bombagem
de água potável, água de serviço, água quente, água de arrefecimento, água
de piscinas, água de serviço de incêndios, condensados, petróleo e produtos de
limpeza.
Catálogo nº 1212.5 + 4070.5

Etanorm GPV / CPV

Bomba vertical de baixa pressão
DN ______________ 32 - 150
Q [m3/h] ________ max. 660
H [m] ___________ max. 102
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ _________ max. +95

Descrição: Bomba monocelular, com corpo de voluta, potências conf. à EN 733,
para instalação vertical em tanques fechados à pressão atmosférica. Profundidade
de submersão até 2000 m.
Aplicações: Bombagem de soluções neutras de desengorduramento e fosfatação,
água de lavagem com produtos de desengorduramento, pintura por imersão, etc.

Dados para 50 Hz

Catálogo nº 1214.5 
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também disponível em 60 Hz

A

Automação possível

Bombas para água quente

HPK-L

Bomba para recirculação de água quente / óleo térmico sem arrefecimento exterior
DN ______________ 25 - 250
Q [m3/h] _______ max. 1330
H [m] ___________ max. 155
p [bar] ___________ max. 40
T [°C] _ _ max. +240 / +350
Dados para 50 Hz

A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic

Descrição: Bomba horizontal, monocelular, com corpo de voluta bi-partida, com
desmontagem posterior do conjunto hidráulico conforme à EN 22858 / ISO 2858
/ ISO 5199, de aspiração simples, com impulsor radial. Equipada com barreira de
calor, câmara de vedação arrefecida a ar através de ventoínha, sem arrefecimento
exterior. Conforme à ATEX.
Aplicações: Bombagem de água quente em sistemas de tubagens ou de tancagem, especialmente em sistemas de aquecimento de média a elevada dimensão,
circulação forçada de caldeiras, sistemas de aquecimento municipal, etc.
Catálogo nº 1136.5 

HPK

também disponível em 60 Hz

Bomba para recirculação de água quente
DN _____________ 300 - 400
Q [m3/h] _______ max. 4150
H [m] ___________ max. 185
p [bar] ___________ max. 40
T [°C] _ ________ max. +400
Dados para 50 Hz

A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic

Descrição: Bomba horizontal, monocelular, com corpo de voluta bi-partida, com
desmontagem posterior do conjunto hidráulico conforme à EN 22858 / ISO 2858 /
ISO 5199, de aspiração simples, com impulsor radial. CertiIFcação TUV conforme
ao Regulamento para Caldeiras a Vapor Alemão (TRD), como opção. Conforme à
ATEX.
Aplicações: Bombagem de água quente e óleo térmico em sistemas de tubagens
ou de tancagem, especialmente em sistemas de aquecimento de média a elevada
dimensão, circulação forçada de caldeiras, sistemas de aquecimento municipal, etc.
Catálogo nº 1121.51 

HPH

também disponível em 60 Hz

Bomba para recirculação de água quente
DN ______________ 40 - 350
Q [m3/h] _______ max. 2350
H [m] ___________ max. 225
p [bar] __________ max. 110
T [°C] _ ________ max. +320
Dados para 50 Hz

A Hyamaster • hyatronic

Descrição: Bomba horizontal, monocelular, com corpo de voluta bi-partida, com
desmontagem posterior do conjunto hidráulico, de aspiração simples, com pés da
bomba centrais e impulsor radial. CertiIFcação TUV conforme ao Regulamento para
Caldeiras a Vapor Alemão (TRD), como opção. Conforme à ATEX.
Aplicações: Bombagem de água quente em instalações de produção de água
quente a alta pressão e utilização como bomba de alimentação de caldeiras e de
recirculação.
Catálogo nº 1122.5 

também disponível em 60 Hz

Bombas para água quente / óleo térmico

Etanorm SYA / RSY

Bomba para água quente / óleo térmico
DN ______________ 32 - 300
Q [m3/h] _______ max. 1900
H [m] ___________ max. 102
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ ________ max. +350

Descrição: Bomba horizontal, monocelular, com corpo de voluta, com desmontagem posterior do conjunto hidráulico, com acoplamento longo, potências
nominais e dimensões principais conf. à EN 733, com anel de desgaste do corpo
substituível. Conforme à ATEX.
Aplicações: Sistemas de transferência de calor (DIN 4754, VDI 3033) ou recirculação de água quente.

Dados para 50 Hz

A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic

A

Automação possível

Catálogo nº 1220.5 

também disponível em 60 Hz
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Bombas para água quente / óleo térmico

Etabloc SY / Etaline SY
DN ______________ 32 - 100
Q [m3/h] ________ max. 280
H [m] ____________ max. 67
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ ________ max. +350

Bomba para água quente / óleo térmico
Descrição: Bomba horizontal, monocelular, com corpo de voluta, com desmontagem posterior do conjunto hidráulico, potências nominais e dimensões principais
conf. à EN 733, ou in-line, com anel de desgaste do corpo substituível. Conforme
à ATEX.
Aplicações: Sistemas de transferência de calor (DIN 4754) ou recirculação de água
quente.

Dados para 50 Hz

A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic

Catálogo nº 1170.5 

também disponível em 60 Hz

Bombas de acoplamento magnético / herméticas para óleo
térmico
Etamagno SY / SYI / Bloc SY
DN____________ 32 - 150
Q [m3/h]________ max. 660
H [m]__________ max. 102
p [bar]_ _________ max. 16
T [°C]________ max. +350

Bomba para óleo térmico
Descrição: Bomba horizontal sem empanque, monocelular, com corpo de voluta,
com acoplamento magnético, potências nominais e dimensões principais conf.
à EN 733, com anel de desgaste do corpo substituível.
Aplicações: Bombagem de óleo térmico em sistemas de transferência de calor
conf. à DIN 4754.

Dados para 50 Hz

A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic

Catálogo nº 1218.5 

também disponível em 60 Hz

(Só disponível na Europa, na Rússia, no Médio Oriente e em África)

HX (Nikkiso-KSB)

Bomba para óleo térmico
DN_____________32 - 100
Q [m3/h] _ ______ max. 200
H [m] __________ max. 100
p [bar] __________ max. 40
T [°C] _ ______ max. +350

Descrição: Bomba horizontal sem empanque, monocelular, com corpo de voluta,
com motor totalmente hermético, não arrefecida, arrefecida ou aquecida, com
protecção anti-deflagrante. Conf. à ATEX.
Aplicações: Bombagem de óleo térmico e outros fluidos quentes em sistemas de
transferência de calor conf. à DIN 4754.

Dados para 50 Hz



também disponível em 60 Hz

(Só disponível na Europa, na Rússia, no Médio Oriente e em África)

HY (Nikkiso-KSB)

Bomba para óleo térmico
DN______________32 - 80
Q [m3/h] _ ______ max. 150
H [m] __________ max. 100
p [bar] __________ max. 40
T [°C]________ max. +250

Descrição: Bomba horizontal sem empanque, monocelular, com corpo de voluta,
com motor totalmente hermético, não arrefecida, arrefecida ou aquecida, com
protecção anti-deflagrante. Conf. à ATEX.
Aplicações: Bombagem de óleo térmico e outros fluidos quentes em sistemas de
transferência de calor conf. à DIN 4754.

Dados para 50 Hz
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também disponível em 60 Hz

A

Automação possível

Bombas químicas normalizadas

CPKN

Bomba química normalizada com chumaceira reforçada
DN ______________ 25 - 400
Q [m3/h] _______ max. 4150
H [m] ___________ max. 185
p [bar] ___________ max. 25
T [°C] _ ________ max. +400
Dados para 50 Hz

A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic

CPKN PumpDrive

Descrição: Bomba horizontal, monocelular, com corpo de voluta bi-partida, com
desmontagem posterior do conjunto hidráulico conf. à EN 22858 / ISO 2858 /
ISO5199, de aspiração simples, com impulsor radial. Também disponível com veio
“molhado”, câmara de vedação cónica, corpo aquecido (CPKNO-CHs) e/ou impulsor semi-aberto (CPKNO). Conforme à ATEX.
Aplicações: Bombagem de líquidos agressivos nas indústrias química e petroquímica, bem como em reIFnarias e sistemas contra incêndios, bombagem de
salmoura.
Catálogo nº 2730.5 

também disponível em 60 Hz

Bomba química normalizada com chumaceira reforçada e sistema veloc. variável
DN ______________ 25 - 300
Q [m3/h] _______ max. 1050
H [m] ___________ max. 220
p [bar] ___________ max. 25
T [°C] _ ________ max. +110
n [rpm] ________ max. 3600

A PumpDrive

Descrição: Bomba horizontal, monocelular, com corpo de voluta bi-partida, com
desmontagem posterior do conjunto hidráulico conf. à EN 22858 / ISO 2858 /
ISO5199, de aspiração simples, com impulsor radial. Também disponível com veio
“molhado”, câmara de vedação cónica, corpo aquecido (CPKNO-CHs) e/ou impulsor semi-aberto (CPKNO), com sistema de veloc. variável montado no motor.
Aplicações: Bombagem de líquidos agressivos nas indústrias química e petroquímica, bem como em reIFnarias e sistemas contra incêndios.
Catálogo nº 2730.5 + 4070.5

CPK-D

Bomba química normalizada com vedação do veio hidrodinâmica
DN ______________ 32 - 250
Q [m3/h] _______ max. 1100
H [m] ___________ max. 128
p [bar] ___________ max. 25
T [°C] _ ________ max. +150

Descrição: Bomba horizontal, monocelular, com corpo de voluta bi-partida, com
desmontagem posterior do conjunto hidráulico conf. à ISO 2858, de aspiração
simples, com impulsor radial e vedação do veio hidrodinâmica.
Aplicações: Bombagem de líquidos agressivos nas indústrias química e petroquímica, em reIFnarias e instalações de pintura.

Dados para 50 Hz

A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic

A

Automação possível

Catálogo nº 2726.1 

também disponível em 60 Hz
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Bombas sem empanque

Magnochem

Bomba química normalizada com acoplamento magnético
DN _____________ 25 - 250
Q [m3/h] _______ max. 1250
H [m] ___________ max. 153
p [bar] ___________ max. 25
T [°C] _ ________ max. +300
Dados para 50 Hz

A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic

Descrição: Bomba horizontal sem empanque, com acoplamento magnético, monocelular, com corpo de voluta, com desmontagem posterior do conjunto hidráulico
conf. à EN 22858 / ISO 2858 / ISO5199, de aspiração simples, com impulsor radial.
Conforme à ATEX.
Aplicações: Bombagem de líquidos agressivos, tóxicos, explosivos, de elevado
valor, inflamáveis, malcheirosos ou perigosos. nas indústrias química, petroquímica
e geral.
Catálogo nº 2739.5 

Magnochem - Bloc

também disponível em 60 Hz

Bomba química monobloco com acoplamento magnético
DN ______________ 25 - 125
Q [m3/h] ________ max. 240
H [m] ___________ max. 153
p [bar] ___________ max. 25
T [°C] _ ________ max. +250
Dados para 50 Hz

A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic

Descrição: Bomba horizontal sem empanque, com acoplamento magnético, monocelular, monobloco, com corpo de voluta, conf. à EN 22858 / ISO 2858 / ISO5199,
de aspiração simples, com impulsor radial. Conforme à ATEX.
Aplicações: Bombagem de líquidos agressivos, tóxicos, explosivos, de elevado
valor, inflamáveis, malcheirosos ou perigosos. nas indústrias química, petroquímica
e geral.
Catálogo nº 2749.5 

Etaseco / Etaseco-I

Grupo electrobomba para água com motor hermético
DN ______________ 32 - 100
Q [m3/h] ________ max. 250
H [m] ___________ max. 100
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ ________ max. +140
Dados para 50 Hz

