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Placa de nome da bomba

TIPO*) Tipo e dimensão da bomba
S/N *) Número de série
ANO Ano de construção
Q Capacidade nominal no ponto de funcionamento
P Potência nominal no ponto de funcionamento
H Altura de elevação (nível de energia) no ponto de funcionamento
N Velocidade
Pall w C Pressão de funcionamento máxima admitida no corpo da bomba (= a pressão de

saída máxima à temperatura de serviço predefinida, até à qual o corpo da bomba
pode ser utilizado).

TEMP Temperatura de funcionamento máxima do líquido em circulação
ITEM Nº Número de encomenda específico do cliente
MATL Material de fabrico
*) Todos os detalhes do design e materiais são definidos nesta informação. Devem ser

indicados sempre que efectuar qualquer consulta ao fabricante ou se pretender
encomendar peças sobressalentes.
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Placa ATEX (só para bombas em
conformidade com o disposto na Directiva
Comunitária 94/9/CE)

CE Placa de conformidade com o disposto na diretiva EC 94/9/EC
Ex Referência específica relativa à protecção contra explosões
II Símbolo do grupo de aparelhos
2G Símbolo para a categoria (2), atmosfera explosiva devido a gases, vapores ou névoa

(G)
c Símbolo do tipo de protecção contra inflamação utilizado (segurança estrutural "c")
T1-T. Símbolo de designação da amplitude teoricamente disponível das categorias de

temperatura - para obter informações mais detalhadas sobre a categoria de temperatura
consultar Protecção contra explosões (página 7), Limites de temperatura; para obter
informações sobre a temperatura máxima admitida para o líquido a ser circulado
consultar a placa de características, a folha de dados técnicos e/ou a confirmação da
encomenda.

A conformidade com o disposto na Directiva Comunitária 94/9/CE sobre "Aparelhos e
sistemas de protecção destinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente
explosivas" é confirmada através da apresentação da Declaração de Conformidade CE e
da afixação da placa ATEX na bomba (adaptador). A placa ATEX é afixada a par da placa
indicadora da potência.
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Generalidades

Generalidades
Este produto cumpre os requisitos da Directiva Comunitária 98/37/EG relativa a máquinas
(anterior 89/392/EWG).

AVISO: O pessoal encarregue da montagem, operação, inspecção e manutenção tem de
dispor dos conhecimentos necessários sobre os regulamentos de prevenção de acidentes
e das qualificações necessárias à realização destes trabalhos. Caso o pessoal não
disponha destes conhecimentos, deverão os mesmos ser-lhes ministrados.

A segurança de funcionamento da unidade da bomba (= bomba e motor) fornecida só é
garantida através de uma utilização correcta, de acordo com as indicações da folha de
dados técnicos em anexo e/ou com a confirmação da encomenda Colocação em
funcionamento, funcionamento, desligar (página 21).
O operador é responsável pelo cumprimento das instruções e das normas e regulamentos
de segurança em conformidade com o disposto neste Manual de instruções de
funcionamento. A bomba ou a unidade só trabalhará nas devidas condições se as
respectivas montagem e manutenção forem levadas a cabo com cuidado, em estrita
observância das regras aplicáveis à construção de máquinas e à electrotecnia.
Caso este manual de instruções de funcionamento não contenha todas as informações
necessárias, estas deverão ser solicitadas ao fabricante.
Instruções de funcionamento, contacte-nos.
O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade pela bomba ou pela unidade em
caso de incumprimento do disposto neste Manual de instruções de funcionamento.
Guarde cuidadosamente este manual de instruções de operação para o poder consultar
sempre que necessário.
Sempre que esta bomba ou esta unidade seja entregue a terceiros, deverão igualmente
ser entregues este Manual de instruções de operação e ser integralmente transmitidas as
condições de operação e as limitações à utilização indicadas na Confirmação da
encomenda. Este Manual de instruções de operação não contempla todas as particularida-
des de design e variantes nem todas as contingências e eventualidades passíveis de
ocorrer durante a montagem, a operação e a manutenção.
O fabricante retém os direitos de autor deste Manual de instruções de operação, o qual é
exclusivamente confiado ao proprietário da bomba ou da unidade para utilização pessoal.
Este Manual de instruções de operação contém normas e regras técnicas e desenhos cuja
reprodução, divulgação, utilização para fins publicitários ou comunicação a terceiros, total
ou parcial, sem autorização prévia do fabricante, é proibida.

