
Bombas propulsoras Flygt
Para o transPorte de grandes volumes a BaIXo Custo



Introdução

•	Potências	até	578	kW	
ou	775	hp

•	Caudal	até	7200	l/s	ou	
120	000	USgpm

•	Todos	os	produtos	são	
testados	em	fábrica

Vasta gama de capacidade

As bombas propulsoras Flygt são 
projectadas para transportar grandes 
volumes de água a alturas baixas. O 
perfil estreito destas bombas permi-
te que o espaço ocupado pela esta-
ção de bombagem seja consideravel-
mente mais pequeno do que o das 
bombas não submersíveis.

Pode	contar	com	as	bombas	propul-
soras	submersíveis	Flygt	da	Xylem	
para	estações	de	bombagem	com-
pactas,	económicas	que	não	necessi-
tam	de	qualquer	super-estrutura.

Instalação rápida e de baixo custo
São	necessários	apenas	alguns	mi-
nutos	para	instalar	ou	remover	as	
bombas	propulsoras	Flygt	da	estação	
de	bombagem.	Não	são	necessárias	
porcas	de	fixação.	Estas	alternativas	
inteligentes	e	económicas	funcionam	
submersas	no	líquido	bombeado.	Isto	

faz	com	que	seja	menos	complexas	
de	instalar	e	permite	que	os	motores	
funcionem	mais	refrigerada	e	silencio-
samente	do	que	as	bombas	propulso-
ras	não	submersíveis.

Robustas e fiáveis
Todas	as	bombas	propulsoras	Flygt	
são	testadas	na	fábrica	para	assegu-
rar	alto	desempenho	e	qualidade	su-
perior.	Como	todos	os	produtos	Flygt,	
as	bombas	propulsoras	Flygt	ofere-
cem	um	desempenho	sólido	e	eficien-
te	em	termos	de	custos,	comprovado	
por	mais	de	40	anos	em	aplicações	
como:

•	Águas	pluviais
•	Efluente	de	ETAR
•	Entradas	de	água
•	Controlo	de	inundações
•	Atracções	de	parques	de	diversões
•	Ondas	artificiais

•	Compacta

•	Baseada	na	tecnologia	
N	patenteada

•	Capacidades	de	
auto-limpeza

•	Fiável

•	Desenho	modular

•	Menos	pedidos	de	
manutenção	não	
planeada

•	Sistema	de	protecção	
de	cabos

Desenho superior

Bombas	propulsoras	compactas,	
adaptáveis	e	fáceis	de	instalar
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DESENhO

Desenho	hidráulico	utilizando	a	tecnologia	Flygt	N	patenteada,	que	está	dispo-
nível	para	as	bombas	propulsoras	Flygt	7061,	7065,	7081,	7101,	7105,	7121	e	
7125.

Liderança tecnológica 
As	bombas	propulsoras	Flygt	apre-
sentam	a	tecnologia	Flygt	N	pa-
tenteada,	que	é	famosa	pelas	suas	
capacidades	de	limpeza	automáti-
ca	e	elevada	eficiência	sustentada.	
Utilizando	os	nossos	vastos	conheci-
mentos	de	tratamento	de	fluidos,	a	
Xylem	adaptou	a	tecnologia	N	com-
provada	à	gama	de	bombas	propul-
soras	Flygt.

Componentes de limpeza 
automática
Para	evitar	bloqueios,	as	lâminas	do	
parafuso	Flygt	têm	a	assinatura	da	
tecnologia	N	com	o	desenho	inclina-
do	para	trás	da	extremidade	diantei-
ra.	Isto	afasta	os	detritos	do	parafuso	
ao	longo	da	ranhura	de	descarga	que	
se	encontra	no	anel	de	desgaste.	As	
lâminas	guia	ajudam	a	forçar	os	de-
tritos	para	fora	do	corpo	da	bomba	
com	o	forte	caudal	turbulento	criado	
no	interior.	

Desempenho hidráulico sólido
Todas	estas	funcionalidades	traba-
lham	em	conjunto	para	aumentar	a	
elevada	eficiência	sustentada	e	re-
duzir	os	custos	de	energia	e	o	tempo	
de	inactividade.

Ausência de fugas na cavidade do 
motor

O	sistema	Active	Seal™	é	um	sistema	
patenteado	com	junta	dupla	e	sem	
fugas	que	evita	activamente	a	entra-
da	do	líquido	na	cavidade	do	motor,	
reduzindo	assim	o	risco	de	falha	dos	
rolamentos	e	do	estator.
O	Active	Seal	melhora	a	fiabilida-
de	de	vedação,	reduz	o	tempo	de	
inactividade	e	necessita	de	menos	
verificações	de	manutenção	não	
programadas.

Parafuso

Lâminas
guia

Cone	de	entrada

Ranhura	de	descarga

Extremidade
dianteira

Anel	de
desgaste

A	junta	interior	única	de	Active	Seal	tem	ranhuras	cortadas	a	laser	que	funcio-
nam	como	uma	micro-bomba.