A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic

Secochem Ex

Descrição: Bomba horizontal / vertical, monocelular, sem empanque, com corpo de
voluta com desmontagem posterior do conjunto hidráulico, com motor hermético,
baixo nível de ruído, de aspiração simples, com impulsor radial. Dimensões de
ligação do corpo conforme à EN 733.
Aplicações: Bombagem de líquidos agressivos, tóxicos, de elevado valor,
inflamáveis ou voláteis nas indústrias química, petroquímica, do ambiente e indústria geral.
Catálogo nº 2935.5 

também disponível em 60 Hz

Bomba química normalizada com motor hermético e anti-deflagrante
DN ______________ 25 - 100
Q [m3/h] ________ max. 300
H [m] ___________ max. 150
p [bar] ___________ max. 25
T [°C] _ ________ max. +130
Dados para 50 Hz

A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic

Secochem Ex K

Descrição: Bomba horizontal / vertical, monocelular, sem empanque, com corpo de
voluta com desmontagem posterior do conjunto hidráulico, com motor hermético,
baixo nível de ruído, de aspiração simples, com impulsor radial. Dimensões de ligação do corpo conforme à 22858 / ISO 2858, anti-deflagrante. Conforme à ATEX.
Aplicações: Bombagem de líquidos agressivos, tóxicos, de elevado valor, inflamáveis ou voláteis nas indústrias química, petroquímica, do ambiente e indústria
geral.
Catálogo nº 2939.5 

também disponível em 60 Hz

Bomba química normalizada com motor hermético e anti-deflagrante
DN ______________ 25 - 100
Q [m3/h] ________ max. 300
H [m] ___________ max. 150
p [bar] ___________ max. 25
T [°C] _ ________ max. +400
Dados para 50 Hz

A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic
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também disponível em 60 Hz

Descrição: Bomba horizontal sem empanque, monocelular, com corpo de voluta
com desmontagem posterior do conjunto hidráulico, com motor hermético, baixo
nível de ruído, de aspiração simples, com impulsor radial. Dimensões de ligação do
corpo conforme à 22858 / ISO 2858, anti-deflagrante e com arrefecimento exterior.
Conforme à ATEX.
Aplicações: Bombagem de líquidos agressivos, tóxicos, de elevado valor, inflamáveis ou voláteis nas indústrias química, petroquímica, do ambiente e indústria
geral.
Catálogo nº 2939.51 

também disponível em 60 Hz

A

Automação possível

Bombas sem empanque
(Só disponível na Europa, na Rússia, no Médio Oriente e em África)

HN / BN / TN (Nikkiso-KSB)
DN ______________ 32 - 300
Q [m3/h] ________ max. 800
H [m] ___________ max. 200
p [bar] ___________ max. 40
T [°C] _ ________ max. +180

Bomba química com motor hermético, anti-deflagrante
Descrição: Bomba horizontal (HN) ou vertical (BN / TN), sem empanque, monocelular, com motor totalmente hermético, não arrefecida, opcionalmente arrefecida
ou aquecida, com protecção anti-deflagrante. Conforme à ATEX.
Aplicações: Bombagem de líquidos agressivos, tóxicos, de elevado valor, inflamáveis ou voláteis nas indústrias química e petroquímica.

Dados para 50 Hz



também disponível em 60 Hz

(Só disponível na Europa, na Rússia, no Médio Oriente e em África)

HT / BT / TT (Nikkiso-KSB)
DN ______________ 32 - 300
Q [m3/h] ________ max. 800
H [m] ___________ max. 200
p [bar] ___________ max. 40
T [°C] _ ________ max. +400
Dados para 50 Hz

Bomba química com motor hermético, anti-deflagrante, para aplicações especiais
Descrição: Bomba horizontal (HT) ou vertical (BT / TT), sem empanque, monocelular, com motor totalmente hermético, com arrefecimento, com protecção antideflagrante. Conforme à ATEX.
Aplicações: Bombagem de líquidos agressivos, contendo sólidos, polimerizáveis,
explosivos, tóxicos, de elevado valor, inflamáveis ou voláteis, bem como óleos
térmicos, nas indústrias química e petroquímica.


também disponível em 60 Hz

(Só disponível na Europa, na Rússia, no Médio Oriente e em África)

HK (Nikkiso-KSB)

Bomba de dois andares com motor hermético
DN _______________ 25 - 40
Q [m3/h] _________ max. 10
H [m] ___________ max. 220
p [bar] ___________ max. 40
T [°C] _ ________ max. +150
n [rpm] ________ max. 8400

Descrição: Bomba horizontal sem empanque, com motor totalmente hermético,
com dois andares em tandem, com protecção anti-deflagrante. Conforme à ATEX.
Aplicações: Bombagem de líquidos agressivos, explosivos, tóxicos, de elevado
valor, inflamáveis ou voláteis, nas indústrias química e petroquímica. Para baixos
caudais, elevadas alturas man. e baixos NPSHR.

Dados para funcionamento a 8400 rpm



veloc. elevada, até 130 Hz

(Só disponível na Europa, na Rússia, no Médio Oriente e em África)

VN (Nikkiso-KSB)

Bomba multicelular com motor hermético
DN ______________ 40 - 100
Q [m3/h] ________ max. 140
H [m] ___________ max. 450
p [bar] ___________ max. 40
T [°C] _ ________ max. +180

Descrição: Bomba horizontal sem empanque, com motor totalmente hermético,
multicelular, com protecção anti-deflagrante. Conforme à ATEX.
Aplicações: Bombagem de líquidos agressivos, explosivos, tóxicos, de elevado
valor, inflamáveis ou voláteis, nas indústrias química e petroquímica. Para alturas
man. elevadas.

Dados para 50 Hz



também disponível em 60 Hz

(Só disponível na Europa, na Rússia, no Médio Oriente e em África)

DN (Nikkiso-KSB)

Bomba auto-ferrante com motor hermético
DN _______________ 32 - 50
Q [m3/h] _________ max. 40
H [m] ____________ max. 60
p [bar] ___________ max. 40
T [°C] _ ________ max. +180

Descrição: Bomba horizontal sem empanque, com motor totalmente hermético,
monocelular, auto-ferrante, com protecção anti-deflagrante. Conforme à ATEX.
Aplicações: Bombagem de líquidos agressivos, explosivos, tóxicos, de elevado
valor, inflamáveis ou voláteis, nas indústrias química e petroquímica. Bomba autoferrante para drenagem de tanques e descarga de tanques e de camiões cisterna.

Dados para 50 Hz



também disponível em 60 Hz
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Bombas de processo

RPH

Bomba de processo
DN ______________ 25 - 400
Q [m3/h] _______ max. 4150
H [m] ___________ max. 270
p [bar] ___________ max. 51
T [°C] _ ________ max. +450

Descrição: Bomba horizontal, monocelular, com corpo de voluta bi-partida com
desmontagem posterior do conjunto hidráulico conf. à API 610, 9ª edição, ou
ISO 13709 (serviços pesados), de aspiração simples, com impulsor radial e pés da
bomba centrados; com indutor, se solicitado. Conforme à ATEX.
Aplicações: ReIFnarias, indústrias química e petroquímica, centrais eléctricas.

Dados para 50 Hz

A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic

Catálogo nº 1312.5/1316.51 

CTN

também disponível em 60 Hz

Bomba química submersível vertical
DN ______________ 25 - 250
Q [m3/h] ________ max. 800
H [m] ____________ max. 93
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ ________ max. +300
Dados para 50 Hz

A Hyamaster • hyatronic

Descrição: Bomba submersível vertical, mono ou bicelular, com corpo de voluta
dupla bi-partida, para instalação submersível ou a seco, de aspiração simples, com
impulsor radial; disponível variante com corpo aquecido. Conforme à ATEX.
Aplicações: Bombagem de líquidos quimicamente agressivos, também ligeiramente contaminados ou com baixo teor de sólidos nas indústrias química e petroquímica.
Catálogo nº 2711.5 

também disponível em 60 Hz

Micro processos

Microchem

Bomba centrífuga para micro processos
Q [ml/min] _____ max. 5000
H [m] ___________ max. 250
p [bar] ___________ max. 25
T [°C] _ _______ -10 a +100

A
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Descrição: Grupo electrobomba consistindo numa bomba centrífuga monocelular de velocidade variável, com motor directamente ligado por flange e módulo de comando.
Aplicações: Bombagem contínua de líquidos agressivos orgânicos e inorgânicos, nos
processos químicos. A bomba é adequada para utilização em laboratórios, instalações
de investigação e em processos produtivos, especialmente na engenharia de processos
industriais, processos contínuos, engenharia de micro processos, pequenas instalações e
aplicações de dosagem.
Catálogo nº 2600.5

A

Automação possível

Sistemas de reutilização de águas pluviais

Hya-Rain / Hya-Rain N

Sistema de reutilização de águas pluviais com uma bomba

Rp ____________________ 1
Q [m3/h] __________ max. 4
H [m] ____________ max. 43
p [bar] ____________ max. 6
T [°C] _ _________ max. +35

Descrição: Sistema compacto para reutilização de águas pluviais, pronto a ligar.
Aplicações: Reutilização de águas pluviais e de serviço, sistemas de irrigação e
de irrigação por aspersão.

Dados para 50 Hz

A

Catálogo nº 5602.51

Eco-Rain

Sistema de reutilização de águas pluviais com uma bomba
Rp ____________________ 1
Q [m3/h] __________ max. 4
H [m] ____________ max. 43
p [bar] ____________ max. 6
T [°C] _ _________ max. +35

Descrição: Sistema compacto básico para reutilização de águas pluviais, pronto
a ligar.
Aplicações: Reutilização de águas pluviais e de serviço, sistemas de irrigação e
de irrigação por aspersão.

Dados para 50 Hz

A

Catálogo nº 5605.5

Sistemas domésticos de abastecimento de água com
comando automático / piscinas
Multi Eco

Bomba centrífuga multicelular auto-ferrante
Rp ________________ 1-1¼
Q [m3/h] __________ max. 8
H [m] ____________ max. 54
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ _________ max. +50
n [rpm] ________ max. 2800

A Quadros eléctricos

Multi Eco-Pro

Catálogo nº 5180.5

Bomba centrífuga multicelular auto-ferrante com dispositivo de comando automático
Rp ________________ 1-1¼
Q [m3/h] __________ max. 8
H [m] ____________ max. 54
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ _________ max. +50
n [rpm] ________ max. 2800

A Quadros eléctricos

A

Automação possível

Descrição: Bomba centrífuga multicelular, auto-ferrante, em construção monobloco.
Aplicações: Habitações mono ou bi-familiares, instalações agrícolas, irrigação
e sistemas de irrigação por aspersão, instalações de lavagem, sistemas de abastecimento de água e reutilização de águas pluviais.