Garantia
A garantia concedida corresponde à indicada nas nossas Condições de fornecimento ou
na Confirmação da encomenda.
Os trabalhos de reparação durante o período de vigência da garantia só podem ser
levados a cabo por nós ou mediante a nossa autorização prévia por escrito. Caso contrário
a garantia deixa de ser válida.
As garantias de prazos mais longos aplicam-se basicamente apenas ao tratamento e
utilização corretos do material especificado. A garantia não cobre o desgaste natural nem
quaisquer peças passíveis de sofrerem desgaste, como, por exemplo, rotores, vedações
dos veios, veios, invólucros de protecção de veios, chumaceiras, etc., nem os danos de
transporte ou resultantes de um armazenamento incorreto.
Para que a garantia seja válida, é essencial que a bomba ou a unidade seja utilizada nas
condições de funcionamento indicadas na placa com o modelo e as características, na
folha de dados técnicos e/ou na confirmação da encomenda. Isto aplica-se especificamen-
te à resistência dos materiais e ao funcionamento correto da bomba e da vedação do veio.
Se um ou mais aspetos das condições efetivas de funcionamento forem diferentes, a
aptidão terá de ser confirmada por escrito por nós.
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Regulamentos de segurança

Regulamentos de segurança
Estas Instruções de funcionamento contêm instruções importantes que devem ser
seguidas quando a bomba é montada e inicializada e durante o funcionamento e
manutenção. Por isso, este Manual de instruções de funcionamento tem de ser lido pelo
pessoal técnico e/ou pelo operador do equipamento antes da montagem e da colocação
em funcionamento do mesmo, tendo este de estar sempre disponível e pronto a ser
utilizado no local de utilização da bomba ou da unidade.
Este Manual de instruções de funcionamento não tem em consideração os regulamentos
gerais de prevenção de acidentes nem normas e regulamentos de segurança e/ou
operação localmente aplicáveis. A responsabilidade pelo seu cumprimento (inclusive por
parte do pessoal encarregue da montagem) compete ao operador.
Este manual de instruções de funcionamento também não inclui regulamentos e normas
de segurança relativos ao manuseamento e eliminação do produto a ser circulado e/ou
agentes auxiliares de limpeza, bloqueio, lubrificação, etc., sobretudo se forem produtos
explosivos, venenosos, a temperaturas elevadas, etc.
A responsabilidade por um manuseamento e eliminação correctos compete exclusivamen-
te ao operador.

Marcação das referências no manual de instruções de funcionamento
The safety regulations contained in these Operating Instructions are specially marked with
safety signs acc. to nach DIN 4844:
Indicação de segurança!
A não observância pode danificar a bomba e o seu funcionamento.
Marca da Comunidade da UE
Os materiais e equipamentos cuja utilização esteja prevista para atmosferas potencialmen-
te explosivas devem estar identificados.
Símbolo de perigo geral!
Perigo de lesões pessoais.
Aviso da presença de tensão eléctrica!
As instruções de segurança directamente afixadas na bomba ou na unidade têm
obrigatoriamente de ser respeitadas. Além disso, têm de ser mantidas em perfeitas
condições de leitura. Os eventuais manuais de instruções de funcionamento de acessórios
(como, por exemplo, do motor) têm de ser tidos em consideração e mantidos da mesma
forma que este manual de instruções de funcionamento.

Perigos inerentes ao incumprimento das instruções de segurança
Non-observance of the Safety Instructions can lead to loss of any claim for damages.
O incumprimento das instruções de segurança pode implicar os seguintes riscos:

• Falha de funções importantes da máquina ou da instalação.

• Falhas de aparelhos electrónicos e de instrumentos de medida provocadas por
campos magnéticos.

• Colocação em perigo de pessoas e dos seus bens pelos campos magnéticos.

• Colocação de pessoas em perigo devido a influências eléctricas, mecânicas e
químicas.

