
Série Lowara e-MP

BOMBAS MULTIESTÁGIO FLEXÍVEIS E ALTAMENTE EFICIENTES ATÉ 1.250 kW/1.700 hp

Aplicações limitadas apenas pela sua imaginação

NOVA
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1950 

                                       1950  

Linha de tempo do produto

1910: a história começa
A história começou com a invenção  
do difusor. Ele aumentou drasticamente  
a eficiência das bombas multiestágio pela 
otimização do caudal de um estágio para  
o próximo.

Modelo H 
Caudal: 220 m3/h /  
968 galões  
americanos por minuto
Altura:  
400 m/1.312 pés

Modelo HK/HE 
Caudal: 315 m3/h / 
1.387 galões  
americanos por minuto
Altura:  
1.125 m/3.690 pés

Utilidade pública Utilidade pública Indústria 
siderúrgica

Alimentação  
de caldeira

Fabricação de cerveja

Modelos de bombas multiestágio para média pressão

Modelos de bombas multiestágio para alta pressão

19251910

1920

Modelo A 
Caudal: 360 m3/h / 
1.585 galões  
americanos por minuto
Altura:  
78 m/256 pés

Modelo D  
Caudal: 390 m3/h / 
1.717 galões  
americanos por minuto
Altura:  
180 m/590 pés

Modelo D/DV 
Caudal: 480 m3/h /  
2.113 galões  
americanos por minuto
Altura:  
282 m/925 pés
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2017: a história continua
A história continua com o e-MP. Ele é a 
próxima geração de bombas multiestágio 
flexíveis e altamente eficientes.

Modelo P 
Caudal: 1.800 m3/h /  
7.925 galões  
americanos por minuto
Altura:  
300 m/984 pés

Desidratação  
de mina

Aquecimento 
setorial 

201719981970

Modelo MP 
Caudal: 340 m3/h / 
1.497 galões  
americanos por minuto
Altura:  
500 m/1.640 pés

Modelo e-MP 
Caudal: 850 m3/h /  
3.740 galões  
americanos por minuto
Altura:  
950 m/3.100 pés

Modelo MPE  
Caudal: 300 m3/h /  
1.320 galões  
americanos por minuto
Altura:  
800 m/2.625 pés

Produção de neve

                                   2000 2017

Modelo e-MP 
Caudal: 850 m3/h /  
3.740 galões  
americanos por minuto
Altura:  
950 m/3.100 pés
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e-MPA

Tamanhos: DN50 a DN150

Configurações: horizontal

Potência: 
2 polos: 7,5 kW – 1.250 kW/10 hp – 1.700 hp  
4 polos: 2,2 kW – 160 kW/3 hp – 220 hp

Altura até 950 m/3.100 pés

Caudal até 
850 m3/h/3.740 galões americanos por minuto

Temperatura do líquido bombeado: 
-25° C a +140° C, opcional 180° C/ 
-13º F a +284º F, opcional 356º F

Pressão de entrada até 10 bar/145 psi

Vedação do veio:  
Vedação mecânica, selo do cartucho, embalagem macia

Rolamentos:  
Lado de sucção: rolamento simples 
Lado de descarga: rolamento esférico angular duplo

Flanges:  
Lado da sucção: axial  
Lado de descarga: radial, rotativo a 90° (esquerda, 
cima, direita)

e-MPR

Tamanhos: DN50 a DN150

Configurações: horizontal

Potência: 
2 polos: 7,5 kW – 1.250 kW/10 hp – 1.700 hp  
4 polos: 2,2 kW – 160 kW/3 hp – 220 hp

Altura até 950 m/3.100 pés

Caudal até 
850 m3/h/3.740 galões americanos por minuto

Temperatura do líquido bombeado: 
-25° C a +140° C, opcional 180° C/ 
-13º F a +284º F, opcional 356º F

Pressão de entrada até 10 bar/145 psi

Vedação do veio:  
Vedação mecânica, selo do cartucho, embalagem macia

Rolamentos:  
Lado de sucção: rolamento simples 
Lado de descarga: rolamento esférico angular duplo

Flanges:  
Lado da sucção: rotativo a 90° (esquerda, cima, direita) 
Lado de descarga: radial, rotativo a 90° (esquerda, 
cima, direita)

Características especiais: melhor capacidade de 
sucção (menor NPSH), graças à entrada axial ideal, 
redução do desgaste devido ao menor número de 
peças, ocupa pouco espaço horizontal

Características especiais: maior flexibilidade da 
flange de sucção, desgaste reduzido devido ao 
menor número de peças, ocupa pouco espaço 
horizontal

Apresentando os quatro modelos do e-MP,  
projetados de acordo com a norma ISO5199
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e-MPV

Tamanhos: DN50 a DN150

Configurações: vertical

Potência: 
2 polos: 7,5 kW – 355 kW/10 hp – 480 hp 
4 polos: 2,2 kW – 160 kW/3 hp – 220 hp

