
Bombas de coluna de 
grande tamanho Flygt
AS BOMBAS ENERGETICAMENTE MAIS EFICIENTES NO MERCADO
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As bombas grandes consomem quantidades sig-
nificativas de energia. Assim, mesmo um pequeno 
aumento na eficiência traduz-se numa diminuição 
considerável dos custos.

As bombas de coluna de grande tamanho Flygt são 
as bombas mais eficientes disponíveis. Apoiadas 
por mais de 125 anos de experiência como Allis-
Chalmers, as bombas Flygt são, muito simplesmente, 
melhor projectadas e mais bem feitas.

Além disso, personalizamos as nossas bombas para o 
ponto de funcionamento exacto da sua aplicação. O 
que significa ainda maiores poupanças de energia.

Mais fiável, menos tempo de inactividade
A concepção única de alívio de impulso hidráulico 
para alturas elevadas resulta em valores de impulso 
baixos do caudal máximo até à altura de fecho. Isto 
prolonga a vida útil da chumaceira de impulso. Para 
atingir pressões altas, as bombas podem ser forneci-
das em configurações com um, dois ou três estágios.

A decisão é sua
Uma vasta gama de unidades hidráulicas estão 
disponíveis com diversas características de desem-
penho e de desenho para lidar com diferentes tipos 
de meios. Isto torna possível personalizar as bombas 
para ir ao encontro das necessidades exactas da sua 
aplicação.

Bombas grandes para uma gama vasta de aplica-
ções
• Circulação de água

• Água de serviço

• Água de compensação

• Abastecimento de água

• Arrefecimento

• Controlo de inundações

• Águas residuais

Instalação eficiente em termos de custos
A coluna e a curva de descarga podem ser fundidos 
ou fabricados. A curva pode ser instalada acima ou 
abaixo da descarga do piso. Isto permite opções de 
instalação mais flexíveis e pode até oferecer custos 
de instalação mais baixos. A configuração vertical 
ocupa um mínimo do valioso espaço no piso.

A tubagem da coluna é feita em secções para que 
possam ser utilizados rolamentos intermédios, se 
necessário.

Mais eficiência, maior poupança

Três vantagens convincentes:

• Eficiência de topo           • Fiabilidade insuperável            • Manutenção simples
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A Flygt tem a gama mais vasta de bombas de co-
luna de grandes tamanhos no mercado. Os nossos 
modelos maiores fornecem uns incríveis 25.000 l/s 
(400.000 USgpm) e alturas de até 60 m (200 ft) num 
só estágio. Também temos o portefólio mais com-
pleto de bombas de águas residuais disponíveis. 
Assim, independentemente das suas necessidades, 
podemos recomendar a melhor solução para a sua 
aplicação.

"Pull-out" para uma assistência mais rápida
Com a funcionalidade "pull-out", pode remover to-
das as peças internas sem remover o sino de admis-
são, a coluna, a curva de descarga ou a tubagem de 
descarga. Esta funcionalidade opcional reduz subs-
tancialmente os custos de manutenção e de tempo 
de inactividade eliminando a necessidade de drena-
gem ou de entrar no poço durante a manutenção.

De 700 a 25.000 l/s 
10.000 – 400.000 USgpm

A concepção "back pull-out" permite o acesso rápido à extremi-
dade submergida sem ter de desligar a tubagem. 

Capacidade em 1.000 U.S. GPM

A
M

T-
M

et
ro

s

A
M

T-
Pé

s

Capacidade em 1.000 metros cúbicos por Hora

Bombas de altura baixa a média
Mapa de gama
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Bombas de altura elevada
Mapa de gama
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Qualidade em todos os 
detalhes

1. Pedestal do motor
 Aberturas substanciais proporcionam acesso fácil ao acopla-

mento ajustável e à caixa de empanque.

2. Caixa de empanque
 A caixa é cheia de Teflon impregnado de grafite para reduzir 

a resistência e prolongar a vida da camisa do veio.

3. Tubo do veio
 Os tubos do veio protegem o veio do fluido bombeado e 

dão passagem ao lubrificante dos rolamentos. Podem ser 
fornecidas bombas de linha de veios aberta (sem tubos de 
veio) para aplicações de bombagem com auto-lubrificação.

