
Flygt APP 500
MonitorizAção e controlo PArA estAções de boMbAgeM PequenAs ou MédiAs



Uma unidade robusta para 
controlo fácil e eficaz

APP 500 é um bom exemplo dos nossos contínuos 
esforços de oferecer sempre as soluções mais fiáveis 
para a monitorização e o controlo de estações de 
bombagem económicas e eficientes.

Os nossos produtos são construídos com base em anos 
de experiência e conhecimentos aprofundados, o que 
faz de nós um dos principais fornecedores de soluções 
de monitorização e de controlo para o tratamento de 
águas e de águas residuais. 

Flygt APP 500 é um controlador de bomba robusto e 
fácil de gerir que pode simplificar e melhorar as suas 
rotinas do quotidiano.

Um controlador robusto para estações de bombagem 
pequenas e médias
Flygt APP 500 é um controlador robusto para uma a 
quatro bombas, com ou sem alternância. Está disponível 
como unidade autónoma ou com comunicação e pode 
ser facilmente instalada no seu painel de controlo 
existente.

Flygt APP 500 também se destina a instalação em 
estações existente sem controladores de bomba, em 
que está presente hardware externo, como contactores, 
sensores de corrente e sensores de nível.

O controlador tem funcionalidades como o cálculo de 
capacidade e caudal da bomba que são escolhidos 
cuidadosamente para facilitar a monitorização e a 
manutenção. Além disso contém oito entradas gerais 
que permitem configurar funcionalidades opcionais 
para a estação de bombagem específica. As definições 
podem ser realizadas directamente no painel frontal.

Eis algumas das funcionalidades disponíveis com  
Flygt APP 500:

Fácil de utilizar
O desenvolvimento de Flygt APP 500 tem-se basea-
do na vontade de encontrar um sistema definido pela 
simplicidade tanto na sua construção como no seu fun-
cionamento. Flygt APP 500 tem um desenho robusto, 
adequado para sistemas de abastecimento de água e de 
esgotos. 

Flygt APP 500 também oferece operacionalidade dos 
menus extremamente fáceis de utilizar. Na realidade, 
qualquer pessoa que saiba utilizar um telemóvel domina 
o Flygt APP 500! O navegador de rosa dos ventos é um 
grande passo na direcção da monitorização e controlo 
simplificados, pois não necessita de qualquer formação 
para a utilização. É extremamente “prático”.

A instalação da calha DIN e do painel frontal torna o 
Flygt APP 500 fácil de montar, pois não é necessário 
utilizar chaves de fendas; basta montar a unidade na 
calha que tem duas partes interligadas, um módulo E/S 
montado em calha DIN e um módulo Principal montado 
à frente. É igualmente fácil de remover. Não é preciso 
mais do que dois minutos para mudar as unidades. As 
facilidade de utilização tem sido um princípio condutor 
no desenvolvimento de Flygt APP 500.

•	Registo	de	alarmes

•	Contadores	de	
arranques e de tempo 
de funcionamento

•	Alternância	das	
bombas

•	Alarme	de	nível	alto	e	
baixo

•	 Falha	de	corrente

•	Alarme	pessoal	

•	Cálculo	de	capacidade	
da bomba

•	Cálculo	de	caudal

•	Medição	de	
extravasamento

•	Nível	de	arranque	
aleatório

•	Bombas	de	
funcionamento máximo

•	 Protecção	contra	
funcionamento a seco



Controlo remoto
Ao	ligar	a	Flygt	APP	500	ao	sistema	SCADA	
(Supervisory	Control	And	Data	Acquisition)	Flygt	
AquaView da Xylem, pode-se visualizar de forma 
remota o estado da instalação, dos alarmes e 
dos dados de operação. Também pode controlar 
remotamente a bomba e alterar os pontos de 
referência.

A ligação pode ser feita via rádio, linha telefónica 
ou	comunicação	GSM.

Operação segura e eficiente em termos de custos
Juntamente	com	um	sistema	SCADA,	APP	obtém	
o controlo total da operação da sua estação de 
bombagem. As visitas obrigatórias de manutenção, 
os relatórios e compilação de dados e estatística 
irão	ser	reduzidos	ao	mínimo.	Como	os	potenciais	
problemas podem ser identificados e corrigidos 
antes de se tornarem críticos, também serão feitas 
menos chamadas de emergência. Flygt APP 500 
contribui definitivamente para uma operação fiável 
e eficiente em termos de custos.

Comunicação baseada nas 
suas necessidades

Sistema de alto 
nível (SCADA)

Mensagem 
SMS

Indicação de 
estado/alarme

Rosa dos ventos 
no menu fácil 
de utilizar



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