Altura até 630 m/2.060 pés

Caudal até  
850 m3/h/3.740 galões americanos por minuto

Temperatura do líquido bombeado: 
-25° C a +120° C/ 
-13º F a +248º F

Pressão de entrada até 10 bar/145 psi

Vedação do veio:  
Vedação mecânica, selo do cartucho, embalagem macia

Rolamentos:  
Lado de sucção: rolamento simples 
Lado de descarga: rolamento esférico angular duplo

Flanges:  
Lado da sucção: rotativo a 90°  
Lado de descarga: radial, rotativo a 90° 

e-MPD

Tamanhos: DN50 a DN150

Configurações: horizontal

Potência: 
2 polos: 7,5 kW – 1.250 kW/10 hp – 1.700 hp  
4 polos: 2,2 kW – 160 kW/3 hp – 220 hp

Altura até 950 m/3.100 pés

Caudal até  
850 m3/h/3.740 galões americanos por minuto

Temperatura do líquido bombeado: 
-25° C a +140° C, opcional 180° C/  
-13º F a +284º F, opcional 356º F

Pressão de entrada até 40 bar/580 psi

Vedação do veio:  
Vedação mecânica, selo do cartucho, embalagem macia

Rolamentos: 
Lado de sucção: rolamento esférico radial 
Lado de descarga: rolamento esférico angular duplo

Flanges:  
Lado da sucção: rotativo a 90° (esquerda, cima, direita) 
Lado de descarga: radial, rotativo a 90° (esquerda, 
cima, direita)

Características especiais: maior pressão de entrada 
possível, unidade opcional no lado de sucção

Características especiais: redução de espaço, 
quatro posições por flange (90°, 180°, 270°, 360°)
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Integração simples
Integre de modo simples e econômico o e-MP em quase qualquer 
aplicação de alta pressão graças à sua flexibilidade de configuração 
mecânica e ao seu impulsor de sucção no primeiro estágio. Este 
impulsor recém-remodelado oferece a capacidade de realizar uma 
melhor aspiração, necessária para atender às rigorosas exigências  
de água quente ou de aplicações de bombeamento de condensados.

Operação segura
Proteja seus funcionários e reduza o tempo de inatividade com 
o e-MP. Ele incorpora uma grande variedade de salvaguardas, 
como uma grande câmara de vedação autolimpante para líquidos 
contaminados. Além disso, você ainda pode controlar e monitorar 
a segurança conectando a bomba ao HYDROVAR da Xylem ou a 
outro sistema inteligente.

Economia de energia
Tenha uma abordagem mais ecológica. Os sistemas hidráulicos 
de alta eficiência do e-MP são otimizados por cálculos dinâmicos 
computacionais de fluidos e novos canais em U, que criam um  
fluxo ideal de líquido bombeado de estágio para estágio. Isso  
reduz tanto os custos com o ciclo de vida quanto a demanda por 
energia, que oferece à bomba valores de MEI bem acima dos 
padrões internacionais.

Manutenção planeada
Planeje e minimize os tempos de inatividade por manutenção com 
a ajuda das interfaces dos sensores opcionais no e-MP. Sensores 
de pressão, temperatura e vibração podem ser instalados nessas 
interfaces mecânicas; é possível planejar com antecedência um 
cronograma de manutenção preventiva para a bomba conectando 
os sensores a um sistema inteligente de monitorização e 
diagnóstico de fábrica.

Menos desgaste
Diminua o tempo de inatividade, as necessidades de manutenção  
e os custos operacionais graças a uma grande variedade de 
recursos e materiais inteligentes que prolongam o tempo de 
vida útil do e-MP e de seus componentes. Por exemplo, o recém-
projetado rolamento simples na carcaça de sucção é composto por 
carboneto de tungstênio e é suportado elasticamente para resistir 
a vibrações e choques extremos. Um tambor de balanceamento 
reduz o impulso axial dos rolamentos e a carga sobre a vedação 
mecânica. O resultado final é uma operação mais eficiente e eficaz.

Fácil manutenção
Faça manutenções facilmente no e-MP graças ao seu projeto 
inteligente, simples e modular. O rolamento do lado da unidade, a 
vedação mecânica e a bucha do tambor de balanceamento podem 
ser facilmente acessadas sem ter de remover a bomba da tubagem. 
Além disso, a modularidade da bomba minimiza o número de peças 
necessárias para cobrir a faixa de desempenho completa, o que 
simplifica a montagem e a gestão de peças sobressalentes.

1

2

3

4

5

6

Benefícios para o cliente

Benefícios para o cliente  
e características técnicas
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Impulsor de sucção
Cada e-MP é equipado no primeiro estágio com um impulsor 
de sucção. A velocidade do líquido é menor devido ao maior 
diâmetro de entrada deste impulsor especialmente projetado. 
Isso resulta em menos perdas e aumento da capacidade de 
sucção (ou NPSH baixo).