Descrição: Bomba centrífuga multicelular, auto-ferrante, em construção monobloco, com cabo de potência, IFcha e dispositivo de comando automático Controlmatic
E, que liga e desliga a bomba quando as torneiras são abertas / fechadas e protege
a bomba contra funcionamento a seco.
Aplicações: Habitações mono ou bi-familiares, instalações agrícolas, irrigação e
sistemas de irrigação por aspersão, instalações de lavagem, sistemas de abastecimento de água e reutilização de águas pluviais.
Catálogo nº 5182.5
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Sistemas domésticos de abastecimento de água com
comando automático / piscinas
Multi Eco-Top

Sistema de abastecimento de água doméstico
Rp ________________ 1-1¼
Q [m3/h] __________ max. 8
H [m] ____________ max. 54
p [bar] ____________ max. 7
T [°C] _ _________ max. +50
n [rpm] ________ max. 2800

A

Descrição: Bomba centrífuga multicelular, auto-ferrante, em construção monobloco, incl. acumulador com membrana substituível aprovada para água potável,
volume total 20 ou 50 l, interruptor de pressão para funcionamento automático e
cabo de potência com 1,5 m.
Aplicações: Habitações mono ou bi-familiares, instalações agrícolas, irrigação e
sistemas de irrigação por aspersão, instalações de lavagem, sistemas de abastecimento de água e reutilização de águas pluviais.
Catálogo nº 5181.5

Movitec VE

Bomba de alta pressão monobloco in-line
Rp __________________ 1½
Q [m3/h] _________ max. 12
H [m] ____________ max. 70
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ _________ max. +60
n [rpm] ________ max. 2900

A

Descrição: Bomba centrífuga multicelular de alta pressão, vertical (instalação horizontal em opção), com tubagens de aspiração e descarga com o mesmo diâmetro
nominal em posição oposta uma à outra (construção “in-line”).
Aplicações: Habitações mono ou bi-familiares, instalações agrícolas, irrigação e
sistemas de irrigação por aspersão, instalações de lavagem, sistemas de abastecimento de água e reutilização de águas pluviais, aumento da pressão, recirculação
de água quente e de água de arrefecimento, sistemas contra incêndios.
Catálogo nº 1798.5 

Ixo

Grupo electrobomba submersível
Rp __________________ 1¼
Q [m3/h] __________ max. 8
H [m] ____________ max. 65
T [°C] _ _________ max. +35
n [rpm] ________ max. 2900

A Quadros eléctricos

Bomba de recirculação para sistemas de IFltragem de piscinas
Rp ____________________ 2
Q [m3/h] _________ max. 36
H [m] ____________ max. 21
p [bar] __________ max. 2.5
T [°C] _ _________ max. +35
n [rpm] ________ max. 2800
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Descrição: Bomba centrífuga monobloco multicelular, total ou parcialmente
submersa (imersão mín. 0,1 m), aspiração de nível baixo, IFltro na aspiração com
malha máx. de 2,5 mm.
Aplicações: Abastecimento de água, irrigação por aspersão, e sistemas de irrigação, instalações de lavagem, sistemas de reutilização de águas pluviais, captação
de água de furos, tanques e cisternas.
Catálogo nº 2146.5

Filtra

A

também disponível em 60 Hz

Descrição: Bomba centrífuga monobloco, monocelular, auto-ferrante.
Aplicações: Água limpa ou ligeiramente contaminada, água de piscinas com um
teor de cloro até 0.3 %, água de piscinas ozonizadas com um teor de sal até 7 ‰.

Catálogo nº 2127.5

A

Automação possível

Centrais hidropressoras

Hya-Solo E

Central hidropressora, 1 bomba
Rp __________________ 1¼
Q [m3/h] __________ max. 6
H [m] ____________ max. 50
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ _________ max. +60
Dados para 50 Hz

A

Descrição: Central hidropressora compacta, totalmente automática, com uma
bomba e acumulador de membrana de 8 l, com arranque comandado pela pressão
e paragem comandada pelo caudal.
Aplicações: Sistemas de abastecimento de água para edifícios residenciais e de
escritórios, sistemas de irrigação / irrigação por aspersão e de reutilização de águas
pluviais, sistemas de abastecimento de água de serviço na indústria e no comércio.
Catálogo nº 1951.5

Hya-Solo D

Central hidropressora, 1 bomba
Rp / DN _________ 1¼ / 100
Q [m3/h] _________ max. 75
H [m] ___________ max. 150
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ _________ max. +70
Dados para 50 Hz

A

Descrição: Central hidropressora compacta, totalmente automática, com uma
bomba e acumulador de membrana de 8 l, com arranque comandado pela pressão e paragem comandada pelo caudal.
Aplicações: Para instalações industriais, sistemas de abastecimento de água
para edifícios residenciais e de escritórios, sistemas de irrigação / irrigação por
aspersão e de reutilização de águas pluviais, sistemas de abastecimento de água
de serviço na indústria e no comércio.
Catálogo nº 1951.5

Hya-Solo DV

Central hidropressora, 1 bomba
Rp / DN _________ 1¼ / 100
Q [m3/h] _________ max.110
H [m] ___________ max. 150
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ _________ max. +70
Dados para funcionamento a 2900 rpm

A PumpDrive

Descrição: Central hidropressora compacta, totalmente automática com sistema
de velocidade variável PumpDrive, com uma bomba, com arranque comandado
pela pressão e paragem comandada pelo caudal.
Aplicações: Para instalações industriais, sistemas de abastecimento de água
para edifícios residenciais e de escritórios, sistemas de irrigação / irrigação por
aspersão e de reutilização de águas pluviais, sistemas de abastecimento de água
de serviço na indústria e no comércio.
Catálogo nº 1951.5

Hya-Eco K

Central hidropressora, 2 a 3 bombas
Rp / DN ____________ 2 / 80
Q [m3/h] _________ max. 70
H [m] ___________ max. 100
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ _________ max. +70
Dados para 50 Hz

A

Aplicações: Edifícios residenciais, hospitais, edifícios de escritórios, hotéis, centros comerciais, instalações industriais, etc.
Catálogo nº 1967.5

Hya-Eco VP

Central hidropressora com regulação contínua da veloc. variável de cada bomba
Rp / DN ____________ 2 / 80
Q [m3/h] _________ max. 70
H [m] ___________ max. 120
p [bar] ___________ max. 12
T [°C] _ _________ max. +70
Dados para funcionamento a 3500 rpm

A

A

Descrição: Central hidropressora compacta, totalmente automática, com 2 a 3
bombas de alta pressão verticais e sistema de comando totalmente electrónico
para garantir a pressão solicitada, versão standard com contacto para indicação
de avarias sem Tensãom, e monitorização em contínuo dos sensores ligados, conIFguração e funções conforme à norma DIN 1988, parte 5.

Descrição: Central hidropressora compacta, totalmente automática, com 2 a 3
bombas de alta pressão verticais e regulação contínua da veloc. variável de cada
bomba, para comando totalmente electrónico da pressão solicitada, com dois contactos standard para indicação de avarias sem Tensãom. ConIFguração e funções
conforme à norma DIN 1988, parte 5.
Aplicações: Edifícios residenciais, hospitais, edifícios de escritórios, hotéis, centros comerciais, instalações industriais, e outras aplicações.
Catálogo nº 1967.52

Automação possível
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Centrais hidropressoras

Hyamat K

Central hidropressora, 2 a 6 bombas
Rp / DN _________ 1½ / 250
Q [m3/h] ________ max. 660
H [m] ___________ max. 160
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ _________ max. +70
Dados para 50 Hz

Descrição: Central hidropressora compacta, totalmente automática, com 2 a 6
bombas de alta pressão verticais e sistema de comando totalmente electrónico
para garantir a pressão solicitada, com contacto para indicação de avarias sem
Tensãom, e monitorização em contínuo dos sensores ligados, conIFguração e funções conforme à norma DIN 1988, parte 5.
Aplicações: Edifícios residenciais, hospitais, edifícios de escritórios, hotéis, centros
comerciais, instalações industriais, etc.
Catálogo nº 1952.5

Hyamat V

Central hidropressora com regulação contínua da veloc. variável de uma bomba
Rp / DN _________ 1½ / 250
Q [m3/h] ________ max. 660
H [m] ___________ max. 160
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ _________ max. +70
Dados para funcionamento a 2900 rpm

A hyatronic

Descrição: Central hidropressora compacta, totalmente automática, com 2 a 6
bombas de alta pressão verticais e regulação contínua da veloc. variável de uma
bomba, para comando totalmente electrónico da pressão solicitada, conIFguração e
funções conforme à norma DIN 1988, parte 5.
Aplicações: Edifícios residenciais, hospitais, edifícios de escritórios, hotéis, centros
comerciais, instalações industriais, etc.

Catálogo nº 1953.51

Hyamat VP

Central hidropressora com regulação contínua da veloc. variável de cada bomba
Rp / DN _________ 1½ / 250
Q [m3/h] ________ max. 660
H [m] ___________ max. 160
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ _________ max. +70
Dados para funcionamento a 2900 rpm

A PumpDrive

Descrição: Central hidropressora compacta, totalmente automática, com 2 a 4
bombas de alta pressão verticais e regulação contínua da veloc. variável de cada
bomba, através do sistema de comando PumpDrive. Para comando totalmente
electrónico da pressão solicitada; conIFguração e funções conforme à norma DIN
1988, parte 5.
Aplicações: Edifícios residenciais, hospitais, edifícios de escritórios, hotéis, centros
comerciais, instalações industriais, etc.
Catálogo nº 1953.52

Hyamat IK, IV, IVP

Central hidropressora para aplicações industriais
DN _____________ 100 - 200
Q [m3/h] ________ max. 640
H [m] ___________ max. 160
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ _________ max. +70

Descrição: Central hidropressora compacta, totalmente automática, com 2 a 4
bombas de alta pressão verticais e comando totalmente electrónico para garantir a
pressão solicitada, conIFguração e funções conforme à norma DIN 1988, parte 5.
Aplicações: Bombagem de água de serviço e água de arrefecimento química ou
mecanicamente não agressivas, na indústria.

Dados para 50 Hz

A Hyamaster • hyatronic
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Catálogo nº 1950.5

A

Automação possível

Bombas de drenagem / águas residuais

Ama®-Drainer 301, 303, 324, 356
Rp ______________ 1¼ - 1½
Q [m3/h] _________ max. 17
H [m] ____________ max. 12
T [°C] _ _________ max. +35
Dados para 50 Hz

A Quadros eléctricos • LevelControl

Grupo electrobomba submersível
Descrição: Grupo electrobomba submersível, vertical, monobloco, IP 68, monocelular, com ou sem bóia de nível, imersão máx. de 2 m.
Aplicações: Drenagem automática de poços, fossas, estaleiros e caves com risco
de inundação, baixo nível de água superIFcial, rebaixamento do nível da água, drenagem de passagens subterrâneas, captação de água de rios e reservatórios.

Catálogo nº 2331.51 / 2331.52

Ama®-Drainer 400/10 400/35 500/10/11
Rp _______________ 1½ - 2
Q [m3/h] _________ max. 50
H [m] ____________ max. 24
T [°C] _ _________ max. +40
Dados para 50 Hz

A Quadros eléctricos • LevelControl

Grupo electrobomba submersível
Descrição: Grupo electrobomba submersível, vertical, monobloco, IP 68, monocelular, com ou sem bóia de nível, imersão máx. de 10 m.
Aplicações: Drenagem automática de poços, fossas, estaleiros e caves com risco
de inundação, baixo nível de água superIFcial, rebaixamento do nível da água,
drenagem de passagens subterrâneas, captação de água de rios e reservatórios,
bombagem de água altamente contaminada contendo IFbras.

Catálogo nº 2331.53

Ama®-Drainer 80, 100
Rp / DN _ _______ 2½ / 100
Q [m3/h] ________ max. 130
H [m] ____________ max. 26
T [°C] _ _________ max. +50
Dados para 50 Hz

A Quadros eléctricos • LevelControl

Grupo electrobomba submersível
Descrição: Grupo electrobomba submersível, vertical, monobloco, IP 68, monocelular, com ou sem bóia de nível, imersão máx. de 10 m.
Aplicações: Drenagem automática de poços, fossas, estaleiros e caves com risco
de inundação, baixo nível de água superIFcial, rebaixamento do nível da água, drenagem de passagens subterrâneas, captação de água de rios e reservatórios.