• Colocação do ambiente em perigo devido a fuga de substâncias nocivas e perigosas

Sempre que a unidade seja utilizada em atmosferas potencialmente explosivas há que
prestar especial atenção aos pontos deste manual assinalados pelo símbolo Ex.

Instruções de segurança para o Operador / Trabalhador
• Consoante as condições de operação, o desgaste, a corrosão e o envelhecimento

provocam uma limitação da vida útil da bomba/ unidade e, consequentemente, das
características específicas. O operador deve assegurar através de um controlo e de
uma manutenção regulares, que todas as peças que já não estejam em condições de
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assegurar uma operação segura sejam atempadamente substituídas. Toda e qualquer
anomalia ou de todo e qualquer dano detetados pressupõe uma suspensão imediata
da utilização.

• As instalações cuja falha ou avaria possa provocar lesões em pessoas ou danos
materiais têm de estar equipadas com dispositivos de alarme e/ou unidades de
reserva, tendo estes de ser regularmente verificados.

• Se houver risco de lesões provocadas por peças da máquina a temperaturas elevadas
ou baixas, estas têm de ser protegidas contra contacto e têm de ser afixados avisos
correspondentes.

• A protecção das peças que se movimentam (chapa de protecção da lanterna, por
exemplo) não pode ser removida dos sistemas em funcionamento.

• Se o nível de ruído das bombas ou das unidades for superior a 85 dB(A), e sempre
que se permanecer por períodos de tempo mais longos perto destes equipamentos,
deverão ser usadas protecções de ouvidos.

• As fugas (na vedação do veio, por exemplo) de produtos perigosos em circulação
(explosivos, venenosos, a altas temperaturas) têm de ser purgadas de modo a não
oferecer qualquer tipo de perigo para pessoas e ambiente. As normas legais têm de
ser cumpridas.

• Devem tomar-se medidas para eliminar os perigos inerentes à energia eléctrica
(através do cumprimento dos regulamentos localmente aplicáveis a instalações
eléctricas, por exemplo). Sempre que forem realizados trabalhos em componentes
sob tensão a ficha tem de ser previamente desligada da tomada, o interruptor principal
tem de ser desligado e o fusível tem de ser retirado. Deve ser providenciado um
interruptor de protecção do motor.

Instruções de segurança para trabalhos de manutenção, inspeções e
montagem

• O operador tem de assegurar que todos os trabalhos de manutenção, inspecção e
montagem são realizados por pessoal técnico devidamente autorizado e qualificado,
que disponha das informações necessárias constantes do manual de instruções de
funcionamento.

• Todos e quaisquer trabalhos na bomba ou na unidade só podem ser realizados com o
equipamento parado e sem pressão. Todas as peças têm de estar à temperatura
ambiente. Assegure-se que, durante a realização de trabalhos no motor, este não é
colocado em funcionamento por ninguém. O procedimento de paragem da instalação
descrito no manual de instruções de funcionamento tem de ser obrigatoriamente
cumprido. As bombas e as unidades que usem produtos prejudiciais para a saúde têm
de ser descontaminados antes da sua desmontagem. Deve cumprir-se o disposto nas
folhas de dados técnicos e de segurança dos produtos a serem usados. Imediatamen-
te após a conclusão dos trabalhos, todos os dispositivos de segurança e de protecção
têm de voltar a ser montados e/ou repostos em funcionamento.

Transformações e fabrico de peças sobressalentes
Alteration or changes of the machine are permitted after agreement with the manufacturer.
As peças sobressalentes originais e os acessórios autorizados pelo fabricante contribuem
para a segurança.
A utilização de peças de outras origens pode anular a responsabilidade por eventuais
consequências.

Funcionamento indevido
The operating safety of the delivered machine can only be guaranteed by designated use
acc. to the following chapters of the Operating Instructions.
Não se devem exceder os limites indicados na folha de dados e/ou na confirmação de
encomenda em nenhuma circunstância.

Protecção contra explosões
On application of units in areas endangered to explosion measures and references in the
Enchimento da unidade and Manutenção sections, must be observed, so that explosion
protection is guaranteed.
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Enchimento da unidade

Durante o funcionamento da bomba, tanto o sistema de tubagens de aspiração e de
descarga como o interior da bomba em contacto com líquidos têm de estar permanente-
mente cheios com o líquido a ser circulado.
Assim, evita-se não só a existência de uma atmosfera potencialmente explosiva nesses
locais mas também o perigo de um funcionamento em seco.