Canais em U
Cada borda arredondada saliente do revestimento de estágio 
é chamada de canal em U, pois o perfil de corte é semelhante 
a um "U". Esta função gira o líquido bombeado em 180° para 
o próximo estágio, durante o qual as bordas arredondadas 
garantem uma alocação equilibrada de velocidade para 
este líquido, reduzindo as perdas e aumentando a eficiência 
hidráulica. 

Sistema de balanceamento
O sistema de balanceamento consiste da bucha de 
balanceamento, instalada na carcaça de descarga, e sua 
contraparte, o tambor de balanceamento, montado no veio. A 
pressão do líquido bombeado na carcaça de descarga empurra 
o líquido entre a lacuna da bucha e do tambor para dentro da 
carcaça vedante. Aqui, a pressão atua sobre o tambor para gerar 
força contra a impulsão axial dos impulsores, de modo a reduzir 
tanto a carga sobre a vedação mecânica quanto a impulsão 
axial do rolamento, diminuindo o desgaste. O sistema completo 
pode ser substituído para manutenção sem desmontar a bomba 
de sua tubulação.

Caixa de vedação
Uma grande caixa de vedação autolimpante equipa cada 
e-MP. O processo de limpeza começa com a concepção da  
sua câmara cônica, transportando as partículas para fora ao 
longo da câmara até a tubagem de alívio, e depois de volta  
da câmara de vedação para o lado de sucção. 

Interfaces dos sensores
Duas interfaces com sensores de pressão são padrões no 
e-MP, uma na sucção e outra flange de descarga, para medir 
a pressão de entrada e a de saída. Interfaces de sensores 
opcionais estão disponíveis no suporte do rolamento: dois 
sensores (um para horizontal, um para vertical) para medir as 
vibrações e um sensor que mede a temperatura do rolamento. 
Os sensores podem ser conectados a qualquer sistema 
inteligente para monitorar o desempenho e a operação do e-MP.

Rolamento simples
O e-MPA, e-MPR e e-MPV são equipados no lado de 
sucção com rolamentos simples, que são lubrificados pelo 
líquido bombeado. Os rolamentos são feitos de carboneto  
de tungstênio e suportados elasticamente para resistir a 
vibrações e choques extremos.

Características técnicas
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Gama de Performance

2.950 rpm (motores de 2 polos)

50Hz

1.450 rpm (motores de 4 polos)
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60Hz

1.750 rpm (motores de 4 polos)

3.550 rpm (motores de 2 polos)
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Eficiência

O desempenho do e-MP é publicado de acordo com a norma ISO 9906:2012, teste de aceitação 
de grau 2B. A norma ISO é aceitável em qualquer grau de ensaio 1B, 2B ou 3B, mas os graus de 
ensaio não podem ser comparados similarmente ao avaliar a eficiência energética de produtos 
concorrentes. É fundamental olhar além dos percentuais para determinar a real eficácia de uma 
bomba multiestágios. 

Consulte um exemplo das curvas de nosso e-MP com o valor de eficiência padrão de 80,8% 
garantido em 2B, bem como o valor da eficiência opcional garantido de 79,2% no 1B. Uma vez que 
o valor de eficiência de produtos industriais deve ser declarado com o grau adequado de precisão, 
conforme recomendado pela ISO 9906:2012, a documentação do e-MP não representa a eficiência 
no grau de ensaio 3B. No entanto, este gráfico mostra a curva hipotética de eficiência, se declarada 
em 3B, que resultaria em um valor de eficiência superior de 82,4%.

e-MP100B/01 ~ 2950 [rpm] ISO 9906:2012 - Grade 2B
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Modelos do e-MP por tamanho  
e pressão nominal

DN50

25 bar
(363 psi)

25 bar
(363 psi)

40 bar
(580 psi)

40 bar
(580 psi)

63 bar
(914 psi)

63 bar
(914 psi)

100 bar
(1.450 psi)

100 bar
(1.450 psi)

DN125 DN150DN65 DN100

Tamanho

Pr
es

sã
o 

no
rm

al
Pressão norm

al

DN50 DN125 DN150DN65 DN100

Tamanho
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Nomenclatura

e- /M 0P 4A A / B1 D 0 20 0 50 2 / VB 0 W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

TIPO DE BOMBA (2 DÍGITOS) 

(MP) =  bomba de seção com anel  
multiestágios flexível e altamente eficiente,  
o novo membro da linha de e-produtos  
da Xylem

CONFIGURAÇÃO OPCIONAL (1 DÍGITO) 

(   ) = padrão 
(H) = equipado com HYDROVAR
(X) = outras unidades
(M) = bomba com várias saídas