O	desenho	de	limpeza	
automática	poupa	dinheiro
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DESENhO

CONFORMIDADE
Cada	bomba	é	testada	e	aprovada	de	
acordo	com	as	normas	nacionais	e	inter-
nacionais,	incluindo	IEC	34-1	e	CSA.	As	
bombas	estão	disponíveis	em	versões	à	
prova	de	explosão	para	utilizar	em	am-
bientes	perigosos	e	são	aprovadas	pela	
Factory	Mutual,	Norma	Europeia	e	IEC.

ROLAMENTOS	DE	LONgA	DURAçãO
Os	rolamentos	duráveis	oferecem	uma	
vida	útil	mínima	de	100.000	horas.

ENTRADA	DE	CABO
A	entrada	do	cabo	tem	funções	de	ve-
dação	e	filtragem	para	assegurar	uma	
instalação	mais	segura.

JUNTAS	RESISTENTES
Dois	conjuntos	de	juntas	mecânicas	no	
eixo	trabalham	de	modo	independente	
para	conseguir	uma	segurança	dupla.	O	
sistema	Active	Seal™	oferece	maior	
fiabilidade	de	selagem	e	ausência	de	
fugas	no	motor,	reduzindo	assim	o	riso	
de	falha	dos	rolamentos	e	do	estator.

SENSORES
Os	sensores	térmicos	nas	bobinas	do	
estator	evitam	o	sobreaquecimento	e	
um	sensor	analógico	de	temperatura	
monitoriza	o	rolamento	inferior.	O	aloja-
mento	do	estator	e	a	caixa	de	junção	são	
equipados	com	sensores	de	fugas.	Os	
sensores	diminuem	o	risco	de	falha	dos	
rolamentos	e	do	estator.

MELhOR	TRANSFERÊNCIA	DE	CALOR
O	nosso	motor	especialmente	desenha-
do	e	fabricado	oferece	uma	refrigeração	
melhorada	porque	as	perdas	de	calor	
são	concentradas	em	redor	do	estator.	
Impregnadas	em	resina	de	isolamen-
to	de	Classe	h,	as	bobinas	do	estator	
suportam	uma	temperatura	de	180°C	
(355°F)	e	permitem	até	15	arranques	
por	hora.

Exemplos de instalação

Em	coluna	fabrica-
da:	Para	bombear
	para	canal.	Não	é	
necessária	válvula	
de	controlo.

Com	tubagem	de	
descarga	e	saída	
livre.

Com	uma	saída	
submersa	e	uma	
válvula	de	flap.

Com	sifão.Em	estrutura	de	
betão:	Para	
bombear	para	
canal.	Não	é	
necessária	válvula	
de	controlo.

Alta	qualidade	devido	ao	
desenho	robusto
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Modelo Potência, kW a 50 Hz Diâmetro da coluna, mm
7045 11–22 700
7050 27–55 700
7055 13–55 800
7061 46–160 800
7065 40–200 800
7076 37–55 1,000
7081 55–200 1,000
7101 40–300 1,200
7105 90–320 1,200
7121 200–575 1,400
7125 200–500 1,400

Potência e tamanhos

DADOS	TéCNICOS

A	gama	de	bombas	propulsoras	Flygt	inclui	uma	
grande	selecção	de	modelos	que	tratam	capaci-
dades	de	900	a	27.000	m3/h.	Os	nossos	compo-
nentes	normalizados	de	estação	de	bombagem	
oferecem	mais	flexibilidade	para	personalizar	uma	
solução	às	suas	necessidades	e	reduzir	os	custos	
de	construção	e	de	instalação.

Vasta	gama	de	bombas
propulsoras

Intervalo de desempenho, 50 Hz
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DADOS	TéCNICOS

Monitorização e controlo:
As opções inteligentes fortalecem as operações

Flygt	MiniCAS Flygt	MAS	711

Flygt MiniCAS 	é	um	relé	de	supervisão	para	os	sensores	de	
fugas	e	de	temperatura	do	estator,	desenhado	para	bombas	
propulsoras	Flygt	mais	pequenas.

Flygt MAS 711 é	um	sistema	de	monitorização	de	protec-
ção	para	bombas	propulsoras	Flygt	de	média	e	grande	
capacidade.

Integração	sem	problemas.	Todos	os	equipamentos	de	moni-
torização	e	controlo	Flygt	integram-se	facilmente	em	qualquer	
sistema	de	controlo	Scada.

