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Características e Benefícios
O desenho da gama Flygt W permite manusear 
muitas aplicações diferentes. O desenho padrão 
consiste numa entrada rectangular alargada com 
um transportador de parafuso para apoiar o pro-
duto no elemento de bombagem. Existem opções 
que podem modificar a entrada com tremonhas 
de maior diâmetro, bridge breakers ou ambos.
As bombas estão disponíveis acopladas ou como 
uma bomba de veio nú.
Os sólidos secos que se aproximam de 40% podem 
ser tratados pelas bombas se estas estiverem equi-
padas com bridge breakers ou tremonhas de gran-
des dimensões. 

Gama Flygt Widethroat W
A gama Flygt Widethroat foi concebida para lidar 
com materiais altamente viscosos, como lamas, 
suspensões, pastas espessas não fluidas e bolo de 
lamas drenado com viscosidades até 1.000.000 cP. 
A gama baseia-se em bombas de um, dois, quatro, 
seis e oito estágios, que podem desenvolver pres-
sões até 48 bar e capacidades até 215m3/h.
Para as difíceis e variadas aplicações encontradas, 
as bombas são executadas a uma velocidade rela-
tivamente lenta, pelo que a bomba irá lidar com 
produtos sensíveis a atrito com danos mínimos no 
produto, sólidos abrasivos em suspensão e mate-
riais altamente viscosos. NOTAS:

1. Os dados de desempenho tabelados e apresentados 
baseiam-se no manuseamento com água limpa a 
20ºC.

2. Para orientação na selecção de uma bomba para 
utilização com outros fluidos de diferente abrasão e 
viscosidade consulte a Xylem.

A gama Flygt Widethroat W
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Pressão diferencial – BAR

Contacte a Xylem  
para serviços nesta área

A bomba foi concebida para facilitar a manuten-
ção através do seu desenho simples e da utilização 
de uma tampa em instalações do eixo. 
As bombas estão disponíveis em diversos materiais 
para assegurar que uma grande variedade de pro-
dutos pode ser manipulada. As juntas do veio con-
sistem num selo de superfície dura, empanque me-
cânico único, em cordão disponível como opção.
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Um modelo W064 ins-
talado num tratamento 
de águas residuais fun-
ciona para controlar os 
odores de esgotos, cau-
sados por uma prensa 
que alimenta directa-
mente o bolo de lamas 
drenado para um trans-
portador ao ar livre e 

para um contentor aberto com vista à sua eliminação. O W064 
em ferro fundido, com um bridge breaker integrado disponí-
vel como opção, fornece o bolo de lamas ao caudal necessário 
de 2,5m3/h e pressões de até 12 bar. Opera oito horas por dia, 
seis dias por semana, e enche diariamente os quatro contento-
res fechados com bolo de lamas.

Surgiram problemas 
numa estação de tra-
tamento de águas com 
a descarga do bolo de 
lamas através de uma 
calha de extracção para 
um contentor móvel 
com vista a eliminação 
em aterro. Uma vez 
que a lama é um sólido 

relativamente imóvel, a única forma de carregar o contentor 
de maneira uniforme era espalhá-la manualmente. A instala-
ção de uma bomba W054 carrega o contentor através de uma 
mangueira flexível de 15 metros de comprimento e 150 mm 
de diâmetro, e a natureza não pulsátil da bomba fornece uma 
saída uniforme de 1,5m3/h. Uma vez que a bomba opera a 
uma pressão de 1 bar, o bolo é ainda mais comprimido. Como 
resultado obtêm-se significativas economias de custos – o con-
tentor tem agora 6 toneladas, em vez de 4,5.

Foi instalado um total 
de 9 bombas da gama 
W em aço inoxidá-
vel numa estação em 
Greenwich para lidar 
com materiais altamen-
te viscosos e transferi-
los ao longo de várias 
centenas de metros de 
tubagem. Opera a uma 

velocidade de entre 123 rpm e 196 rpm, fornecendo glúten 
a uma capacidade de 4,5m3/h a 40,5m3/h e pressões de 3 a 8 
bar. O cliente especificou extrema fiabilidade, uma vez que as 
bombas têm de operar 24 horas por dia, sete dias por semana, 
com o mínimo tempo de inactividade para reparações.