DIÂMETRO DA FLANGE DE DESCARGA E DO 
IDENTIFICADOR HIDRÁULICO (3 A 4 DÍGITOS) 

Por exemplo, 100B: 
diâmetro de descarga = 100 mm,
sistema hidráulico B para o tamanho de 100

Nota: cada tamanho tem 2 sistemas hidráulicos 
(A e B) para cobrir uma faixa mais ampla 
de caudal em níveis elevados de eficiência

NÚMERO DE ESTÁGIOS/IMPULSORES 
(2 DÍGITOS) 

Por ex.:   (04) = 4 estágios
              (18) = 18 estágios

COMBINAÇÃO DE IMPULSORES 
COMPLETOS E REDUZIDOS (1 DÍGITO) 

(A) = todos os impulsores, diâmetro total
(B) = impulsores reduzidos/completos - combinação 1 
(C) = impulsores reduzidos/completos - combinação 2 
(D) = impulsores reduzidos/completos - combinação 3 
(E) = impulsores reduzidos/completos - combinação 4 
(X) = ponto de funcionamento reduzido

CONFIGURAÇÃO (1 DÍGITO) 

(A) =  concepção horizontal - Sucção Axial, 
descarga radial, 1 rolamento de esferas  
do lado de descarga, 1 rolamento deslizante 
do lado de sucção

(R) =  concepção horizontal - Sucção e descarga 
Radiais, 1 rolamento de esferas do lado de 
descarga, 1 rolamento deslizante do lado  
de sucção

(D) =  concepção horizontal - Sucção e descarga 
radiais, 2 rolamentos de esferas (um 
angular Duplo)

(V) =  concepção Vertical – Sucção e descarga 
radiais, 1 rolamento de esferas do lado de 
descarga, 1 rolamento deslizante do lado  
de sucção

POTÊNCIA DO MOTOR (2 A 5 DÍGITOS) 

kW x 10, p. ex. (2000) = 200 kW

NÚMERO DE POLOS (1 DÍGITO) 

  (2) = 2 polos 
(4) = 4 polos

FREQUÊNCIA E TENSÃO DE 
ALIMENTAÇÃO (2 DÍGITOS) 

50Hz:
(5R) = 3x220-240/380-415V 
(5V) = 3x380-415/660-690V 
(5P) = 3x200-208/346-360V 
(5S) = 3x255-265/440-460V 
(5T) = 3x290-300/500-525V 
(5W) = 3x440-460/– 
(5X) = outra tensão 
(5–) =  o motor não é fornecido pelo cliente ou não 

faz parte do fornecimento

60Hz:
(6P) = 3x220-230/380-400V 
(6R) = 3x255-277/440-480V 
(6V) = 3x440-480/– 
(6U) = 3x380-400/660-690V 
(6N) = 3x200-208/346-360V 
(6T) = 3x330-346/575-600V 
(6X) = outra tensão 
(6–) =   o motor não é fornecido pelo cliente ou não 

faz parte do fornecimento

(A) = 10 bar, EN
(B) = 16 bar, EN
(C) = 25 bar, EN
(D) = 40 bar, EN 
(E) = 63 bar, EN 
(F) = 100 bar, EN

(R) = CL150, ASME 
(S) = CL300, ASME 
(T) = CL600, ASME

PRESSÃO NA FLANGE DE DESCARGA, 
PADRÃO (1 DÍGITO)

(A) = 10 bar, EN
(B) = 16 bar, EN
(C) = 25 bar, EN
(D) = 40 bar, EN 
(E) = 63 bar, EN

(R) = CL150, ASME 
(S) = CL300, ASME

PRESSÃO NA FLANGE DE SUCÇÃO, 
PADRÃO (1 DÍGITO)

TIPO DE MOTOR (1 DÍGITO) 
(P) = PLM (motor Xylem)
(W) = WEG
(X) = outro
( – )  =  motor não é fornecido ou não faz parte  

do fornecimento
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MATERIAIS DA VEDAÇÃO MECÂNICA E 
ANEL DE VEDAÇÃO (1 DÍGITO) 

(4) = carbono/SiC/EPDM 
(2) = carbono/SiC/FPM
(Z) = SiC/SiC/EPDM
(W) = SiC/SiC/FPM 
(N) = carboneto de tungstênio/SiC/FPM
(X) = outro
(–) =empanque de cordão

Exemplos
Bomba montada sobre base, acoplada ao motor, 
MPA100B/04A/BD2000/W25VCCC4: 

Série e-MP, configuração horizontal, entrada de sucção axial, 
flange de descarga radial, tamanho DN100, sistema hidráulico 
B, 4 estágios/impulsores, todos os impulsores com diâmetro 
total, flange de sucção de 16 bar, flange de descarga de 40 
bar, acoplado com um motor de 200 kW da WEG com 2 polos 
para alimentação de 50 Hz 3x380-415/660-690 V, montado 
sobre base, material do corpo de descarga e sucção de 
ferro fundido, impulsores e difusores feitos de ferro fundido, 
vedação mecânica de carbono/SiC, anéis de vedação feitos 
de EPDM  