Catálogo nº 2331.54

Ama®-Porter F / S / ICS
DN _______________ 50 - 65
Q [m3/h] _________ max. 40
H [m] ____________ max. 21
T [°C] _ _________ max. +40

Grupo electrobomba submersível
Descrição: Grupo electrobomba submersível, vertical, monobloco (variante em
ferro fundido), para águas residuais, monocelular, sem protecção anti-deflagrante.
Aplicações: Bombagem de todos os tipos de águas residuais.

Dados para 50 Hz

A Quadros eléctricos • LevelControl

Catálogo nº 2541.51/2539.51/2539.52/2539.53

Rotex

Bomba para águas residuais
Rp ________________ 1¼ - 2
Q [m3/h] _________ max. 24
H [m] ____________ max. 14
T [°C] _ _________ max. +90
Dados para 50 Hz

A Quadros eléctricos

A

Automação possível

Descrição: Bomba centrífuga vertical, monocelular, com descarga para cima paralela ao veio da bomba, pé da bomba com IFltro de aspiração integrado. 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.
Aplicações: Bombagem automática de água residual de edifícios, poços e tanques
com risco de inundação, rebaixamento do nível da água e drenagem.

Catálogo nº 2322.5
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Bombas de drenagem / águas residuais

MK / MKY

Bomba para águas residuais, condensados e fluidos de transferência de calor
Rp / DN ____________ 2 / 50
Q [m3/h] _________ max. 36
H [m] ____________ max. 19
T [°C] _ ________ max. +200
Dados para 50 Hz

A Quadros eléctricos • LevelControl

Descrição: Bomba submersível vertical com impulsor de três canais, corpo da
bomba com IFltro de aspiração integrado.
Aplicações: Bombagem de 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 directa em tanques de aquecimento
ou permutadores de calor em circuitos secundários de sistemas de transferência de
calor (MKY).
Catálogo nº 2324.5

Estações elevatórias compactas / tanques colectores

Ama®-Drainer-Box

Estação elevatória compacta automática para águas residuais
DN _______________ 40 - 50
Q [m3/h] _________ max. 35
H [m] ____________ max. 21
T [°C] _ _________ max. +40
Dados para 50 Hz

A Quadros eléctricos

Descrição: Tanque colector em plástico, acima do nível do solo estável ou abaixo
do nível do solo resistente ao impacto, com dreno e IFltro de odores, ambas as
variantes com grupo electrobomba submersível Ama-Drainer, com arranque e paragem automáticos e válvula de retenção.
Aplicações: Bacias de lavagem, duches, máquinas de lavar, entradas de garagens,
caves, divisões com risco de inundação, etc.

Catálogo nº 2331.55

mini-Compacta®

Estação elevatória compacta submersível para esgoto
DN ______________ 32 - 100
Q [m3/h] _________ max. 36
H [m] ____________ max. 25
T [°C] _ _________ max. +40

Descrição: Estação elevatória compacta submersível para bombagem automática
de esgoto doméstico e sanitário, abaixo do nível do colector geral.
Aplicações: Caves de prédios, bares, salas de festas e saunas em caves, cinemas e
teatros, centros comerciais e hospitais, hotéis, restaurantes, escolas, etc.

Dados para 50 Hz

A Quadros eléctricos • LevelControl

Catálogo nº 2317.54

Compacta®

Estação elevatória compacta submersível para esgoto
DN ______________ 80 - 100
Q [m3/h] ________ max. 140
H [m] ____________ max. 24
T [°C] _ _______ max. +40*
Dados para 50 Hz

Descrição: Estação elevatória compacta submersível para bombagem automática
de esgoto doméstico e sanitário, abaixo do nível do colector geral.
Aplicações: Caves de prédios, bares, salas de festas e saunas em caves, cinemas e
teatros, centros comerciais e hospitais, hotéis, restaurantes, escolas, edifícios públicos, instalações industriais, bombagem conjunta de várias casas, etc.

* até +65 °C, por períodos curtos

A Quadros eléctricos • LevelControl
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Catálogo nº 2317.55

A

Automação possível

Estações elevatórias compactas / tanques colectores

Estação de bombagem Ama®-Porter CK
DN _______________ 50 - 65
Q [m3/h] _________ max. 40
H [m] ____________ max. 21
T [°C] _ _________ max. +40
Dados para 50 Hz

A Quadros eléctricos

Estação de bombagem e tanque colector em plástico com Ama-Porter
Descrição: Estação de bombagem compacta com uma ou duas bombas, pronta
para instalar, com tanque colector em PE-LLD (polietileno), para instalação abaixo
do nível do solo. Equipada com uma ou duas bombas submersíveis para águas
residuais Ama®-Porter, sem protecção anti-deflagrante. Tanque colector conf. à
DIN 1986-100 e EN 752 / EN 476.
Aplicações: Renovação de edifícios, bombagem de esgoto em vários sectores,
bombagem conjunta de várias casas, drenagem.
Catálogo nº 2334.51

Estação de bombagem Amarex N CK
DN _______________ 32 - 65
Q [m3/h] ________ max. 190
H [m] ____________ max. 49
T [°C] _ _________ max. +40
Dados para 50 Hz

LevelControl
eléctricos • LevelControl
A Quadros

Estação de bombagem e tanque colector em plástico com Amarex N
Descrição: Estação de bombagem compacta com uma ou duas bombas, pronta
para instalar, com tanque colector em PE-LLD (polietileno), para instalação abaixo
do nível do solo. Equipada com uma ou duas bombas submersíveis para águas
residuais Amarex N, também disponível com protecção anti-deflagrante. Tanque
colector conf. à DIN 1986-100 e EN 752 / EN 476.
Aplicações: Renovação de edifícios, bombagem de esgoto em vários sectores,
bombagem conjunta de várias casas, drenagem.
Catálogo nº 2334.52 

Evamatic-Box

também disponível em 60 Hz

Estação elevatória compacta para esgoto
DN _______________ 50 - 65
Q [m3/h] _________ max. 40
H [m] ____________ max. 21
T [°C] _ _________ max. +40

Descrição: Estação elevatória compacta com uma ou duas bombas submersíveis
para águas residuais Ama-Porter, com impulsor vortex (F) ou triturador (S), conf.
à EN 12050-1.
Aplicações: Bombagem de águas residuais e esgoto doméstico.

Dados para 50 Hz

LevelControl

Catálogo nº 2319.51-20 

Evamatic-Box ICS®

Estação elevatória compacta para esgoto
DN _______________ 50 - 65
Q [m3/h] _________ max. 40
H [m] ____________ max. 21
T [°C] _ _________ max. +40

Descrição: Estação elevatória compacta com uma ou duas bombas submersíveis
para águas residuais Ama-Porter ICS, com impulsor vortex (F) ou triturador (S) e
sistema de comando ICS.
Aplicações: Bombagem de águas residuais e esgoto doméstico.

Dados para 50 Hz

LevelControl

A

Automação possível

Catálogo nº 2319.52-20 
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Grupos electrobomba submersíveis

Amarex N

Grupo electrobomba submersível DN 32 a 100
DN ______________ 32 - 100
Q [m3/h] ________ max. 190
H [m] ____________ max. 49
T [°C] _ _________ max. +55
Dados para 50 Hz

A Quadros eléctricos • LevelControl

Descrição: Grupo electrobomba submersível, vertical, monocelular, para instalação
submersa, estacionária ou transportável. As bombas Amarex são submersíveis,
monocelulares, de aspiração simples e monobloco, mas não auto-ferrantes.
Conforme à ATEX.
Aplicações: Bombagem de todos os tipos de águas residuais, especialmente
esgoto bruto contendo IFbras longas e substâncias sólidas, fluidos contendo gás /
ar, bem como lamas brutas, activadas e digeridas, captação de água, drenagem de
instalações e superfícies sujeitas a risco de inundação.
Catálogo nº 2563.5 

Amarex KRT

também disponível em 60 Hz

Grupo electrobomba submersível DN 40 a 700
DN ______________ 40 - 700
Q [m3/h] ______ max. 10800
H [m] ___________ max. 100
T [°C] _ _________ max. +60
n [rpm] ________ max. 2900

A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic • Quadros eléctricos • LevelControl

Descrição: Grupo electrobomba submersível, vertical, monobloco, com vários tipos
de impulsores, para instalação submersível ou a seco, estacionária ou transportável. Conforme à ATEX.
Aplicações: Bombagem de todos os tipos de águas residuais abrasivas ou agressivas para instalações de águas residuais ou de água limpa, bem como na indústria,
especialmente esgoto bruto contendo IFbras longas e substâncias sólidas, fluidos
contendo gás / ar, bem como lamas brutas, activadas e digeridas; dessalinização
de água do mar.
Catálogo nº 2553.5 

Amarex KRT, instalação a seco
DN ____________ 100 - 700
Q [m3/h] ______ max. 10000
H [m] ___________ max. 100
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ _________ max. +40
n [rpm] ________ max. 1450
A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic

também disponível em 60 Hz

Grupo electrobomba submersível DN 100 a 700
Descrição: Grupo electrobomba submersível, vertical, monobloco, com vários tipos
de impulsores, para instalação a seco.
Aplicações: Bombagem de todos os tipos de águas residuais abrasivas ou agressivas para instalações de águas residuais e industriais, especialmente esgoto contendo IFbras longas e substâncias sólidas, fluidos contendo gás / ar, bem como lamas
brutas, activadas e digeridas.

Catálogo nº 2553.57 

também disponível em 60 Hz

Bombas submersíveis em tubagens de descarga

Amacan K

Grupo electrobomba submersível com impulsor multicanal fechado
DN ___________ 700 - 1400
Q [m3/h] _______ max. 7200
H [m] ____________ max. 30
T [°C] _ _________ max. +40
n [rpm] _________ max. 980

A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic
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Descrição: Grupo electrobomba submersível, monocelular, de aspiração simples,
com impulsor multicanal fechado, para instalação em tubagens de descarga, protecção anti-deflagrante conforme à ATEX II G2 T3.
Aplicações: Bombagem de águas residuais pré-lavadas e quimicamente neutras,
efluentes e esgotos industriais, fluidos sem substâncias IFbrosas, pré-gradadas ou
decantadas, como bomba de mistura de água com lamas activadas em estações de
tratamento de efluentes, sistemas de bombagem em irrigação e drenagem.
Catálogo nº 1579.5 

também disponível em 60 Hz

A

Automação possível

Bombas submersíveis em tubagens de descarga

Amacan P

Grupo electrobomba submersível com propulsor axial
DN ___________ 500 - 1500
Q [m3/h] ______ max. 25200
H [m] ____________ max. 12
T [°C] _ _________ max. +40
n [rpm] ________ max. 1450

A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic

Amacan S

Descrição: Grupo electrobomba submersível, monocelular, de aspiração simples,
com propulsor axial tipo ECB, para instalação em tubagens de descarga, protecção
anti-deflagrante conforme à ATEX II G2 T3.
Aplicações: Sistemas de bombagem em irrigação e drenagem, estações de bombagem de água das chuvas, bombagem de água limpa ou não tratada em estações
de tratamento de água e de efluentes, de água de arrefecimento em centrais termoeléctricas e processos industriais, sistemas de abastecimento de água industrial,
controlo da poluição da água e de água das cheias, aquacultura.
Catálogo nº 1580.5 

também disponível em 60 Hz

Grupo electrobomba submersível com impulsor semi-axial
DN ___________ 650 - 1300
Q [m3/h] ______ max. 10800
H [m] ____________ max. 40
T [°C] _ _________ max. +30
n [rpm] ________ max. 1450

A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic

Descrição: Grupo electrobomba submersível, monocelular, com impulsor semiaxial, para instalação em tubagens de descarga, protecção anti-deflagrante conforme à ATEX II G2 T3.
Aplicações: Bombagem de água sem substâncias IFbrosas em sistemas de bombagem em irrigação e drenagem, sistemas de abastecimento de água, sistemas de
controlo da poluição da água e de água das cheias.