A unidade de drena-
gem de lamas desta 
obra, instalada numa 
grande estação de tra-
tamento de águas re-
siduais, é um sistema 
de espessamento por 
correia, constituído por 
uma correia de 3 x 3m 
de largura com malha 

de 0,7 mm, localizada acima de um reservatório de recolha. À 
medida que as lamas desidratadas atingem a extremidade da 
correia são depositadas no funil de entrada da bomba W072 
e transferidas para tanques de retenção a 14m3/h. Ideal para 
lamas espessas não fluidas e suspensões, a gama W incorpora 
um sistema de tremonha que ajuda a fornecer a lama para o 
elemento de bombagem sem ponte nem bloqueio.

Aplicações
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Estatores
Várias opções disponíveis, incluindo borracha 
Natural (A) e Nitrílica (R). Para aplicações difí-
ceis podem ser fornecidos materiais especiais. 

Rotores
Os rotores padrão estão disponíveis em aço 
para ferramentas com placa de crómio duro 
(hcp) e aço inoxidável, com ou sem hcp. Os 
materiais especiais do rotor podem ser forne-
cidos para se adequar ao produto bombeado. 

Empanque
O empanque mecânico único de superfície 
dura é standard, com cordão disponível como 
opção. 

Drives
Disponível acoplamento fechado ou acciona-
mento directo fixo e motores de velocidade v. 

Opções
Bridge breakers ou tremonhas de grandes di-
mensões e tamanhos de funil para se adequa-
rem à aplicação. 

Acessórios
As válvulas de descarga e o equipamento de 
detecção do produto podem ser prontamen-
te fornecidos.

Codificação das bombas da gama Flygt W
Funcionalidades Descrição Codificação de bombas básica Var. std.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 12 13 14 15

Materiais do Corpo
Ferro fundido C

Aço inoxidável S

Desenho da bomba Widethroat W

Capacidade da 
bomba nominal à ve-
locidade máxima e 
pressão zero

1,2m3/h@350 rev/min 0 3

5,1m3/h@350 rev/min 0 4

10,2m3/h@350 rev/min 0 5

17,5m3/h@350 rev/min 0 6

28,5m3/h@350 rev/min 0 7

34m3/h@300 rev/min 0 8

40m3/h@250 rev/min 0 9

49m3/h@200 rev/min 1 0

86m3/h@200 rev/min 1 2

155m3/h@200 rev/min 1 5

215m3/h@200 rev/min 1 6

Estágios da bomba

Um 1

Dois 2

Quatro 4

Seis 6

Oito 8

Disposições da fonte 
de energia mecânica 
e selecção de cons-
trução

Opções de corpo

A

B

C

D

Eixo nú H

Desenho de bomba 
com empanque me-
cânico

Standard J

Tremonha grande H

Opções da unidade do 
bridge-breaker

D

E

Desenho da bomba 
com empanque me-
cânico

Standard S

Tremonha grande L

Opções da unidade do 
bridge-breaker

B

C

Número do desenho 1

Material do estator RA, RR etc. A

Peças rotativas 1, 3, 4, 5, 8 3

Codificação básica de 
bombas típicas

Widethroat em ferro 
fundido tamanho 06, 
empanque mecânico de 
quatro estágios, cons-
trução C com estator em 
borracha natural, peças 
rotativas código 4.

C W 0 6 4 C E 1 A 4

Fonte de energia 
mecânica e opções 
de porta

‘G’ - Bloco standard

C W 0 6 4 C E 1 A 4 / G

‘H’ - Eixo primário standard

‘C’- Eixo primário

‘A’ - ANSI + Portas de Acesso

‘E’ - ANSI standard

‘J’ - Japão

Codificação de bombas completa a gravar na placa de identificação da bomba
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NOTAS:
1. Todas as dimensões em mm, salvo indicação contrária e apenas para orientação. Para desenhos certificados 

completos consulte a Xylem.
2. Diâmetros de eixo são para BS 4506: 1970 e ranhuras para ISO R773.
3. Dimensões da tampa traseira para BS EN 1092.
4. A dimensão Y é o espaço de desmontagem favorito. Consulte a Xylem para espaço de desmontagem mínimo.
5. Consulte a Xylem, para detalhes de perfuração do funil.
6. V&W – Tamanho standard do funil. Para tamanhos de funil superiores, consulte a Xylem.
7. Para modelos e dimensões não indicados acima, entre em contacto com a Xylem.
* Saída BSP 11/2“ BSP fornecida

