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Acesso em qualquer lugar
 
O Flygt APP 700 pode ser facilmente gerido, in-
cluindo alarmes activos, através da sua rede local 
e/ou remotamente através de formas alternativas 
de comunicação.

De forma a aumentar ainda mais a funcionalida-
de e os benefícios do Flygt APP 700, a unidade 

possui um servidor Web integrado, permitindo 
uma ligação de baixo custo a redes mais amplas 
através da Internet - com ou sem um sistema 
SCADA.

Controladores
de terceiros

Sistemas 
SCADA
de terceiros

Telemóvel

Acesso à Internet 
ao servidor Web da 
estação

Flygt AquaView
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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
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A solução completa para 
fortalecer o seu próximo passo
AuTómATO De COnTrOle De TrAnSPOrTe De águA FlygT APP 700
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Fortaleça o seu futuro, 
um passo de cada vez 
Flygt APP 700 adapta-se facilmente às suas ne-
cessidades de crescimento e mudanças nas con-
dições operacionais. Desde o primeiro dia terá 
uma solução completa para garantir uma instala-
ção fiável. 

O design do software é tão flexível como as liga-
ções integradas e os módulos de comunicação. 
Poderá, por exemplo, começar com um controla-

Flygt APP 700 ofe-
rece funções-chave 
pré-programadas 
com base numa ex-
periência de riqueza 
de água e águas resi-
duais. 

dor de bomba simples e actualizar sucessivamen-
te para mais controladores ou – em última instân-
cia, para uma visão geral segura e fiável de toda 
a instalação – um sistema SCADA avançado, como 
o Flygt AquaView.

Flygt APP 700, a escolha certa em automação em 
sistemas de transporte de água.
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Flygt APP 700 é uma gama completa de avan-
çados controladores de automação para trans-
porte de água, all-in-one. Tanto o hardware 
como o software são especialmente concebi-
dos para as suas aplicações em sistemas de 
transporte de água.

em aplicações para estações de bombagem, os 
fluxos e níveis de água são monitorizados com 
grande precisão, juntamente com a capacida-
de da bomba, os tempos de funcionamento, os 
custos de energia e outros dados importantes. 
Todas as funções são geridas e avaliadas com 
base em décadas de experiência.

Para facilitar o controle automatizado do trans-
porte de água noutras partes das instalações, 
como tratamento e retenção, os mesmos con-
troladores flexíveis podem ser programados de 
forma adaptada a cada orgão de um sistema.

Os controladores Flygt APP 700 são muito fáceis 

Tudo o que precisa 
de saber 

de usar. As definições podem ser alteradas de 
forma rápida e fácil, bastando para tal ajustar os 
valores no ecrã do controlador. um servidor Web 
integrado permite uma supervisão global a baixo 
custo da instalação. As unidades podem ser ge-
ridas remotamente através de uma comunicação 
alternativa e com sistemas externos de monitori-
zação e gestão de alarmes.

Através de alarmes activos, tomará imediata-
mente conhecimento de quaisquer desvios de 
um desempenho óptimo, desvios esses que são 
sistematicamente analisados   em relatórios peri-
ódicos, com indicações de tendência. Os dados 
de alarme registados e com indicação de data e 
hora são armazenados para análise posterior, se 
necessário. 

Independentemente das aplicações, saberá 
sempre exactamente o que está a acontecer, o 
que tem de ser feito e, se necessário, o que acon-
teceu no passado.
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Funções integradas para 
sistemas de bombagem 
sem par

Para além de funcionalidades padrão integradas, 
facilmente adaptadas para satisfazer as necessida-
des de cada aplicação, o Flygt APP 700 inclui uma 
gama de funções únicas, que permitem uma para-
metrização fácil, incluindo:

n  A medição do caudal e o cálculo da capacidade
indicam o volume bombeado para a rede de esgo-
tos. A função controla o óptimo desempenho da 
bomba, minimizando assim o risco de paragens 
não programadas e de bloqueio dos sistemas.

n  O cálculo de energia específica fornece de 
forma fácil uma visão geral dos custos de energia 
momentâneos  e acumulados da estação, com aná-
lises de tendências para promover e orientar a con-
servação de energia.

n  A alternância de bombas selecciona automa-
ticamente a ordem em que as bombas devem co-
meçar e parar num ciclo de bombagem adaptado 
às suas necessidades, gere ainda uma utilização 

e desgaste de forma a minimizar as perturbações 
operacionais.

n  O bloqueio é usado principalmente para evitar 
transbordamentos. Os controladores Flygt APP 700 
comunicam entre si e redireccionam outras estações 
de bombagem, de modo que não bombeiem água 
para uma estação que já tenha atingido a sua capa-
cidade. Isto dá mais tempo ao pessoal de manuten-
ção, caso sejam necessárias reparações.

n  A limpeza de bombas de fossa apoia uma esta-
ção de bombagem sem manutenção, ao controlar 
arranques de bomba involuntários, descargas de 
bombas de fossa e a funcionalidade de limpeza.