Catálogo nº 1589.5 

também disponível em 60 Hz

Misturadores / agitadores / sistemas de lavagem
de tanques
Amamix

Misturador submersível
ø Propulsor [mm] __ 200 - 600
Prof. de instal. [m] _ ______
__________________max. 30
T [°C] _ _________ max. +40
n [rpm] ________ max. 1400

Descrição: Misturador submersível horizontal, com propulsor “sempre limpo” tipo
ECB, directamente acoplado ao motor ou com redutor, protecção anti-deflagrante
conforme à ATEX II G2 T3 ou T4.
Aplicações: Para tratamento de águas residuais e lamas municipais e industriais e
para tecnologias ambientais (centrais de biogás, etc.).

Catálogo nº 1592.551/1592.552 

Amaprop

também disponível em 60 Hz

Agitador submersível
ø Propulsor [mm] _ 1200 - 2500
Prof. de instal. [m] _ ______
_ ______________ max. 30
T [°C] _ _________ max. +40
n [rpm] _________ max. 109

Descrição: Agitador submersível horizontal, monobloco, com propulsor “sempre
limpo” tipo ECB, equipado com redutor coaxial, protecção anti-deflagrante conforme à ATEX II G2 T3 ou T4.
Aplicações: Circulação, suspensão e dispersão de águas residuais e lamas municipais e industriais, incluindo em tecnologias ambientais (centrais de biogás, etc.).

Catálogo nº 1592.505

A

Automação possível
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Misturadores / agitadores / sistemas de lavagem
de tanques
Amajet

Sistema de lavagem
DN _____________ 100 - 150
Q [m3/h] ________ max. 195
T [°C] _ _________ max. +40
n [rpm] ________ max. 1450

Descrição: Grupo electrobomba de jacto propulsor, vertical ou horizontal, para instalação transportável ou estacionária, com impulsor vortex. Potências nominais do
motor de 5,5 a 27 kW. Variantes disponíveis: Amajet, SewerAmajet, SwingAmajet,
MultiAmajet.
Aplicações: Lavagem de tanques de retenção de águas da chuva e de esgoto.

Catálogo nº 1574.5

Amaline

Grupo electrobomba submersível de recirculação
DN _____________ 300 - 800
Q [m3/h] _______ max. 5400
H [m] _____________ max. 2
T [°C] _ _________ max. +40
n [rpm] _________ max. 960

Descrição: Bomba propulsora horizontal com motor submersível, para instalação
submersa, equipada com redutor coaxial ou de acoplamento directo, propulsor tipo
ECB com 3 lâminas rígidas que repelem IFbras, ligação à tubagem de descarga sem
pernos, protecção anti-deflagrante conforme à ATEX II G2 T3 ou T4.
Aplicações: Recirculação de lamas activadas em sistemas de tratamento de águas
residuais.

Catálogo nº 1594.5

Bombas para fluidos com sólidos

Sewatec / Sewabloc

Bomba com corpo de voluta para instalação a seco
DN ______________ 50 - 700
Q [m3/h] ______ 60 - 10000
H [m] ____________ max. 95
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ _________ max. +70
n [rpm] ________ max. 2900

A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic

KWP / KWP-Bloc

Aplicações: Bombagem de esgoto e todos os tipos de águas residuais em instalações de águas residuais e industriais.

Catálogo nº 2580.5/2580.45/2580.35 

também disponível em 60 Hz

Bomba centrífuga / monobloco com impulsor multicanal
DN ______________ 40 - 800
Q [m3/h] _______ max. 1300
H [m] ___________ max. 100
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ ________ max. +280
n [rpm] ________ max. 2900

A PumpExpert • Hyamaster • hyatronic
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Descrição: Bomba vertical ou horizontal com corpo de voluta, com impulsor vortex
(F), monocanal fechado (E), monocanal fechado (K) e monocanal aberto (D), flange
de descarga conf. normas ANSI e DIN. Conforme à ATEX.

Descrição: Bomba com corpo de voluta bi-partida, horizontal, com desmontagem
posterior do conjunto hidráulico ou monobloco, monocelular, de aspiração simples,
disponível com vários tipos de impulsores: monocanal fechado, multicanal aberto,
vortex. Conforme à ATEX.
Aplicações: HBombagem de esgoto pré-tratado, águas residuais, todo o tipo de
resíduos sem substâncias IFbrosas, e pastas com matéria seca até 5%, de densidade máx. 1,1 kg/dm3.
Catálogo nº 2361.5/2362.5/2361.450/2361.453/2361.460

também disponível em 60 Hz

A

Automação possível

Bombas auto-ferrantes

Etaprime L

Bomba auto-ferrante para líquidos puros ou contaminados
DN ______________ 25 - 125
Q [m3/h] ________ max. 180
H [m] ____________ max. 85
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ _________ max. +90

Descrição: Bomba auto-ferrante com corpo de voluta, horizontal, de acoplamento
longo com desmontagem posterior do conjunto hidráulico, monocelular, com
impulsor multicanal aberto. Conforme à ATEX.
Aplicações: Bombagem de líquidos puros, contaminados ou agressivos, não contendo substâncias sólidas e / ou abrasivas.

Dados para 50 Hz

Catálogo nº 2745.5 

Etaprime B / BN

também disponível em 60 Hz

Bomba auto-ferrante monobloco para líquidos puros ou contaminados
DN ______________ 25 - 100
Q [m3/h] ________ max. 130
H [m] ____________ max. 72
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ _________ max. +90

Descrição: Bomba auto-ferrante com corpo de voluta, horizontal, monocelular,
com impulsor multicanal aberto, monobloco, com veio da bomba e do motor
comum (B) ou rigidamente ligados (BN). Conforme à ATEX.
Aplicações: Bombagem de líquidos puros, contaminados ou agressivos, não contendo substâncias sólidas e / ou abrasivas.

Dados para 50 Hz

Catálogo nº 2746.5 

também disponível em 60 Hz

Bombas submersíveis para furo

S 100D / UPA 100C

Bomba submersível para furo
DN __________________ 100
Q [m3/h] _________ max. 16
H [m] ___________ max. 400
T [°C] _ _________ max. +30
Dados para 50 Hz

A Quadros eléctricos

Descrição: Bomba centrífuga multicelular com corpo de secção anelar, em plástico
(S 100D) ou aço inox. (UPA 100C), para furos de diâmetro 100 mm (4 polegadas) e
superior, disponível com motor monofásico de c. a. ou trifásico.
Aplicações: Abastecimento de água doméstico, sistemas de irrigação e de irrigação
por aspersão, rebaixamento de níveis de água subterrânea, sistemas contra incêndios, circuitos de arrefecimento, fontes, sistemas hidropressores e de ar condicionado. A UPA 100C também é utilizada em água potável.
Catálogo nº 3400.5 

UPA 150C

Bomba submersível para furo
DN __________________ 150
Q [m3/h] _________ max. 79
H [m] ___________ max. 570
T [°C] _ _________ max. +30
Dados para 50 Hz

A Hyamaster • hyatronic • Quadros eléctricos • PumpDrive > 5,5 kW

A

Automação possível

também disponível em 60 Hz

Descrição: Bomba centrífuga multicelular com corpo de secção anelar, totalmente
em aço inox., para furos de diâmetro 150 mm (6 polegadas).
Aplicações: Bombagem de água limpa ou ligeiramente contaminada, irrigação e
drenagem, irrigação por aspersão, abastecimento de água municipal e industrial,
manutenção / rebaixamento de níveis de água subterrânea, sistemas contra incêndios, abastecimento de água potável, bruta ou de serviço, sistemas hidropressores.

Catálogo nº 3400.52 

também disponível em 60 Hz
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Bombas submersíveis para furo

UPA 200, 200B, 250C

Submersible borehole pump
DN _____________ 200 - 250
Q [m3/h] ________ max. 840
H [m] ___________ max. 460
T [°C] _ _________ max. +50
Dados para 50 Hz

A Hyamaster • hyatronic • Quadros eléctricos • PumpDrive > 5.5 kW

Descrição: Bomba centrífuga mono ou multicelular com corpo de secção anelar,
para instalação vertical. Válvula de retenção integrada na tubagem de descarga.
Aplicações: Bombagem de água limpa ou ligeiramente contaminada em abastecimento de água, sistemas de irrigação e irrigação por aspersão, manutenção / rebaixamento de níveis de água subterrânea, fontes, sistemas hidropressores, minas,
sistemas contra incêndios, sistemas de abastecimento de água de emergência, etc.

Catálogo nº 3400.5 

UPA 300, 350

também disponível em 60 Hz

Bomba submersível para furo
DN _____________ 300 - 350
Q [m3/h] ________ max. 840
H [m] ___________ max. 480
T [°C] _ _________ max. +50
Dados para 50 Hz

A Hyamaster • hyatronic • Quadros eléctricos

Descrição: Bomba centrífuga mono ou multicelular de aspiração simples, com
corpo de secção anelar, para instalação vertical ou horizontal. Válvula de retenção
ou tubagem de ligação como opção. Disponíveis sistemas hidráulicos semi-axiais
com impulsores de diâmetro reduzido. Ambas as versões com extremos roscados
ou flangeados.
Aplicações: Bombagem de água limpa ou ligeiramente contaminada em abastecimento de água, sistemas de irrigação e irrigação por aspersão, manutenção
/ rebaixamento de níveis de água subterrânea, minas, sistemas contra incêndios,
fontes, etc.
Catálogo nº 3400.5 

UPZ, BSX-BSF

também disponível em 60 Hz

Bomba submersível para furo
DN ________________ > 350
Q [m3/h] _______ max. 2200
H [m] __________ max. 1500
T [°C] _ _________ max. +50

Descrição: Bomba centrífuga mono ou multicelular de aspiração simples (BSX-BSF)
ou dupla (UPZ), com corpo de secção anelar, para instalação vertical ou horizontal.
Aplicações: Bombagem de água limpa ou ligeiramente contaminada, manutenção/
rebaixamento de níveis de água subterrânea, em minas.

Dados para 50 Hz

Catálogo nº 3470.021 
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também disponível em 60 Hz

A

Automação possível

Bombas de alta pressão, veloc. fixa / variável

Movitec V / LHS / VS / VC

Bomba de alta pressão em linha (in-line)
Descrição: Bomba centrífuga multicelular, vertical, com corpo de secção anelar
com tubagens de aspiração e compressão, com o mesmo diâmetro nominal, em
posição oposta uma à outra (in-line), monobloco. Conforme à ATEX.

DN ______________ 32 - 100
Q [m3/h] ________ max. 102
H [m] ___________ max. 401
p [bar] ___________ max. 40
T [°C] _ ________ max. +140
n [rpm] ________ max. 2900

Aplicações: Irrigação, irrigação por aspersão, lavagens, tratamento de água, sistemas contra incêndios e hidropressores, recirculação de água quente e de arrefecimento, sistemas de alimentação de caldeiras, etc.