Bomba montada sobre base, com o acoplamento, o motor 
não faz parte do fornecimento ou é fornecido pelo cliente,  
MPA100B/04A/BD2000/-25-CCC4:

Série e-MP, configuração horizontal, entrada de sucção axial,  
flange de descarga radial, tamanho DN100, sistema hidráulico 
B, 4 estágios/impulsores, todos os impulsores com diâmetro 
total, flange de sucção de 16 bar, flange de descarga de 
40 bar, montado sobre base, acoplamento e proteção do 
acoplamento incluídos, preparado para montar um motor 
de 200 kW e 2 polos, 50 Hz, material do corpo de descarga 
e sucção de ferro fundido, impulsores e difusores feitos de 
ferro fundido, vedação mecânica de carbono/SiC, anéis de 
vedação feitos de EPDM

Bomba em ponta de veio nú, MPA100B/04A/BD/-25-CCC4:

Série e-MP, configuração horizontal, sucção axial, flange 
de descarga radial, tamanho DN100, sistema hidráulico B, 
4 estágios/impulsores, todos os impulsores com diâmetro 
total, flange de sucção de 16 bar, flange de descarga de 40 
bar, motor de 2 polos, 50 Hz, material do corpo de descarga 
e sucção de ferro fundido, impulsores e difusores feitos de 
ferro fundido, vedação mecânica de carbono/SiC, anéis de 
vedação feitos de EPDM

Note: 

1)   O "e-" na frente do MP é usado em todos os materiais  
de marketing e em ferramentas de seleção

2)  O "e-" na frente do MP NÃO é usado na placa de 
identificação NEM na denominação das bombas

3)  Dígitos de nomenclatura não usados – por exemplo,  
se a descrição do dígito é ( ) – são ignorados e o próximo 
dígito usado é deslocado para a esquerda

4)  Se a descrição do dígito é (–), o "–" é usado na 
nomenclatura (consulte os exemplos)

C C 4C

26 27 28 29 30

TIPO DE VEDAÇÃO (1 DÍGITO) 

(   ) = vedação mecânica, padrão
(C) = vedação do cartucho
(P) = empanque de cordão

MATERIAL DO DIFUSOR (1 DÍGITO) 

(C) = ferro fundido 
(N) = aço inoxidável
(R) = duplex
(T) = super duplex 
(X) = outro

MATERIAL DO IMPULSOR (1 DÍGITO) 

(C) = ferro fundido
(B) = bronze 
(N) = aço inoxidável
(R) = duplex
(T) = super duplex 
(X) = outro

MATERIAL DO CORPO DA BOMBA: 
SUCÇÃO, DESCARGA E ESTÁGIO  
(1 DÍGITO) 

(C) = ferro fundido
(D) = ferro dúctil 
(F) = aço fundido 
(N) = aço inoxidável
(R) = duplex
(T) = super duplex 
(X) = outro



14

Configurações de material da bomba padrão

DCC DBC DNC

Pressão operacional nominal até 63 bar/914 psi

Impulsor de sucção (1º estágio) Ferro fundido (EN-GJL-200) Bronze (CuSn10-C) Aço inoxidável (1.4408)

Impulsor Ferro fundido (EN-GJL-200) Bronze (CuSn10-C) Aço inoxidável (1.4408)

Difusor Ferro fundido (EN-GJL-150)

Corpo do estágio Ferro dúctil  (EN-GJS-400-15)

Corpo de sucção Ferro dúctil (EN-GJS-400-15)

Corpo de descarga Ferro dúctil (EN-GJS-400-15)

Tampa de vedação Ferro dúctil (EN-GJS-400-15)

Suporte do rolamento/
adaptador do motor Ferro fundido (EN-GJL-250)

Pé da bomba (horizontal/vertical) Ferro fundido (EN-GJL-250)*

Anel de desgaste Opcional, duplex (1.4462)

Tambor Aço inoxidável (1.4057)

Bucha do tambor Ferro fundido (EN-GJL-250)

Veio Aço inoxidável (1.4057)

Camisa do veio Aço inoxidável (1.4057)

Tubo de alívio Aço inoxidável (1.4571)

CCC CBC CNC NNN

Pressão operacional nominal até 40 bar/580 psi

Impulsor de sucção (1º estágio) Ferro fundido  
(EN-GJL-200)

Bronze 
(CuSn10-C)

Aço inoxidável 
(1.4408)

Aço inoxidável 
(1.4408)

Impulsor Ferro fundido 
(EN-GJL-200)

Bronze 
(CuSn10-C)

Aço inoxidável 
(1.4408)

