
Bombas trituradores
centrífugas Flygt
Para aPlicações de trituração Pesada
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Bomba triturador sem 
bloqueio para desafios difíceis

Introdução

n Sistema de esgotos por 
pressão

n transporte de águas re-
siduais para uma casa 
isolada ou comunidade 
residencial pequena

n Estações elevatórias 
pequenas

n Instalações de bombas 
trituradoras

n Fossas de águas resi-
duais de edifícios

n Bombagem de estrume

n Altamente eficiente

n Ajusta-se às condi-
ções actuais do siste-
ma sem produzir uma 
pressão muito alta

n reduz a manutenção

n Com o apoio da nossa 
experiência e suporte

Porquê escolher uma 
bomba triturador Flygt?

Áreas de aplicação

Ao emparelhar as bombas triturado-
res Flygt com os nossos sistemas de 
monitorização e controlo e uma es-
tação de bombagem trituradora da 
Flygt, tem um sistema de transporte 
de águas residuais completo, alta-
mente eficiente e acessível. Para que 
o seu sistema funcione com fiabilida-
de e consistência a longo prazo – e 
nunca fique bloqueada.

Reduza os sólidos a migalhas
no centro de cada sistema de águas 
residuais está uma bomba tritura-
dora. As bombas trituradoras Flygt 
reduzem os sólidos a uma lama fina, 
que pode então ser bombeada atra-
vés de tubos de pequeno diâmetro.

uma das maiores aplicações dos tri-
turadores Flygt são os sistemas de 
esgotos por pressão, que geralmen-
te são utilizados quando os terrenos 

planos, a topografia de subida, a 
rocha à superfície e os elevados len-
çóis freáticos causam grandes pro-
blemas aos sistemas de gravidade 
convencionais. Para garantir a opera-
ção sem problemas, os sistemas de 
esgotos por pressão deram provas 
de ser uma alternativa fiável e eficien-
te em termos de custos para o trans-
porte de águas residuais em diversos 
terrenos.

Com a sua tubagem estreita e flexível, 
que segue os contornos do terreno, os 
sistemas de esgotos por pressão elimi-
nam a necessidade de inclinações gra-
vitacionais ou trabalhos de escavação 
dispendiosos. Esta soluções eficiente 
em termos de custos pode ser combi-
nada com redes de gravidade, criando 
assim a solução ideal para a maior 
parte dos tipos de terreno.
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trituradores pesados e  
poderosos

dESEnho

A série Flygt 3000 de bombas trituradoras centrí-
fugas são submersíveis e altamente eficientes e 
adequadas para processar líquidos com sólidos 
em aplicações residenciais, comerciais e agrícolas. 
Quer necessite de uma bomba trituradora simples, 
de uma estação de bombagem completa ou de um 
sistema de águas residuais completo, pode contar 
com a Xylem para transportar as águas residuais de 
forma inteligente e económica para a estação de 
bombagem ou linha de esgoto mais próxima.

Funcionamento fiável
Projectadas para responder aos rigores dos sis-
temas de águas residuais, as bombas triturado-
ras Flygt apresentam uma turbina única para uma 
eficiência hidráulica ideal e um dispositivo de 
corte pesado que tritura os sólidos em partículas 
de 5 × 15 mm para facilitar o transporte através de 
tubos de pequeno diâmetro. Isto elimina o risco de 
entupimento.

Instalação submersível fixa com barras 
guia e ligação de descarga automá-
tica aparafusada ao piso da fossa. Ao 
descer uma bomba com as barras 
guia, a bomba prende-se e solta-
se automaticamente da ligação de 
descarga.

Instalação submersível fixa com a 
bomba suspensa pelo tubo de descar-
ga. A junta de ligação rápida tem uma 
válvula de retenção integrada.

Instalação autónoma fixa sobre 
pernas sem filtro. Ligação de tubo ou 
mangueira.

Métodos de instalação
MP Mh MF
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dESEnho

Construído para bombagem  
sem problemas

EIXo dE BAIXA dEFLEXão
Elimina virtualmente a vibração e os níveis de ruído 
devido à saliência mínima. Prolonga a vida útil do 
empanque e do rolamento.

MELhor trAnSFErÊnCIA 
dE CALor
o nosso motor especialmen-
te desenhado e fabricado 
oferece uma refrigeração 
melhorada porque as perdas 
de calor são concentra-
das em redor do estator. 
Impregnadas em resina 
(isolamento de Classe F/h) e 
permitem até 30 arranques 
por hora. 

ConForMIdAdE
Cada bomba é testada e 
aprovada de acordo com as 
normas nacionais e interna-
cionais, incluindo IEC 34-1 e 
CSA. As bombas estão dis-
poníveis em versões à prova 
de explosões para utilizar 
em ambientes perigosos e 
são aprovadas pela Factory 
Mutual, norma Europeia e 
IEC.

EntrAdA dE CABo
A entrada do cabo à prova de água 
oferece funções de selagem e 
filtragem para assegurar uma ins-
talação segura

SEnSorES
os sensores térmicos embutidos 
nas bobinas do estator evitam 
o sobreaquecimento. Estão 
também disponíveis sensores 
opcionais de fugas no alojamento 
do estator e na câmara de óleo

roLAMEntoS dE 
LonGA durAção
os rolamentos duráveis 
oferecem uma vida útil 
mínima de 50.000 horas.