A PumpDrive • Hyamaster • hyatronic

Catálogo nº 1798.5 

Movitec PumpDrive

Bomba de alta pressão em linha com sistema de veloc. variável montado no motor
DN ______________ 32 - 100
Q [m3/h] ________ max. 102
H [m] ___________ max. 401
p [bar] ___________ max. 40
T [°C] _ ________ max. +140
n [rpm] ________ max. 2900

A PumpDrive

Descrição: Bomba centrífuga multicelular, vertical, com corpo de secção anelar
com tubagens de aspiração e compressão, com o mesmo diâmetro nominal, em
posição oposta uma à outra (in-line), monobloco e com sistema de veloc. variável
montado no motor.
Aplicações: Irrigação, irrigação por aspersão, lavagens, tratamento de água, sistemas contra incêndios e hidropressores, recirculação de água quente e de arrefecimento, sistemas de alimentação de caldeiras, etc.
Catálogo nº 1798.5 + 4070.5 

Multitec

valores mais elevados disponíveis a pedido

A PumpExpert • PumpDrive • Hyamaster • hyatronic

Automação possível

Aplicações: Sistemas de abastecimento de água e água potável, indústria geral,
sistemas contra incêndios e hidropressores, sistemas de irrigação, em centrais eléctricas, instalações de aquecimento, IFltragem, combate a incêndios, osmose inversa
e lavagens, canhões de neve, etc.
também disponível em 60 Hz

Bomba multicelular de alta pressão com sistema de veloc. variável montado no motor

valores mais elevados disponíveis a pedido

A

Descrição: Bomba centrífuga multicelular, horizontal, com corpo de secção anelar,
variantes de acoplamento longo ou monobloco, com aspiração axial ou radial,
impulsores radiais fundidos. Conforme à ATEX.

Catálogo nº 1777.5 

DN _______________ 32 - 50
Q [m3/h] _________ max. 51
H [m] ___________ max. 630
p [bar] ___________ max. 63
T [°C] _ ________ max. +110
n [rpm] ________ max. 2900
A PumpDrive

também adequado para 60 Hz

Bomba multicelular de alta pressão
DN ______________ 32 - 150
Q [m3/h] ________ max. 850
H [m] ___________ max. 630
p [bar] ___________ max. 63
T [°C] _ ________ max. +200
n [rpm] ________ max. 2900

Multitec PumpDrive

também disponível em 60 Hz

Descrição: Bomba centrífuga multicelular, horizontal, com corpo de secção anelar,
variantes de acoplamento longo ou monobloco, com aspiração axial ou radial,
impulsores radiais fundidos e com sistema de veloc. variável montado no motor.
Aplicações: Sistemas de abastecimento de água e água potável, indústria geral,
sistemas contra incêndios e hidropressores, sistemas de irrigação, em centrais eléctricas, instalações de aquecimento, IFltragem, combate a incêndios, osmose inversa
e lavagens, canhões de neve, etc.
Catálogo nº 1777.5 + 4070.5 

também adequado para 60 Hz
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Bombas de voluta bi-partida

Omega

Bomba com corpo de voluta bi-partida DN 80-350
DN ______________ 80 - 350
Q [m3/h] _______ max. 2880
H [m] ___________ max. 170
p [bar] ___________ max. 25
T [°C] _ _________ max. +70
n [rpm] ________ max. 2900
valores mais elevados disponíveis a pedido

A PumpExpert • Hyamaster

Descrição: Bomba com corpo de voluta bi-partida axialmente, para instalação
horizontal ou vertical, monocelular, com impulsor radial de dupla aspiração, flanges conf. à DIN, ISO, BS ou ANSI.
Aplicações: Bombagem de água bruta, pura ou de serviço, bem como água do
mar em estações de tratamento de água, estações de bombagem de irrigação e
drenagem, centrais eléctricas, sistemas contra incêndios, construção naval e indústria petroquímica.
Catálogo nº 1384.5 

RDLO

também disponível em 60 Hz

Bomba com corpo de voluta bi-partida DN 350-700
DN _____________ 350 - 700
Q [m3/h] ______ max. 10000
H [m] ___________ max. 240
p [bar] ___________ max. 25
T [°C] _ _________ max. +70
n [rpm] ________ max. 1450
valores mais elevados disponíveis a pedido

A PumpExpert • Hyamaster

Descrição: Bomba com corpo de voluta bi-partida axialmente, para instalação
horizontal ou vertical, monocelular, com impulsor radial de dupla aspiração, flanges conf. à DIN, ISO, BS ou ANSI.
Aplicações: Bombagem de água bruta, pura ou de serviço, bem como água do
mar em estações de tratamento de água, estações de bombagem de irrigação e
drenagem, centrais eléctricas, sistemas contra incêndios, construção naval e indústria petroquímica.
Catálogo nº 1385.51/1387.5 

também disponível em 60 Hz

Bombas em aço inox. para indústria alimentar

Vitachrom

Bomba monobloco para produtos alimentares
DN ______________ 50 - 125
Q [m3/h] ________ max. 340
H [m] ___________ max. 100
p [bar] ___________ max. 12
T [°C] _ ________ max. +110
Dados para 50 Hz

A Hyamaster • hyatronic
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Descrição: Bomba com corpo anelar, de fácil manutenção, monobloco, com motor
normalizado, todas as peças em contacto com o fluido em aço inox, adequada
para bombagem de alimentos, certiIFcada pela TNO conf. às especiIFcações EHEDG
(certiIFcado TNO G96-143).
Aplicações: Bombagem higiénica de fluidos nas industrias da alimentação e bebidas e na industria química.

Catálogo nº 1966.5 

também disponível em 60 Hz

A

Automação possível

Bombas para centrais eléctricas convencionais

CHTA / CHTC / CHTD

Bomba de alimentação de caldeiras
DN _____________ 100 - 500
Q [m3/h] _______ max. 3700
H [m] __________ max. 5300
p [bar] __________ max. 560
T [°C] _ ________ max. +210
n [rpm] ________ max. 6750

Descrição: Bomba de alta pressão com barril, horizontal, com impulsores radiais,
multicelular, de aspiração simples ou dupla, com tubagem flangeada ou para soldar conf. à DIN e ANSI.
Aplicações: Bombagem de água de alimentação e condensados em centrais eléctricas e instalações industriais, produção de água pressurizada para máquinas de
descasque e desencrostamento.

valores mais elevados disponíveis a pedido

Catálogo nº 1860.1 

CHTR

também disponível em 60 Hz

Bomba de alimentação de caldeiras
DN _______________ 50 - 150
Q [m3/h] ________ max. 900
H [m] __________ max. 2500
p [bar] __________ max. 250
T [°C] _ ________ max. +400
n [rpm] ________ max. 7000

Descrição: Bomba de alta pressão com barril, horizontal, com impulsores radiais,
multicelular, de aspiração simples ou dupla, com tubagem flangeada ou para soldar conf. à DIN, API 610 e ANSI.
Aplicações: Em reIFnarias, na indústria petroquímica e em centrais de produção
de vapor.

valores mais elevados disponíveis a pedido

Catálogo nº 2701

HGB / HGC / HGD

também disponível em 60 Hz

Bomba de alimentação de caldeiras
DN ______________ 40 - 400
Q [m3/h] _______ max. 2300
H [m] __________ max. 5300
p [bar] __________ max. 560
T [°C] _ ________ max. +210
n [rpm] ________ max. 7000

Descrição: Bomba multicelular com corpo de secção anelar, bi-partida radialmente, horizontal, com impulsores radiais, de simples ou dupla aspiração.
Aplicações: Bombagem de água de alimentação e condensados em centrais eléctricas e instalações industriais, produção de água pressurizada para máquinas de
descasque e desencrostamento, canhões de neve, etc.

valores mais elevados disponíveis a pedido

Catálogo nº 1850.02 

HGM

também disponível em 60 Hz

Bomba de alimentação de caldeiras
DN ______________ 25 - 100
Q [m3/h] ________ max. 274
H [m] __________ max. 1400
p [bar] __________ max. 140
T [°C] _ ________ max. +160
n [rpm] ________ max. 3600

Descrição: Bomba multicelular com corpo de secção anelar, bi-partida radialmente, horizontal, com impulsores radiais, aspiração axial e radial simples.
Aplicações: Bombagem de água de alimentação em centrais eléctricas, água de
alimentação de caldeiras e condensados em instalações industriais.

valores mais elevados disponíveis a pedido

A PumpExpert

Catálogo nº 1856.02 

YNK / KRHA

também disponível em 60 Hz

Bomba de pressurização (booster)
DN _____________ 125 - 600
Q [m3/h] _______ max. 3700
H [m] ___________ max. 280
p [bar] ___________ max. 40
T [°C] _ ________ max. +210
n [rpm] ________ max. 1800

Descrição: Bomba horizontal de pressurização da alimentação de caldeiras, monocelular, bi-partida radialmente, de dupla aspiração, com corpo de voluta simples ou
dupla em aço vazado.
Aplicações: Bombagem de água de alimentação em centrais eléctricas e instalações industriais.

valores mais elevados disponíveis a pedido

Catálogo nº 1130.5 

A

Automação possível

também disponível em 60 Hz
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Bombas para centrais eléctricas convencionais

RHD

Bomba de água de alimentação
DN _____________ 250 - 400
Q [m3/h] _______ max. 6500
H [m] __________ max. 1000
p [bar] __________ max. 150
T [°C] _ ________ max. +210
n [rpm] ________ max. 6500

Descrição: Bomba de água de alimentação horizontal, monocelular, de dupla aspiração, variante com corpo vazado e forjado.
Aplicações: Bombagem de água de alimentação em sistemas de produção de
vapor de centrais eléctricas nucleares.

valores mais elevados disponíveis a pedido



LUV / LUVA / LUVB

também disponível em 60 Hz

Bomba de recirculação de caldeiras
DN _____________ 100 - 550
Q [m3/h] _______ max. 7000
H [m] ___________ max. 275
p [bar] __________ max. 320
T [°C] _ ________ max. +420
n [rpm] ________ max. 3600
valores mais elevados disponíveis a pedido

Descrição: Bomba vertical com corpo esferoidal, mono ou bi-celular, com impulsores radiais, aspiração simples. Adequada para elevadas pressões e temperaturas
de aspiração. Motor submersível integrado conf. especiIFcações VDE. Chumaceiras
lubriIFcadas pelo fluido bombeado, sem necessidade de circuitos de lubriIFcação a
óleo. Conforme à TRD e ao ASME.
Aplicações: Recirculação de água quente em caldeiras de circulação forçada, de
escoamento forçado ou de circulação combinada, para pressões muito elevadas.
Catálogo nº 0361.033 

WKT / WKTA / WKTB

também disponível em 60 Hz

Bomba de condensados
DN ______________ 40 - 300
Q [m3/h] _______ max. 1800
H [m] ___________ max. 340
p [bar] ___________ max. 40
T [°C] _ ________ max. +100
n [rpm] ________ max. 1800

Descrição: Bomba multicelular vertical, com corpo de secção anelar entubado,
com impulsores radiais e semi-axiais. Impulsores de aspiração simples ou dupla,
flanges conf. à DIN ou ANSI. O invólucro é montado num poço abaixo da soleira.
A bomba é ligada à estrutura através de uma base.
Aplicações: Extracção de condensados em centrais eléctricas e sistemas
de energia.

valores mais elevados disponíveis a pedido

Catálogo nº 0361.033 

SEZ / PHZ / PNZ

Bomba de água de arrefecimento
DN ___________ 700 - 2400
Q [m3/h] ______ max. 65000
H [m] ____________ max. 48
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ _________ max. +40
n [rpm] _________ max. 980
valores mais elevados disponíveis a pedido

Descrição: Bomba vertical com corpo tubular, com impulsor semi-axial aberto
(SEZ), propulsor semi-axial (PHZ) ou propulsor axial (PNZ). 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 conf. às normas DIN ou ANSI.
Aplicações: Bombagem de água bruta, pura, de serviço ou de arrefecimento na
indústria, sistemas de abastecimento de água, em centrais eléctricas e centrais de
dessalinização da água do mar.
Catálogo nº 1471.02 
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também disponível em 60 Hz

também disponível em 60 Hz

Bombas para centrais eléctricas convencionais

SNW / PNW

Bomba de água de arrefecimento
DN _____________ 350 - 800
Q [m3/h] _______ max. 9000
H [m] ____________ max. 50
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ _________ max. +60
n [rpm] ________ max. 1500