Aço inoxidável 
(1.4408)

Difusor Ferro fundido 
(EN-GJL-150)

Ferro fundido 
(EN-GJL-150)

Ferro fundido 
(EN-GJL-150)

Aço inoxidável 
(1.4408)

Corpo do estágio Ferro fundido 
(EN-GJL-250)

Ferro fundido 
(EN-GJL-250)

Ferro fundido 
(EN-GJL-250)

Aço inoxidável 
(1.4408)

Corpo de sucção Ferro fundido 
(EN-GJL-250)

Ferro fundido 
(EN-GJL-250)

Ferro fundido 
(EN-GJL-250)

Aço inoxidável 
(1.4408)

Corpo de descarga Ferro fundido 
(EN-GJL-250)

Ferro fundido 
(EN-GJL-250)

Ferro fundido 
(EN-GJL-250)

Aço inoxidável 
(1.4408)

Tampa de vedação Ferro fundido 
(EN-GJL-250)

Ferro fundido 
(EN-GJL-250)

Ferro fundido 
(EN-GJL-250)

Aço inoxidável 
(1.4408)

Suporte do rolamento/
adaptador do motor Ferro fundido (EN-GJL-250)

Pé da bomba (horizontal/vertical) Ferro fundido (EN-GJL-250)*

Anel de desgaste Opcional, duplex 
(1.4462)

Opcional, duplex 
(1.4462)

Opcional, duplex 
(1.4462)

Duplex  
(1.4462)

Tambor Aço inoxidável (1.4057)

Bucha do tambor Ferro fundido 
(EN-GJL-250)

Ferro fundido  
(EN-GJL-250)

Ferro fundido 
(EN-GJL-250)

Duplex  
(1.4462)

Veio Aço inoxidável 
(1.4057)

Aço inoxidável 
(1.4057)

Aço inoxidável 
(1.4057)

Duplex  
(1.4462)

Camisa do veio Aço inoxidável 
(1.4057)

Aço inoxidável 
(1.4057)

Aço inoxidável 
(1.4057)

Duplex  
(1.4462)

Tubo de alívio Aço inoxidável (1.4571)
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*Aço carbono (1.0038) para tamanho 125 e 150 na configuração horizontal. **Graus similares de acordo com as normas dos EUA.

FCC FNC RNN RRR TTT

Pressão operacional nominal até 100 bar/1,450 psi

Impulsor de sucção (1º estágio) Ferro fundido  
(EN-GJL-200)

Aço inoxidável 
(-1.4408)

Aço inoxidável 
(1.4408)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Impulsor Ferro fundido  
(EN-GJL-200)

Aço inoxidável 
(-1.4408)

Aço inoxidável 
(1.4408)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Difusor Ferro fundido 
(EN-GJL-150)

Ferro fundido 
(EN-GJL-150)

Aço inoxidável 
(1.4408)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Corpo do estágio Aço fundido 
(1.0619)

Aço fundido 
(1.0619)

Duplex  
(1.4517)

Duplex  
-1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Corpo de sucção Aço fundido 
(1.0619)

Aço fundido 
(1.0619)

Duplex  
(1.4517)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Corpo de descarga Aço fundido 
(1.0619)

Aço fundido 
(1.0619)

Duplex  
(1.4517)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Tampa de vedação Duplex  
(1.4517)

Duplex  
(1.4517)

Duplex  
(1.4517)

Duplex  
(1.4517)

Super duplex 
(1.4469)

Suporte do rolamento/
adaptador do motor Ferro fundido (EN-GJL-250)

Pé da bomba (horizontal/vertical) Ferro fundido (EN-GJL-250)*

Anel de desgaste Opcional, duplex 
(1.4462)

Opcional, duplex 
(1.4462)

Duplex  
(1.4462)

Duplex  
(1.4462)

Super duplex 
(1.4410)

Tambor Aço inoxidável 
(1.4057)

Aço inoxidável 
(1.4057)

Aço inoxidável 
(1.4057)

Duplex  
(1.4462)

Super duplex 
(1.4410)

Bucha do tambor Ferro fundido 
(EN-GJL-250)

Ferro fundido 
(EN-GJL-250)

Duplex  
(1.4462)

Duplex  
(1.4462)

Super duplex 
(1.4469)

Veio Aço inoxidável 
(1.4057)

Aço inoxidável 
(1.4057)

Duplex  
(1.4462)

Duplex  
(1.4462)

Super duplex 
(1.4410)

Camisa do veio Aço inoxidável 
(1.4057)

Aço inoxidável 
(1.4057)

Duplex  
(1.4462)

Duplex  
(1.4462)

Super duplex 
(1.4410)

Tubo de alívio Aço inoxidável 
(1.4571)

Aço inoxidável 
(1.4571)

Aço inoxidável 
(1.4571)

Aço austenítico 
(1.4539)

