
Reguladores de nível de 
líquido Flygt ENM-10
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Tão simples, mas tão fiável

A regulação apropriada do nível é crítica para conseguir fiabilida-
de operacional. A falta de regulação apropriada pode provocar 
um funcionamento incorrecto, danos na bomba ou, no pior dos 
cenários, inundações com consequências ambientais e económi-
cas. Com mais de uma década de experiência e inúmeros clien-
tes satisfeitos, a escolha natural da regulação de nível é a Flygt 

Princípio de funcionamento

3. O processo de bombagem 
pára quando o regulador 
inferior regressa à posição 
verticar e assinala uma 
paragem.

1. O meio a bombear atinge o 
nível predefinido e inclina o 
regulador superior, que assi-
nala o arranque do processo 
de bombagem.

Numa estação com duas bombas, são usados nor-
malmente quatro reguladores de nível. Um é po-
sicionado no nível de paragem, um em cada nível 
de arranque da bomba, e o quarto regulador é uti-
lizado para acionar um alarme de nível elevado.

4. O nível do meio começa a 
aumentar, iniciando o pro-
cesso de novo.

2. O processo de bombagem 
drena o meio.

ENM-10.
Simples, fiável e eficaz
Os reguladores de nível Flygt ENM-10 são a escolha ideal para a 
maioria das aplicações de controlo de nível, tais como estações de 
bombagem de águas residuais e águas subterrâneas ou bombagem 
de drenagem. Quando o nível do líquido atinge o regulador, a bóia 
inclina-se e activa o micro interruptor interno, que inicia ou pára a 
bomba ou aciona um dispositivo de alarme.

Praticamente sem manutenção
A envolvente exterior dos reguladores de nível Flygt ENM-10 é re-
sistente à maioria os líquidos agressivos. O material do cabo evita 
a acumulação de depósitos e outras impurezas. Em vez de flutuar 
à superfície, o ENM-10 fica imerso no líquido. Isto evita que os 
cabos se emaranhem quando são usados vários reguladores.
    Os testes da Xylem indicam que os reguladores de nível Flygt 
ENM-10 duram várias vezes mais do que a maioria dos regulado-
res de nível standard. Isto assegura um funcionamento fiável e um 
baixo grau de manutenção, mantendo assim os custos de assis-
tência ao mínimo durante a vida útil.

Amigo do ambiente
O regulador de nível Flygt ENM-10 não contém materiais preju-
diciais ou tóxicos como chumbo ou mercúrio, e não necessita da 
utilização de qualquer adesivo. Todos os componentes plásticos 
são soldados e aparafusados entre si.
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Com uma variedade de instalações em mente
O regulador de nível de líquido é fornecido em duas versões principais, standard 
e aprovada de fábrica. Dependendo do meio e do tipo de instalação, o Flygt 
ENM-10 está disponível para uma vasta gama de densidades de líquidos e muitos 
comprimentos de cabo.

Standard Ex

 Versão standard Versão aprovada de fábrica

Comprimentos de cabo 6, 13, 20, 30 ou 50 m*
(20, 42, 65,100 or 167 pés)

6, 13, ou 20 m
(20, 42 ou 65 pés)

Densidade do líquido Entre 0,95 e 1,10 g/cm³* Entre 0,95 e 1,10 g/cm³

Materiais Corpo:  Polipropileno
Alívio de curvatura: Borracha EPDM
Cabo: Composto especial PVC e NBR/PVC

Corpo: Polipropileno condutor/carbono 
preto
Alívio de curvatura: Borracha NBR/PVC
Cabo: NBR/PVC

Temperatura do líquido Mín. 0°C (32°F) 
Máx. 60°C (140°F)

Mín. 0°C (32°F) 
Máx. 60°C (140°F)

Protecção de entrada IP 68 IP 68

Gama eléctrica (micro 
interruptor)

Capacidade de interrupção: 
AC: Carga resistiva 250 V/10 A 
AC: Carga indutiva 250 V/3 A a cosφ = 0,5
DC: 24 V/ 10mA min., 6 A máx.
Note que os regulamentos locais podem li-
mitar a tensão

Capacidade de interrupção: 
AC: Carga resistiva 250 V/10 A 
AC: Carga indutiva 250 V/3 A a cosφ = 0,5
DC: 24 V/ 10mA min., 6 A máx.
Note que os regulamentos locais podem li-
mitar a tensão

Aprovações CE, CSA, SEMKO, NEMKO, DEMKO CE, SEMKO, NEMKO, DEMKO, ATEX/IECEX

*Estão disponíveis por pedido outros comprimentos de cabo e densidades de líquido.
O Flygt ENM-10 faz parte da gama de produtos de sensores de nível da Xylem que cobre a maior parte das necessidades de medição de 
nível.

Dados técnicos

Funcionalidades

Acessórios Suporte de cabo do Flygt ENM-10
Acessório dedicado que reduz o des-
gaste do cabo. Vendido separada-
mente ou como pacote com o Flygt 
ENM-10.

Cabo estanque
Envolve e protege a fonte de alimen-
tação do micro interruptor.

Mecanismo operacional
Inicia o arranque e a paragem da 
bomba através do micro interrup-
tor quando o Flygt ENM-10 se inclina 
ou retoma a sua posição original. 
Proporciona um desempenho fiável 
em todas as condições de funcio-
namento, incluindo os movimentos 
lentos frequentes em instalações de 
águas de tempestades ou da chuva.

Barreira de segurança do Flygt Ex
Esta barreira de segurança 
de dois canais protege contra a sobre-
tensão nos reguladores de nível de líqui-
do. É necessária quando os Flygt ENM-10 
são utilizados em instalações em ambien-
tes industriais perigosos.

Alívio de curvatura (camisa de 
protecção) 
Oferece uma entrada de cado estan-
que e resistência ao óleo.

Micro interruptor
Oferece qualidade, desempenho e 
fiabilidade comprovados em todas as 
condições de funcionamento, incluin-
do a comutação de correntes baixas.

3



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