Descrição: Bomba vertical, com corpo tubular, com impulsor semi-axial (SNW)
ou propulsor axial (PNW), com rolamentos do veio em Residur, isentos de manutenção. Tubagem de descarga acima ou abaixo da soleira.
Aplicações: Sistemas de irrigação e drenagem, estações de bombagem de água
das chuvas, bombagem de água bruta e pura, sistemas de abastecimento de água,
bombagem de água de arrefecimento.

valores mais elevados disponíveis a pedido

Catálogo nº 1481.5/1591.5 

SPY

também disponível em 60 Hz

Bomba de água de arrefecimento
DN ___________ 350 - 1200
Q [m3/h] ______ max. 21600
H [m] ____________ max. 50
p [bar] ___________ max. 10
T [°C] _ ________ max. +105
n [rpm] ________ max. 1480

Descrição: Bomba com corpo de voluta, monocelular, com acoplamento longo,
com desmontagem do conjunto hidráulico sem retirar a bomba da tubagem.
Aplicações: Sistemas de drenagem, irrigação e abastecimento de água, bombagem
de condensados, água de arrefecimento, água de serviço, etc.

valores mais elevados disponíveis a pedido

Catálogo nº 2384.51 

também disponível em 60 Hz

Bombas para centrais eléctricas nucleares

RER

Bomba de arrefecimento do reactor
DN _____________ max. 800
Q [m3/h] ______ max. 40000
H [m] ___________ max. 140
p [bar] __________ max. 175
T [°C] _ ________ max. +350
n [rpm] ________ max. 1800

Descrição: Bomba de arrefecimento do reactor, monocelular, vertical, com corpo
anelar forjado chapeado no interior, com difusor, com rolamentos de impulso próprios ou suportada pelo rolamento do motor.
Aplicações: Recirculação do arrefecimento do reactor em centrais eléctricas
nucleares (PWR).

valores mais elevados disponíveis a pedido



RSR

também disponível em 60 Hz

Bomba de arrefecimento do reactor
DN _____________ max. 600
Q [m3/h] _______ max. 9000
H [m] ___________ max. 215
p [bar] __________ max. 125
T [°C] _ ________ max. +310
n [rpm]_________ max. 1800

Descrição: Bomba de arrefecimento do reactor, monocelular, vertical, com corpo
de voluta duplo vazado, suportado pelo rolamento do motor.
Aplicações: Recirculação do arrefecimento do reactor em centrais eléctricas
nucleares (PWR, PHWR).

valores mais elevados disponíveis a pedido
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Bombas para centrais eléctricas nucleares

PSR

Bomba interna do reactor
DN _____________ max. 600
Q [m3/h] _______ max. 9000
H [m] ____________ max. 45
p [bar] ___________ max. 75
T [°C] _ ________ max. +300
n [rpm] ________ max. 2000

Descrição: Grupo electrobomba vertical integrado no reservatório de pressão do
reactor, bomba sem empanque, com motor submerso de reduzida manutenção,
isento de fugas.
Aplicações: Recirculação do arrefecimento do reactor em reactores de água
fervente (BWR).

valores mais elevados disponíveis a pedido



LUV Nuklear

também disponível em 60 Hz

Bomba de arrefecimento / limpeza de água do reactor
DN ______________ 40 - 600
Q [m3/h] _______ max. 7000
H [m] ___________ max. 300
p [bar] __________ max. 320
T [°C] _ ________ max. +430
valores mais elevados disponíveis a pedido

Descrição: Bomba vertical com motor integrado, de aspiração simples, com um a
três andares. Adequada para pressões e temperaturas de aspiração muito elevadas.
Motor submersível integrado conf. especiIFcações VDE. Chumaceiras lubriIFcadas
pelo fluido bombeado, sem necessidade de circuitos de lubriIFcação a óleo. Conf. à
ASME, Secção 3, KTA, etc.
Aplicações: Como bomba de limpeza de água em reactores de água fervente,
bomba de arrefecimento do reactor em reactores de água fervente e água pressurizada, e como bomba de recirculação em instalações de ensaios.


RHM

também disponível em 60 Hz

Bomba para sistemas de segurança e auxiliares
DN _____________ max. 150
Q [m3/h] ________ max. 300
H [m] __________ max. 2100
p [bar] __________ max. 220
T [°C] _ ________ max. +180
n [rpm] ________ max. 8000

Descrição: Bomba horizontal multicelular de barril.
Aplicações: Inundação do núcleo, sistemas de arrefecimento de emergência e
remoção de calor residual, sistemas de controlo de volume, carga de alta pressão,
sistemas de controlo do veio motor, sistemas de injecção de segurança de alta e
média pressão, sistemas de água de alimentação auxiliar, sistemas de arranque e
paragem da água de alimentação.

valores mais elevados disponíveis a pedido



RVM

também disponível em 60 Hz

Bomba para sistemas de segurança e auxiliares
DN ______________ max. 85
Q [m3/h] _________ max. 50
H [m] __________ max. 2000
p [bar] __________ max. 200
T [°C] _ ________ max. +100
n [rpm] ________ max. 6000

Descrição: Bomba vertical multicelular de barril.
Aplicações: Inundação do núcleo, sistemas de arrefecimento de emergência e
remoção de calor residual, sistemas de controlo de volume, sistemas de injecção de
segurança de alta pressão.

valores mais elevados disponíveis a pedido



RHR / RVR

Bomba para sistemas de segurança e auxiliares
DN _____________ max. 500
Q [m3/h] _______ max. 6000
H [m] ___________ max. 190
p [bar] ___________ max. 63
T [°C] _ ________ max. +200
n [rpm] ________ max. 3600

Descrição: Bomba com corpo anelar, horizontal ou vertical, com invólucro de pressão e difusor forjados
Aplicações: Inundação do núcleo, sistemas de arrefecimento de emergência e
remoção de calor residual, sistemas auxiliares, sistemas de alimentação de ácido
e sistemas de alimentação de baixa pressão.
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também disponível em 60 Hz

também disponível em 60 Hz

Bombas para sólidos

WBC

Bomba para sólidos

Q [m3/h] ______ max. 13600
H [m] ____________ max. 80
p [bar] ___________ max. 40
T [°C] _ ________ max. +120

LSA-S

Descrição: Construção patenteada com hidráulica e tecnologia de resistência ao
desgaste de última geração, para aplicações de alta pressão. Corpo da bomba com
formato que reduz tensões que podem causar falha estrutural durante um choque
hidráulico.
Aplicações: Ideal para bombear minério e cascalho, para minimizar os efeitos de
picos de pressão repentinos.

Bomba para sólidos

Q [m /h] ______ max. 14000
H [m] ____________ max. 90
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ ________ max. +120
3

LCC-M

Descrição: Bombas em ferro duro, em construção de primeira classe, para vida
útil prolongada bombeando sólidos severos. Construção simples, de parede única
e secção sobredimensionada, conjunto hidráulico em metal duro, combinado com
chumaceira de cartuxo, oferece a máxima fiabilidade e facilidade de manutenção.
Aplicações: Estas bombas são muito utilizadas na bombagem de minério, descarga de moinhos, alimentação de ciclones, cascalho e instalações de processamento.

Bomba para sólidos

Q [m3/h] _______ max. 3865
H [m] ____________ max. 90
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ ________ max. +120

LCC-R

Descrição: O conjunto hidráulico consiste em três componentes: corpo, impulsor
e prato/revestimento de aspiração, para permitir fácil remoção para manutenção e
inspecções.
Aplicações: Bombas fiáveis para alturas man. elevadas, sólidos moderadamente
corrosivos e uma grande gama de tamanhos de partículas. Utilizadas no processamento de minerais, drenagem de minas, cinzas e cascalho.

Bomba para sólidos

Q [m3/h] _______ max. 3200
H [m] ____________ max. 50
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ ________ max. +120

TBC

Descrição: Construção com metal e borracha intermutáveis, permite a melhor
escolha de materiais para qualquer aplicação. Fácil mudança do conjunto hidráulico, pode adaptar bombas existentes a novas aplicações.
Aplicações: Estas bombas são adequadas para alturas man. moderadas, partículas
finas e lamas altamente corrosivas.

Bomba para sólidos

Q [m /h] ______ max. 18200
H [m] ____________ max. 90
p [bar] ___________ max. 55
T [°C] _ ________ max. +120
3

Descrição: Bomba centrífuga horizontal de alta pressão, para máxima resistência
ao desgaste, com manutenção simplificada. A parede única convencional transfere
as cargas de tensão para pratos laterais não sujeitos a desgaste, em aplicações de
alta pressão.
Aplicações: Permite alturas man. e caudais elevados, para bombagem de cascalho, dragagens, estações hidropressoras em tubagens e outros serviços pesados.
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Bombas para sólidos

LSR

Bomba para sólidos

Q [m3/h] _______ max. 9000
H [m] ____________ max. 60
p [bar] ___________ max. 14
T [°C] _ ________ max. +120

LCV

Aplicações: Construída para circuitos de moagem com serviços pesados e lamas,
com moagem fina; especificamente cobre, minério de ferro, ouro e outras aplicações abrasivas.

Bomba para sólidos

Q [m /h] _______ max. 1360
H [m] ____________ max. 38
p [bar] ___________ max. 14
T [°C] _ ________ max. +120
3

FGD

Descrição: Bomba vertical para poços, em metal duro, com aspiração inferior e
chumaceira seca. Conjunto hidráulico em metal de liga e revestimento em elastómero, substituíveis.
Aplicações: Ideal para processos de bombagem industrial, remoção de cascalho
em minas e poços.

Bomba para sólidos

Q [m3/h] ______ max. 22700
H [m] ____________ max. 45
p [bar] ___________ max. 17
T [°C] _ ________ max. +120

Mega

Descrição: Bomba em metal duro para caudais elevados/alturas man. reduzidas,
com corpo de parede única. Impulsor de elevado rendimento. Revestimento do lado
da aspiração com pratos de montagem integrados.
Aplicações: Bombas de sistemas auxiliares e de absorção da recirculação.

Bomba para sólidos

Q [m3/h] _________ max. 45
H [m] ____________ max. 30
p [bar] ___________ max. 24
T [°C] _ ________ max. +120

HHD

Descrição: Bomba horizontal com corpo de voluta modificada, incluindo impulsor
aberto de 3 canais para passagem de grandes sólidos.
Aplicações: Bomba para sólidos de elevado desempenho e reduzida manutenção,
recomendada para águas residuais ou lamas agressivas com sólidos abrasivos e/ou
corrosivos, com partículas finas ou grossas.

Bomba para sólidos

Q [m /h] ______ max. 14400
H [m] ____________ max. 90
p [bar] ___________ max. 29
T [°C] _ ________ max. +120
3
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Descrição: Bomba para serviços especialmente pesados com revestimento interior
em borracha de alta qualidade, para aplicações de grande desgaste. A chave do
sucesso da LSR é a sua resistência.

Descrição: Mais adequada à bombagem de elevados caudais e elevadas alturas
man., onde a elevada produção exige a redução do número de bombas.
Aplicações: Ideal para estações hidropressoras em tubagens e serviços mineiros
pesados. Também como bomba pressurizadora (booster) ou principal em dragagens.

Bombas para sólidos

MHD

Bomba para sólidos

Q [m /h] ______ max. 32000
H [m] ____________ max. 80
p [bar] ___________ max. 28
T [°C] _ ________ max. +120
3

LHD

Descrição: Construida para bombear caudais elevados a alturas man. médias com
elevado rendimento, em tubagens longas
Aplicações: Ideal para estações hidropressoras em tubagens e serviços mineiros
pesados. Também para dragagens com tremonha ou como bomba principal em
dragagens.

