
O que devo fazer se a saída da 
bomba começar a diminuir? 
Ou suspeita da acumulação de 
sedimentos? E o que pode fazer 
para ajudar a evitar inundações? 
Pedimos aos nossos técnicos de 
assistência mais experientes para 
partilharem as suas sugestões 
principais.

Se não conseguir encontrar aqui as 
respostas que procura, ou se pretender 
saber mais sobre o modo como a 
manutenção preventiva pode ajudar 
a prevenir inundações, contacte o 
Centro de Assistência da Xylem 
Portugal através do email 
jorge.m.miranda@xyleminc.com 
ou www.xylemportugal.com

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR! 
Antes de efectuar qualquer trabalho 
na sua bomba, leia cuidadosamente 
o manual de Instalação, Operação e 
Manutenção.
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Causa: Bloqueio. 
Solução: Remova a bomba e 
verifique se trapos, fibras ou objectos 
sólidos estão presos na turbina. 
Limpe cuidadosamente a turbina e o 
alojamento da bomba (voluta). 

Causa: Ponto de serviço errado. 
Solução: Verifique o ponto de serviço. 
Se for necessário, mude a turbina 
para uma curva adequada e ajuste os 
reguladores de nível para obter níveis 
correctos. 

Causa: Subtensão. 
Solução: Verifique a tensão. Se a 
subtensão for superior a 10%, contacte 
o seu fornecedor de energia.

Causa: A turbina está a rodar no sentido 
errado.
Solução: Se for uma bomba trifásica, 
troque os condutores de duas fases. Se 
for uma bomba monofásica, o problema 
é mais complicado. Contacte a Xylem 
Portugal para obter aconselhamento. 

Causa: Turbina bloqueada. 
Solução: Limpe a turbina e o 
alojamento da bomba (voluta). 

Causa: Os tubos estão obstruídos. 
Solução: Limpe os tubos para assegurar 
um fluxo livre. 

Causa: Turbina e/ou alojamento da 
bomba gasto (voluta). 
Solução: Verifique se o alojamento da 
bomba (voluta) está intacto. Verifique 
o ajustamento da turbina. Se a turbina 
estiver gasta, substitua-a. 

Causa: Verifique se a válvula está 
bloqueada ou entupida. 
Solução: Limpe a válvula. Se estiver 
danificada, substitua-a.

Causa: A instalação não está a receber 
tensão.
Solução: Verifique se o interruptor 
geral da rede eléctrica está ligado, 
se os fusíveis estão intactos, se está 
presente tensão nas três fases. 

Causa: Foi accionado um alarme no 
painel de controlo. 
Solução: Restaure o alarme. 
Verifique e restaure a protecção contra 
sobrecarga. Assegure que a turbina 
roda livremente. 

Nota: Se a bomba não arrancar 
automaticamente, mas se for iniciada 
manualmente, deve verificar primeiro 
para ver se a regulação do nível de 
arranque está a funcionar. Assegure 
depois que todas as ligações do 
sistema de controlo estão intactas. 
Finalmente, verifique os relés, 
contactores, relé de alternância e/ou 
funções PLC.

Causa: Presença de abrasivos. 
Solução: Substitua por uma turbina 
mais resistente ao desgaste. 

Causa: Bomba incorrecta para o tipo 
de líquido.  
Solução: Utilize uma bomba 
desenhada para o líquido bombeado.

Causa: Design incorrecto da fossa. 
Solução: Adicione uma válvula de 
descarga ou altere o método de 
controlo. Existem algumas opções 
diferentes – contacte a Xylem Portugal 
para obter aconselhamento. Em casos 
extremos, pode ter de adicionar um 
misturador ou redesenhar a fossa. 

Causa: Chuva forte. 
Solução: Adicione uma válvula de 
descarga ou altere o método de 
controlo. Existem algumas opções 
diferentes – contacte a Xylem Portugal 
para obter aconselhamento.

Problema:

BAIXA CAPACI-
DADE DA BOMBA
A bomba está a bombear pouca ou 
nenhuma água.

Problema:

A BOMBA NÃO 
ARRANCA/DISPARA
O painel de controlo apresenta um 
alarme ou a bomba não arranca.

Problema:

CORRENTE/POTÊN-
CIA MUITO ALTA
A utilização ou consumo de energia 
actual é superior ao esperado.

Problema:

DESGASTE ELEVADO 
DA TURBINA
Níveis elevados inesperados de 
desgaste da turbina e/ou extremidade 
submergida.

Problema:

SEDIMENTAÇÃO
Acumulação de sólidos no tubo ou no 
fundo da fossa.