Se o operador não puder garantir isso, devem ser tomadas medidas de controlo.

INFORMAÇÃO: Da mesma forma, todas as câmaras de vedação e todos os sistemas
auxiliares da vedação dos veios também têm de ser cuidadosamente enchidos.

Marcação

As marcações na bomba referem-se à própria bomba. É necessária uma declaração
de conformidade separada relativa ao motor e restantes componentes, tendo estes
componentes de dispor das referências e dos símbolos necessários.
Exemplo das marcações na bomba: CE Ex II 2 G c T1-T.
A referência indica a amplitude teoricamente disponível das categorias de temperatura. As
temperaturas admitidas, dependentes do modelo de bomba, estão indicadas no capítulo
Limites de temperatura. O mesmo se aplica à unidade.
Para a unidade total (bomba, motor) com várias categorias de temperatura aplica-se
sempre a temperatura mais baixa.

Controlo de rotação

Se durante a fase de instalação também houver risco de explosão, o controlo do
sentido de rotação não pode ser levado a cabo através da breve ligação da bomba vazia,
para evitar um aumento indevido da temperatura no caso de contacto entre peças rotativas
e estacionárias

Funcionamento da bomba
A bomba só deve ser posta em funcionamento com o dispositivo de aspiração lateral
totalmente aberto e o dispositivo de pressão lateral ligeiramente aberto. É permitida uma
operação com dispositivos de bloqueio fechados na tubagem de aspiração e/ou de
pressão. Imediatamente após o início de funcionamento a válvula lateral de descarga deve
ser ajustada ao ponto de funcionamento.
Consultar Ligação da unidade (página 21).
O funcionamento com a válvula de aspiração e/ou descarga fechada não é permitido!

Existe o perigo de, passado pouco tempo, as superfícies do corpo da bomba
registarem temperaturas elevadas devido ao aquecimento rápido do líquido no interior da
bomba.

AVISO: Um aumento rápido da pressão no interior da bomba pode causar uma sobrecarga
e, consequentemente, o rebentamento.

EmLimites aos funcionamento (página 22), Fluxo mín. / máx., o fluxo mínimo é indicado.
As fases de funcionamento mais longas com estas quantidades e os líquidos referidos não
provocam qualquer aumento adicional das temperaturas das superfícies da bomba.
Além disso, devem ser tidas em consideração as referências em Colocação em
funcionamento, funcionamento, desligar (página 21).

Nas bombas com vedações mecânica, os limites de temperatura permitidos podem ser
excedidos devido ao funcionamento em seco. Pode ocorrer um funcionamento em seco
não só quando a câmara de vedação não estiver suficientemente cheia, mas também
quando o teor de gás do líquido for demasiado elevado.
O funcionamento da bomba fora do intervalo de operação admitido também pode provocar
um funcionamento em seco.
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Limites das temperaturas

Em condições normais de funcionamento, é de esperar as temperaturas mais elevadas
na superfície do corpo da bomba.
A temperatura registada na superfície do corpo da bomba corresponde à temperatura do
líquido a ser circulado.
Na zona da lanterna e do motor chumaceira tem de ser assegurado o contacto livre da
superfície com o meio.

Durante o funcionamento da bomba tem de se assegurar que seja impedida uma
acumulação excessiva de pó (limpeza regular do pó), a fim de evitar um aquecimento da
superfície da bomba acima da temperatura admitida.
A entidade operadora da instalação tem de garantir a manutenção da temperatura de
serviço predefinida. A temperatura máxima admitida para o produto a ser circulado na
entrada da bomba depende da categoria de temperatura em causa.
A tabela que se segue apresenta a temperatura teórica.
Valor limite da temperatura do líquido a ser circulado segundo classes da temperatura EN
13463-1.

Temperature class acc.
EN 13463-1

Temperature class acc.
EN 13463-1

T4 (135°C) 135°C
T3 (200°C) 140°C
T2 (300°C) 140°C
T1 (450°C) 140°C

A temperatura de serviço admitida para a bomba está indicada na folha de dados e/ou
na confirmação da encomenda ou na placa com o modelo e as características afixada na
bomba.