JuntAS rESIStEntES
o sistema Griploc™ é 
composto por dois con-
juntos de juntas do eixo 
mecânico que funcio-
nam de modo inde-
pendente para oferecer 
segurança dupla contra 
fugas.

dISPoSItIVo dE CortE PESAdo
tritura os sólidos bombeados numa lama fina 
enquanto passam pela entrada da bomba 
para permitir a passagem sem obstruções 
através dos tubos estreitos do sistema.
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dAdoS téCnICoS

desempenho de trituração 
poderosa

Modelo Potência nominal [kW] Amperagem nominal [A] Peso [kg]

3068  monofásico 1.5 8.9 32

3068  trifásico 1.7–2.4 3.8–5.3 32

3085  monofásico 1.9 12 44

3085  trifásico 1.8–2.4 3.6–4.8 44

3090 4.3 8.4 52

3102 4.4 8.6 75

3127 7.4–10.9 15–21 103

Baseada num desenho flexível e modular, a gama 
de bombas trituradoras Flygt cobre uma vasta 
gama de desempenhos. Estas bombas centrífugas 
submersíveis monocelulares partilham o mesmo di-
âmetro de descarga, o que torna mais fácil escolher 
uma das turbinas intermutáveis que agora corres-
ponda exactamente aos requisitos de altura e de 
caudal – e facilmente trocá-la mais tarde. A eleva-
da eficiência minimiza os custos de instalação de 
equipamento eléctrico e o subsequente consumo 
de energia.

Especificações técnicas

Capacidade da bomba, 50 Hz
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tudo incluído  
e pronta para o serviço

dAdoS téCnICoS

Há mais de um quarto de século que instalamos e mantemos sistemas de 
águas residuais em todo o mundo. Desde o início, trabalhamos consigo para 
projectar, instalar e manter o sistema ideal para as suas necessidades.

Embora os nossos sistemas de águas residuais sejam construídos de forma 
personalizada para garantir anos de funcionamento sem preocupações, estes 
acessórios ajudam a melhorar o desempenho das suas bombas centrífugas tri-
turadoras Flygt.

Estações de bombagem com trituração prontas para instalação

Estação de bombagem toP50 GrP Estação de bombagem Compit PE Estação de bombagem cimentada

As estações de bombagem Flygt standard pré-fa-
bricadas são compostas por bombas trituradoras 
Flygt num corpo da bomba e oferecem uma solu-
ção com tudo incluído que torna mais fácil e rápido 
pôr o seu sistema a funcionar. 

disponível em acabamentos de GrP, PE ou cimen-
to, estas estações de bombagem oferecem a forma 
mais flexível e eficiente em termos de custos para 
fornecer sistemas de manuseamento de águas 
residuais.

Reduzir a acumulação 
de sólidos
Ligue uma válvula de 
descarga Flygt auto-
mática à sua bomba triturador 
centrífuga para manter o poço 
imerso libre de detritos. A ins-
talação é fácil e não é necessária 
corrente eléctrica.

A válvula de descarga fornece um potente fluxo a 
jacto de limpeza para limpar o poço imerso no início 
de cada ciclo de bombagem. Isto reduz o risco de 
acumulação de sólidos e aumenta a eficiência e a 
vida útil da bomba.

Controlar o funciona-
mento do triturador
Adicione equipamento de 
monitorização e controlo 
Flygt para ajudar a reduzir 
os custos de operação e 
manutenção dando-lhe 
uma descrição completa 
da sua bomba, estação de bombagem ou sistema.

Para ter o controlo completo das suas bombas tritu-
radoras centrífugas Flygt, use o Controlador Geral 
de Bomba Flygt. Esta unidade de controlo com-
pacta e fácil de utilizar oferece várias funções de 
controlo, dados de funcionamento críticos e um pro-
cessamento dealarmes eficaz para uma só bomba ou 
estações de bombagem mais pequenas.
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Fornecemos hardware e 
software para sistemas 
de processo completos 
– desde accionadores 
de bombas individuais, 
arrancadores, sensores 
e controladores para 
software de sistema e 
sistemas scada.

Quando a inactividade 
dos equipamentos não 
é uma opção, confie na 
nossa rede de assistên-
cia global para fornecer 
peças sobressalentes 
genuínas Flygt de modo 
rápido e eficiente. todas 
as peças sobressalen-
tes da Flygt contam com 
uma garantia de disponi-
bilidade de 15 anos. As 
bombas de grande capa-
cidade poderão ter inclu-
sivamente até 20 anos.

Monitorização e 
controlo extensos

Peças sobresselentes 
genuínas Flygt e garantia

Suporte para o seu 
negócio, em todas as fases

SuPortE E ASSIStÊnCIA

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

• Análise e cálculos do sistema
• Desenho do poço
• Cálculos do golpe de aríete
• 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 op-
timizar o desempenho de cada com-
ponente 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.



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