Bomba para sólidos

Q [m3/h] ______ max. 21600
H [m] ____________ max. 65
p [bar] ___________ max. 17
T [°C] _ ________ max. +120

MDX

Descrição: Bomba para caudais elevados/alturas man. reduzidas, com NPSH e passagem de sólidos equilibrados, para bombagem de grandes caudais.
Aplicações: Ideal para bombagem de areia e gravilha, serviços mineiros pesados,
dragagem e como bomba pressurizadora (booster).

Bomba para sólidos

Q [m3/h] ______ max. 14000
H [m] ____________ max. 90
p [bar] ___________ max. 16
T [°C] _ ________ max. +120

Descrição: A última tecnologia da GIW permite maior resistência ao desgaste e
períodos de funcionamento mais longos, na bombagem das suas aplicações com
sólidos mais agressivos.
Aplicações: 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 extracção de minério.
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Bombas e permutadores de pressão para dessalinização
de água do mar através de osmose inversa
Sistema SalTec®

Sistema hidráulico

Q [m3/Tag] ____ max. 20000
p [bar] ___________ max. 80
T [°C] _ _________ max. +40

Descrição: Sistema hidráulico de pressurização e recuperação de energia em processos de osmose inversa para dessalinização da água do mar.
Componentes: Permutador de pressão SalTec® DT, bomba de alta pressão HGMRO, bomba de pressão (booster) RPH-RO e quadro de comando.
Aplicações: Dessalinização da água do mar através de osmose inversa.

Catálogo nº 1858.11

SalTec® DT

Permutador de pressão

Q [m /h] ________ max. 280
p [bar] ___________ max. 80
T [°C] _ _________ max. +40
3

Description: Permutador de pressão desenvolvido especialmente para utilização
em sistemas de dessalinização da água do mar por OI, em aço inox. duplex (standard) ou aço inox. super duplex (a pedido).

Catálogo nº 1858.1

RPH-RO

Bomba de pressurização (booster)
DN ______________ 25 - 400
Q [m3/h] _______ max. 4150
H [m] ___________ max. 270
p [bar] __________ max. 104
T [°C] _ _________ max. +50

Descrição: Bomba horizontal com corpo de voluta bi-partida radialmente, instalação a seco, em aço inox. duplex (standard) ou aço inox. super duplex (a pedido).
Aplicações: Bomba pressurizadora (booster) para sistemas de dessalinização da
água do mar por OI.

Dados para 50 Hz



HGM-RO

também disponível em 60 Hz

Bomba de alta pressão
DN ______________ 65 - 250
Q [m3/h] _______ max. 1500
H [m] ___________ max. 950
p [bar] __________ max. 120
T [°C] _ _________ max. +40
n [rpm] ________ max. 3600

Descrição: Bomba horizontal multicelular com corpo de secção anelar, bi-partida
radialmente, lubrificada pelo fluido bombeado, com impulsores radiais e chumaceiras planas. Aspiração simples axial e radial. Variante em aço inox. duplex também
adequada para aplicações com água fria.
Aplicações: Bomba de alta pressão para sistemas de dessalinização da água do
mar por OI.

valores mais elevados disponíveis a pedido

Catálogo nº 1582.12 

Multitec-RO

Bomba de alta pressão
DN ______________ 50 - 150
Q [m3/h] ________ max. 850
H [m] ___________ max. 630
p [bar] ___________ max. 63
T [°C] _ _________ max. +40
n [rpm]_________ max. 3500

Descrição: Bomba horizontal multicelular com corpo de secção anelar. Tubagem
de aspiração axial, tubagem de descarga pode ser rodada de 90º em 90º.
Impulsores radiais fechados. Variante em aço inox. duplex também adequada para
aplicações com água fria.
Aplicações: Bomba de alta pressão para sistemas de dessalinização da água do
mar por OI.

Catálogo nº 1777.13 
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também disponível em 60 Hz

também disponível em 60 Hz

Sistemas de comando e regulação

hyatronic K / N

Sistema de comando de bombas para arranque e paragem em cascata
Nº máx. de bombas _ ____ 6
[kW] _ ________________ 22
Tensão [V] ________ 3∼400

Descrição: Sistema de comando de bombas num quadro eléctrico, para arranque e
paragem em cascata de até 6 bombas a funcionar na rede.
Aplicações: Sistemas de abastecimento de água.

Catálogo nº 0543.5026

hyatronic S

Sistema de comando de bombas para regulação da velocidade em contínuo
Nº máx. de bombas _ ____ 6
IF_ _______________ max. 1
[kW] _ ________________ 22
Tensão [V] ________ 3∼400

		

Descrição: Sistema de comando de bombas num quadro eléctrico, para regulação
da velocidade em contínuo de cada bomba, até 4 bombas (6 a pedido), e um inversor de frequência (IF).
Aplicações: Aquecimento, ventilação, ar condicionado e sistemas de abastecimento de água.

Catálogo nº 0973.5

hyatronic SP

Sistema de comando de bombas para regulação da velocidade em contínuo
Nº máx. de bombas _ ____ 6
IF_ __________ 1 por bomba
[kW] _ ________________ 22
Tensão [V] ________ 3∼400

Descrição: Sistema de comando de bombas num quadro eléctrico, para regulação
da velocidade em contínuo de cada bomba, até 4 bombas (6 a pedido), e inversores de frequência.
Aplicações: Aquecimento, ventilação, ar condicionado e sistemas de abastecimento de água.

Catálogo nº 0973.5

hyatronic mb

Sistema de comando de bombas para regulação da velocidade em contínuo
Nº máx. de bombas _ ____ 8
IF_ _______________ max. 2
[kW] _ _______________ 200
Tensão [V] ________ 3∼400

Descrição: Sistema de comando de bombas num quadro eléctrico, para motores
assíncronos de todos os tipos e fabricantes, para comando e monitorização de
sistemas hidráulicos.
Aplicações: Sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, sistemas de
abastecimento de água e drenagem.

Catálogo nº 0974.5

Hyamaster ISB

Sistema de comando de bombas para regulação da velocidade em contínuo
Nº máx. de bombas _ ____ 8
IF_ _______________ max. 2
[kW] _ _______________ 200
Tensão [V]_________ 3∼400

Descrição: Sistema de comando para bombas com motores trifásicos de todos os
tipos e fabricantes, consistindo num controlador KSB com visor e painel de comando e todos os componentes de potência necessários.
Aplicações: Circuitos industriais e de engenharia de processo, abastecimento de
água de serviço, lubrificação e arrefecimento, fornecimento de energia em instalações de cogeração, estações de transferência de calor e aquecimento municipal,
captação e tratamento de água, abastecimento de água e drenagem de águas
residuais.
Catálogo nº 1961.5

A
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Sistemas de comando e regulação

Hyamaster SPS

Sistema de comando de bombas para regulação da velocidade variável em contínuo
Descrição: Sistema de comando para bombas com motores trifásicos de todos
os tipos e fabricantes, consistindo num controlador lógico programável (CLP) com
visor e painel de comando e todos os componentes de potência necessários, montados num quadro de comando.

Nº máx. de bombas______ 4
IF_ __________ 1 por bomba
[kW] _ _______________ 650
Tensão [V] ________ 3∼400

Aplicações: Circuitos de engenharia de processo, abastecimento de água de serviço, sistemas de lubrificação e arrefecimento, instalações de cogeração, estações
de transferência de calor e aquecimento municipal, captação e tratamento de água,
abastecimento de água e drenagem de águas residuais.
Catálogo nº 1964.5

hyatronic spc

Sistema de comando de bombas para regulação da velocidade variável em contínuo
Nº máx. de bombas _ ____ 1
IF_ _______________ max. 1
[kW] _ _______________ 7,5
Tensão [V] ________ 3∼400

Descrição: Sistema de comando para regulação da velocidade variável em contínuo de uma bomba, com inversor de frequência integrado.
Aplicações: Aquecimento, ventilação, ar condicionado e sistemas de abastecimento de água e de drenagem.

Catálogo nº 0973.5

PumpDrive

Inversor de frequência independente do motor, auto-arrefecido
Nº máx. de bombas _ ____ 6
IF _____ 1 por bomba/motor
[kW] _ ________________ 45
Tensão [V]_____ 3∼380 a 480

Descrição: Inversor de frequência auto-arrefecido, que permite a variação contínua da velocidade do motor através de sinais standard e field bus. Por ser auto-arrefecido pode ser montado
num motor, na parede ou num quadro de comando. Comanda até 6 bombas sem controlador
adicional (com PumpDrive Advanced).
Aplicações: Circuitos de arrefecimento, filtros, sistemas de abastecimento de água, sistemas
de aquecimento, ventilação e ar condicionado, sistemas de irrigação por aspersão, sistemas de
alimentação de caldeiras, instalações de produção de vapor, circuitos de engenharia de processo, sistemas de abastecimento de água de serviço, sistemas de arrefecimento de lubrificantes e
outras aplicações na engenharia de processo.

Catálogo nº 4070.5

UPA Control

Sistema de comando para bombas submersíveis de furo
Nº máx. de bombas _ ____ 1
[kW] _ _________________ 3
Tensão [V]___ 1∼230 / 3∼400

Descrição: Sistema de comando de uma bomba submersível de furo, submersível
para águas residuais ou de instalação a seco.
Aplicações: Sistemas de abastecimento de água, equipados com bombas modelo
S 100D, UPA 150S, etc.

Catálogo nº 3465.1

LevelControl

Sistema de comando de nível
Nº máx. de bombas _ ____ 2
[kW] _ ___________ max. 22
Tensão [V] _ _____ 230 / 400

Descrição: Sistema de comando de nível, para até duas bombas. Arranque directo
até 4 kW, arranque estrela-triângulo até 22 kW.
Aplicações: Comando do nível através de interruptores de bóia, pneumáticos ou de
bolhas, na drenagem de tanques em edifícios e em aplicações de águas residuais.

valores mais elevados disponíveis a pedido

Catálogo nº 4040.5, 4041.5
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Sistemas de comando e regulação

Controlmatic E.2

Sistema de comando automático
Nº máx. de bombas _ ____ 1
Tensão [V] ________ 1∼230

Descrição: Sistema de comando de uma bomba para arranque, paragem e monitorização.
Aplicações: Sistemas de abastecimento de água, equipados com bombas modelos
Multi Eco, Multichrom S, Ixo, S 100D, etc.

Catálogo nº 5125.1785

Cervomatic EDP

Sistema de comando automático
Nº máx. de bombas _ ____ 1
Tensão [V]____ 1∼230 / 3∼400

		

Descrição: Sistema de comando de uma bomba, para arranque comandado pela
pressão, paragem comandada pelo caudal e monitorização.
Aplicações: Sistemas de abastecimento de água, equipados com bombas modelos
Multi Eco, Multichrom S, Ixo, S 100D, UPA 150S, etc.

Catálogo nº 5125.178

Sistemas de monitorização e diagnóstico

Amacontrol

Sistema de monitorização para bombas submersíveis de águas residuais
Nº máx. de bombas _ ____ 1
Modelos _________ Amacan
Montagem _______ Prato de
montagem IP20
Tensão _ ________ 230 VAC

Descrição: Sistema de monitorização para bombas submersíveis de águas residuais, com paragem.

Catálogo nº 2316.178

PumpExpert

Sistema de diagnóstico de bombas
Nº máx. de bombas _ ____ 1
Modelos _ ___ ver catálogo
Montagem _____ quadro aço IP54;

Descrição: Sistema de diagnóstico de bombas com memória.

Módulo CPU compacto

Tensão _ ________ 24 VDC /
110/230 VAC
Catálogo nº 4050.5
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