Dimensões da gama Flygt W

    MODELO STANDARD + BRIDGE-BREAKER STD BRIDGE-  TEMONHA TODOS OS
   BREAKER  GRANDE MODELOS
  Y A VxW S S1 Y A VxW S D

 W032 720 1156 320 x 170 185
 W034 750 1638 320 x 170 212
 W041 835 1324 350 x 250 232
 W042 835 1523 350 x 250 232 412 770 1842 750 x 250 282 65
 W044 890 1987 350 x 250 245 425 880 2293 750 x 250 295 80
 W051 1045 1594 500 x 250 247
 W052 1050 1859 500 x 250 260 435 770 2010 750 x 250 310 80
 W054 1100 2500 500 x 250 285 460 765 2657 750 x 503 35 100
 W061 1265 1845 650 x 360 285
 W062 1270 2249 650 x 360 310 515 1030 2484 1000 x 603 75 100
 W064 1330 2964 650 x 360 320 525 1035 3212 1000 x360 395 125
 W071 1300 2034 650 x 360 330
 W072 1300 2402 650 x 360 330 525 1025 2675 1000 x 604 15 125
 W081 1300 2078 650 x 360 330
 W082 1370 2581 650 x 360 340 550 1040 2865 1000 x360 505 125
 W084 1440 3590 650 x 360 405 615 1030 3847 1000 x 605 05 150
 W091 1550 2407 800 x 450 360
 W092 1550 2869 800 x 450 360 575 1045 3053 1000 x 505 05 150
 W101 1550 2485 800 x 450 360
 W102 1625 3153 800 x 450 405 655 1042 3410 1000 x 505 50 150
 W121 1600 2784 800 x 450 450

D

AY

V x W

S1

S
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Eis como completamos  
o quadro

Fornecemos o hardware e o software para siste-
mas de processo completos – desde controladores 
SCADA para processo e bombas, a accionadores 
de bombas, equipamento de arranque e sensores 
através do software de sistema. Com uma moni-
torização e controlo inteligentes, beneficiará de 
manutenção preditiva. O nosso sistema alerta--o 
automaticamente numa fase inicial, quando é ne-
cessária manutenção, e sinaliza quando são ne-
cessárias acções correctivas. Isto elimina efectiva-
mente as chamadas de assistência de emergência 
desnecessárias e reduz os custos de operação e de 
manutenção.

A monitorização e o controlo Flygt melhoram o tempo 
de funcionamento da sua estação de tratamento de 
águas residuais, reduzindo os custos operacionais.

E a monitorização e controlo Flygt são fáceis de 
usar. As definições podem ser alteradas de forma 
rápida, bastando para tal ajustar os valores no 
ecrã do controlador, no sistema central ou até 
num portátil, onde quer que um utilizador esteja. 
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Porque não há duas estações de bombagem ou 
sistemas iguais, a Xylem permite-lhe escolher o 
tipo de pacote de suporte que melhor corresponde 
às suas necessidades. Por um lado, ajudamos na 
escolha da bomba certa para uma nova aplicação. 
Por outro, podemos prestar assistência completa 
de serviços, que inclui tudo desde o planeamento 
e concepção de sistemas, a construção e o comis-
sionamento, até à operação e manutenção.

Ampla garantia de peças sobresselentes
Com uma rede mundial de centros de assistência 
autorizados, terá sempre o suporte de que necessi-
ta: quer seja uma questão de manutenção planea-
da ou entrega rápida de peças.

Garantimos igualmente a disponibilidade de peças 
sobresselentes até 20 anos após pararmos a pro-
dução de um modelo de bomba. Esta é apenas 
uma das formas de demonstrar o nosso compro-
misso a longo prazo para com os nossos clientes.

A sua rede de assistência mundial
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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