Soluções	projectadas	para	as	
suas	necessidades	específicas

Não há duas estações de bombagem iguais
As	bombas	propulsoras	Flygt	podem	ser	configura-
das	de	acordo	com	as	suas	exigências	específicas.	
Os	nossos	engenheiros	trabalham	em	conjunto	con-
sigo,	desde	o	desenho	e	a	análise	do	sistema	até	à	
escolha	do	produto	e	dos	equipamentos	da	instala-
ção.	Isto	permite-nos	fornecer	soluções	de	bomba-
gem	fiáveis	e	eficazes	em	termos	de	custos.
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SUPORTE	E	ASSISTÊNCIA

Monitorização e 
controlo completos

Fornecemos	hardware	e	
software	para	sistemas	
de	processo	completos	
–	desde	motorização	
de	bombas	individuais,	
arrancadores,	sensores	
e	controladores	para	
software	de	sistema	e	
sistemas	scada.

Suporte	para	o	seu	negócio,	em	
todas	as	fases

Vasto know-how em engenharia
Xylem	tem	um	vasto	conhecimento	da	
dinâmica	de	fluidos	e	uma	vasta	expe-
riência	em	projectar,	operar	e	manter	
sistemas	de	transporte	de	águas	resi-
duais	eficientes.
Fornecemos	uma	vasta	gama	de	ser-
viços	de	engenharia,	incluindo:

•	Análise	e	cálculos	do	sistema
•	Desenho	do	poço
•	Cálculos	do	choque	hidráulico
•	Análise	de	arranque	da	bomba
•	Análise	transiente
•	Cálculo	da	dinâmica	de	fluidos	(CFD)
•	Teste	de	escala	do	modelo

Em	resumo,	podemos	ajudá-lo	em	
tudo	o	que	necessita	para	conseguir	
um	desempenho	óptimo	e	um	funcio-
namento	económico	e	eficiente	em	
termos	energéticos.

Fortalecer o seu sistema
Com	os	produtos	de	monitorização	
e	controlo	Flygt,	pode	controlar	e	
optimizar	o	desempenho	de	cada	
componente	do	seu	sistema.	Isto	
ajuda	a	reduzir	a	pressão	nas	bombas,	
válvulas	e	rede	eléctrica,	permitindo	
um	funcionamento	fiável	e	eficiente	e	
uma	vida	útil	mais	longa.

Suporte para as suas bombas Flygt
A	nossa	rede	global	de	centros	locais	
e	parceiros	de	assistência	presta	ser-
viços	integrados	para	apoiar	um	fun-
cionamento	seguro,	eficiente	e	fiável.	
Para	garantir	um	funcionamento	sem	
problemas	e	um	tempo	de	inactivi-
dade	mínimo,	conte	connosco	para	
obter	uma	resposta	rápida,	profissio-
nal	e	rápida	e	serviços	de	manuten-
ção	de	qualidade,	utilizando	peças	
sobresselentes	Flygt	genuínas.

Peças sobresselentes 
genuínas Flygt e garantia

Quando	a	inactividade	
dos	equipamentos	não	
é	uma	opção,	confie	na	
nossa	rede	de	assistên-
cia	global	para	fornecer	
peças	sobresselentes	
genuínas	Flygt	de	modo	
rápido	e	eficiente.
Todas	as	peças	sobres-
selentes	da	Flygt	contam	
com	uma	garantia	de	
disponibilidade	de	20	
anos.
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1)	O	tecido	nas	plantas	que	transporta	a	água	a	partir	das	raízes;	
2)	Uma	empresa	global	líder	em	tecnologia	de	água.		
	
Somos	12.000	pessoas	unidas	em	torno	de	um	propósito	comum:	criar	soluções	
inovadoras	para	satisfazer	as	necessidades	de	água	mundiais.	Desenvolver	novas	
tecnologias	que	melhorarão	o	modo	como	a	água	é	utilizada,	conservada	e	reutilizada	
no	futuro,	e	o	centro	do	nosso	trabalho.	Movemos,	tratamos,	analisamos,	e	devolvemos	
água	ao	meio	ambiente	e	ajudamos	as	pessoas	a	usar	a	água	de	modo	eficiente,	nas	
residências,	nos	edifícios,	na	industria	e	na	agricultura.	Em	mais	de	150	países,	mantemos	
um	relacionamento	forte	e	duradouro	com	os	clientes,	que	nos	conhecem	pela	nossa	
combinação	poderosa	de	marcas	de	produtos	líderes	e	de	conhecimento	das	aplicações,	
suportados	por	um	legado	de	inovação.

Para	mais	informações	sobre	como	a	Xylem	o	pode	ajudar,	vá	a	xyleminc.com	ou	a	
xylemportugal.com

Xylem	Water	Solutions	Portugal	–	Norte
Praceta	da	Castanheira,	38
4475-019	Barca	–	Maia
Tel.	+351	229	478	550
Fax	+351	229	478	570

Xylem	Water	Solutions	Portugal	–	Sul
EN	10	km	131	–	Parque	Tejo	–	Bloco	D
2625-445	Forte	da	Casa	–	Lisboa
Tel:	+351	210	990	929
Fax:	+351	210	990	930

www.xylemportugal.com
info.pt@xyleminc.com