4. Acoplamento intermédio
 Esta camisa sólida proporciona uma transmissão rígida de 

potência e binário pelo veio. O acoplamento é controlado 
positivamente através de chavetas de acoplamento e trans-
mite as cargas de impulso através da concepção de anel de 
impulso dividido.

5. Rolamentos
 Está disponível uma vasta gama de rolamentos, incluindo 

casquilhos de borracha ou elastoméricos lubrificados a água 
ou casquilhos de bronze lubrificados com massa. São forne-
cidos rolamentos/casquilhos no conjunto inferior da coluna, 
na caixa de empanque e em locais intermédios conforme 
necessário pela aplicação. O espaçamento dos rolamentos 
é projectado conservadoramente utilizando uma análise de 
velocidade crítica lateral. Suportes de rolamentos/casqui-
lhos intermédios são utilizados para suportar os rolamentos 
nas colunas das tubagens nos sítios projectados.

6. Camisas do veio
 São fornecidas camisas de veio sob o empanque e em todas 

as localizações de rolamentos/casquilhos. As camisas do 
veio prolongam a vida útil e são concebidas para substitui-
ção/renovação fácil e barata das superfícies de desgaste.

7. Impulsor
 O desenho especial do impulsor garante a eficiência de 

bombagem ideal. 

8. Cone do impulsor
 O cone do impulsor é um componente fundido separada-

mente permitindo a renovação económica das folgas de 
desenho do impulsor.
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Vista de secção típica 
mostrando a concepção de 
tipo "pull-out"
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Elemento interior 
amovível

Tubo de coluna, curva de descarga 
e sino de admissão permanecem 
inalterados
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Não há outro fornecedor que satisfaça as suas 
necessidades de bombas tão perfeitamente como 
a Flygt. Oferecemos a mais vasta gama de bombas 
no mercado: tudo, desde uma bomba submersível 
de potência de fracções de kW até à maior bomba 
de coluna vertical do mundo. Temos recursos sem 
par em termos de mão de obra e de instalações. 
Por exemplo, operamos o maior tanque de água na 
América do Norte para testar as nossas bombas. A 
Flygt também é um fornecedor completo, com uma 
gama completa de equipamento auxiliar, incluindo 
motores de velocidade variável, equipamento de 
monitorização e controlo, juntas de expansão e 
válvulas de controlo. E temos a experiência e o co-
nhecimento para transformar as suas necessidades 
em realidade. 

Personalizar soluções totais
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Reduza as visitas de assistência  
e chamadas de emergência

Monitorização e controlo 
Com um sistema de monitorização e 
controlo bem concebido, os custos 
de assistência podem ser reduzidos 
radicalmente. Por exemplo, as verifi-
cações de assistência desnecessárias 
podem ser eliminadas com a ajuda de 
alertas de assistência gerados automa-
ticamente. E armado com informação 
detalhada, poderá cortar no número 
de chamadas de emergência.

Na Flygt fornecemos o hardware e 
o software para sistemas completos: 
tudo desde controladores de bombas, 
sensores e equipamento de arranque, 
até ao software para operar o sistema. 
Com o software de supervisão SCA-
DA da Flygt, AquaView, fica com uma 
imagem completa dos seus processos 
de tratamento de fluidos.

Como não existem duas es-
tações ou sistemas de bom-
bagem iguais, deixamo-lo 
escolher o tipo de pacote de 
suporte que melhor se enqua-
dra nas suas necessidades. 

Por um lado, ajudamos a selec-
cionar a bomba certa para uma 
aplicação nova. Por outro lado, 
podemos fornecer serviço de 
assistência completo, incluindo 
tudo desde o planeamento e 
projecto do sistema, a constru-
ção e colocação em funciona-
mento até à operação e manu-
tenção.

Com uma rede global de cen-
tros de assistência autorizados, 
tem sempre o suporte que ne-
cessita: quer se trate de manu-
tenção planeada ou da entrega 
expresso de uma peça.

Ampla garantia de peças  
sobresselentes 
Garantimos a disponibilidade 
das peças sobresselentes du-
rante 20 anos após a paragem 
de produção de um modelo de 
bomba. Esta é apenas uma das 
formas de demonstrar o com-
promisso a longo prazo com os 
nossos clientes.

Assistência mundial,  
valor de classe mundial



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