Aço austenítico 
(1.4539)

NORMAS DE REFERÊNCIA

MATERIAL EUROPA EUA**

Ferro fundido (EN-GJL-150) EN 1561 - JL1020 ASTM - CLASSE 25

Ferro fundido (EN-GJL-200) EN 1561 - JL1030 ASTM - CLASSE 30

Ferro fundido (EN-GJL-250) EN 1561 - JL1040 ASTM - CLASSE 35

Ferro dúctil (EN-GJS-400-15) EN 1563 - JS1030 ASTM - 65-45-12

Bronze (CuSn10-C) EN 1982 - CC480K ASTM - C90700

Aço fundido (1.0619) EN 10213 - GP240GH ASTM - WCB

Aço inoxidável (1.4408) EN 10283 - GX 5 CrNiMo 19 11 2 ASTM - CF8M

Duplex (1.4517) EN 10283 - GX 2 CrNiMoCuN 25 6 3 3 ASTM - CD4MCuN

Super duplex (1.4469) EN 10283 - GX 2 CrNiMoN 26 7 4 ASTM - CE3MN

Aço carbono (1.0038) EN 10025 - S235JR ASTM - Grau C, D

Aço inoxidável (1.4057) EN 10088 - X 17CrNi 16 2 ASTM - 431

Aço inoxidável (1.4571) EN 10088 - X 6 CrNiMoTi 17 12 2 ASTM - 316Ti

Aço austenítico (1.4539) EN 10088 - X 1 NiCrMoCu 25 20 5 ASTM - 904L

Duplex (1.4462) EN 10088 - X 2 CrNiMoN 22 5 3 ASTM - F51

Super duplex (1.4410) EN 10088 - X 2 CrNiMoN 25 7 4 ASTM - F53



16

Fornecimento standard e acessórios

Fornecimento standard
(Consulte a nomenclatura na página 12 para obter a sequência de nomes)

Acessórios
• Bases

• Acoplamentos e proteções de acoplamento

• Motores:  
2 polos: 7,5 kW a 1.250 kW/10 hp a 1.700 hp 
4 polos: 2,2 kW a 160 kW/3 hp a 220 hp

• Interfaces de monitorização e controle

• Interfaces dos sensores de temperatura e vibração  
(a interface do sensor de pressão é padrão) 

• HYDROVAR HVL e HYDROVAR SMART   
(consulte a página seguinte para obter mais informações)

Você tem alguma necessidade que não é coberta pelas linhas 
padrão e opcional? Entre em contato com a equipe de vendas 
da Xylem para discutir soluções especiais e sob medida, por 
exemplo, volantes para evitar golpes de aríete na tubagem.

Bomba montada sobre base, acoplada  
com o motor
 
MPA100B/04A/BD2000/W25VCCC4

Bomba montada sobre base, com acoplamento, 
o motor não faz parte do fornecimento ou é 
fornecido pelo cliente

MPA100B/04A/BD2000/-25-CCC4

Bomba em ponta de veio nú
 
MPA100B/04A/BD/-25-CCC4
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HYDROVAR HVL e  
HYDROVAR SMART
A energia é o maior custo operacional de  
qualquer bomba. A quinta geração das Unidades  
de Velocidade Variável HYDROVAR funcionam  
com o seu sistema e-MP ultraeficiente para torná-lo  
ainda mais eficaz. Ela pode reduzir ainda mais o 
consumo de energia em até 70%, dependendo  
de seus custos e tempos operacionais. A essa taxa,  
a unidade HYDROVAR geralmente se paga no prazo 
de dois anos.

 HYDROVAR HVL: 1,5 KW a 22 kW, pode ser 
montado no motor ou na parede

HYDROVAR SMART: Mais de 22 kW, combina toda 
a inteligência do HYDROVAR com qualquer unidade 
de frequência, e pode ser instalado em qualquer 
lugar devido ao seu desenho fino (por exemplo, 
dentro do painel de controle)

Torne o seu sistema ainda mais eficiente

Recursos HYDROVAR 
HVL

HYDROVAR 
SMART

Cabe em qualquer motor 
assíncrono padrão •
Controle avançado  
do motor • •
Filtro THDi embutido • mediante 

pedido

Mais recursos de 
comunicação • •
Fácil de colocar em 
funcionamento e operar • •
Capacidade para várias 
bombas até 8 até 4

Selecione a bomba correcta para o 
seu sistema de velocidade variável
Ao selecionar uma bomba para um sistema controlado 
por velocidade variável, toda a faixa operacional da 
bomba deve ser levada em consideração. Uma vez que 
a bomba funciona principalmente em carga parcial, o 
melhor ponto de eficiência não deve ser no ponto de 
funcionamento máximo. 

A bomba selecionada deve ter um ponto de 
funcionamento máximo à direita do melhor ponto de 
eficiência, dentro de uma faixa aceitável (por exemplo, 
ideal -10%).

Esta seleção garante que, em carga parcial, a bomba 
funcione em alta eficiência dentro de uma ampla faixa. 
Quando existe a possibilidade de que as condições de 
carga serão mantidas baixas durante longos períodos, 
o sistema deve ser dividido em duas bombas, ou uma 
bomba jockey deve ser instalada.
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Mercados e aplicações

Indústria em geral
Todas as indústrias de processo, incluindo aço, açúcar, 
madeira, pneus e borracha, papel e celulose, automóvel, 
alimentos e bebidas

Aplicações: circuitos de refrigeração e aquecimento para 
processos industriais, sistemas de sprinklers, sistemas 
de lavagem e limpeza, sistema de combate a incêndios, 
sistemas de filtragem, sistemas de transporte de água, 
sistemas de impulsão, sistemas de tratamento de água

Centrais elétricas
Energia renovável, hídrica, biomassa, geotérmica, fóssil

Aplicações: alimentação de caldeiras, bombeamento de 
condensados, desaeração, injeção de água, transporte 
de água, sistemas auxiliares, sistemas de combate a 
incêndios, circuitos de refrigeração e aquecimento, 
sistemas de refrigeração e aquecimento setoriais

Petróleo e gás
Plataformas em terra, plataformas em alto mar,  
refinarias, fracking

Aplicações: transporte de petróleo bruto, injeção de 
água/água salgada, sistemas de combate a incêndios, 
transporte de água, tratamento de água

Mineração
Aplicações: desidratação de água filtrada, transporte  
de água, sistemas de combate a incêndios

Edifícios comerciais
Aplicações: transporte de água, sistemas de pressurização, 
sistemas de combate a incêndios, sistemas de ar-condicionado

Agricultura
Aplicações: transporte de água, irrigação
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As linhas de bombas multiestágio da Xylem atendem 
às necessidades dos clientes há mais de um século. 
Atualmente, elas operam com sucesso em todo o 
mundo em uma grande variedade de aplicações  
e mercados.

Fluidos bombeáveis:
• Água

• Água cinzenta/usada

• Água subterrânea

• Água potável

• Água térmica

• Água salgada em todas as regiões

• Água salobra

• Água de alimentação

• Água quente

• Condensados

• Água de refrigeração/aquecimento

• Solventes

• Lubrificantes

• Petróleo bruto

• Emulsões de petróleo

• Combustíveis

Indústria de lazer
Resorts de esqui, parques de lazer, spas

Aplicações: produção de neve, transporte de água, 
impulsão de água

Utilidades públicas
Obras hídricas, instalações de dessalinização, drenagem  
e proteção contra inundações, túneis

Aplicações: sistemas de refrigeração e aquecimento 
setoriais, transporte de água, sistemas de tratamento 
de água, dessalinização, osmose inversa, nanofiltração, 
sistemas de combate a incêndios, sistemas de impulsão

Outros
Aplicações: por exemplo, aplicações auxiliares na indústria 
química, todas as aplicações de impulsão de água



1) O tecido nas plantas que puxa a água das raízes para cima;
2) Uma empresa líder global em tecnologia hídrica.

Somos uma equipe globalmente unificada com um objetivo em comum: criar soluções tecnológicas 
avançadas para os desafios hídricos mundiais. Desenvolver novas tecnologias que melhoram a 
maneira como a água é usada, conservada e reutilizada no futuro é algo central em nosso trabalho. 
Nossos produtos e serviços movem, tratam, analisam, monitoram e devolvem a água para o meio 
ambiente na área pública, industrial, edifícios residenciais e comerciais, e agrícola. Com a aquisição 
em outubro de 2016 da Sensus, a Xylem acrescentou medição inteligente, tecnologias de rede e 
análise de dados avançada para serviços de água, gás e eletricidade ao seu portfólio de soluções. 
Em mais de 150 países, possuímos relações fortes e duradouras com clientes que conhecem a 
nossa poderosa combinação de marcas líderes e experiência em aplicações com grande foco no 
desenvolvimento de soluções sustentáveis e abrangentes.

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

Xylem Water Solutions Portugal – Norte

Rua do Professor Correia de Sá, 42 - 5º
4445-570 Ermesinde
Tel. +351 229 478 550
Fax +351 229 478 570

Lowara é uma marca registrada da Xylem Inc. ou de uma de suas subsidiarias.
Todas as outras marcas comerciais ou marcas registradas são propriedades de seus respectivos proprietários.

A Xylem Water Solutions Italia Srl se reserva o direito de fazer modificações sem aviso prévio.
Lowara, Xylem são marcas registradas da Xylem Inc. ou de uma de suas subsidiarias. © 2017 Xylem, Inc.

Para obter mais informações sobre como a Xylem pode lhe ajudar, visite www.xylem.com

Xylem 