Manutenção

Para assegurar um funcionamento seguro e fiável é necessário assegurar, mediante a
realização de inspecções a intervalos regulares, que a unidade é mantida nas devidas
condições e se encontra em boas condições técnicas.
Exemplo: Função da chumaceira de rolos O modo de operação e as condições de
utilização determinam a sua vida útil efetiva.
Através de controlos periódicos do ruído de funcionamento e do lubrificante evita-se o
perigo da ocorrência de temperaturas excessivas devido a uma chumaceira demasiado
quente. Consultar Controlo (página 23) e Limpeza da bomba (página 25).
A vedação do veio deve ser controlada periodicamente, para confirmar que se encontra
nas devidas condições.
Se forem instalados sistemas auxiliares (como, por exemplo, limpeza externa, refrigera-
ção, aquecimento), tem de se verificar se tornam necessários dispositivos de controlo para
garantir funcionalidade.

Aparelhos de conexão e de regulação elétricos, instrumentação e acessórios
Aparelhos de conexão e de regulação elétricos, instrumentação e acessórios

Os aparelhos de conexão e de regulação eléctricos, a instrumentação e os acessórios
têm de satisfazer os requisitos de segurança e os regulamentos e normas de protecção
contra explosões.

Utilização em conformidade com os regulamentos

Velocidade de rotação, pressão, temperatura

Do lado da instalação têm de estar instaladas medidas de segurança e protecção
adequadas a fim de que a velocidade de rotação, a pressão e a temperatura na bomba e
na vedação do veio não ultrapassem os valores limite indicados na folha de dados e/ou na
confirmação da encomenda. As pressões de entrada indicadas (pressões do sistema)
também não podem ser ultrapassadas.
Além disso, a bomba deve ser protegida de variações bruscas da pressão, como as que
podem ocorrer quando se desliga a bomba demasiado rápido (através, por exemplo, da
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válvula de retenção do lado de pressão, reservatório de ar). Evitar mudanças bruscas de
temperatura. Elas podem causar um choque térmico e impedir ou prejudicar o bom
funcionamento dos vários componentes.

Cargas dos bocais e torques permitidos

As tubagens de aspiração e de descarga têm de ser concebidas de modo a exercerem
forças tão reduzidas quanto possível na bomba. Caso isso não seja possível, os valores
indicados no capítulo 3.5 não podem ser ultrapassados. Isto aplica-se tanto quando a
bomba está em funcionamento como quando está parada, ou seja, a todas as pressões e
temperaturas presentes na unidade.

NPSH

Na entrada do rotor, o produto a ser circulado tem de apresentar uma pressão mínima
NPSH, a fim de ser assegurada uma operação sem qualquer cavitação e para evitar
qualquer cavitação aquando do desengate da bomba. Considera-se que esta condição
está satisfeita sempre que o valor NPSH da instalação (NPSHA) é superior ao valor NPSH
da bomba (NPSHR) em todas as condições de funcionamento.
Tem de ser dada uma atenção muito especial ao valor NPSH quando forem usados
líquidos com temperaturas próximas das do ponto de ebulição. Se o limite inferior do valor
NPSH da bomba for ultrapassado, a cavitação produzida pode danificar o material,
podendo provocar a destruição devido a sobreaquecimento.
O valor NPSH da bomba (NPSHR) está indicado para cada modelo de bomba na folha
com as curvas características.

Bloqueio, limpeza, refrigeração
Deverá assegurar-se a possibilidade de regulação e controlo adequados de um bloqueio,
limpeza ou refrigeração.
Sempre que forem usados produtos perigosos ou sempre que as temperaturas registadas
forem elevadas, há que assegurar que, em caso de avaria dos sistemas de bloqueio,
limpeza ou refrigeração a bomba é colocada fora de funcionamento.
Antes de a bomba ser colocada em funcionamento os sistemas de bloqueio, limpeza e
refrigeração têm sempre de já estar em funcionamento. Estes sistemas só devem ser
desligados depois de a bomba estar parada (desde que o modo de funcionamento o
permita).

Reversão
Nos sistemas em que as bombas trabalhem num sistema fechado sob pressão (almofada
de gás, pressão de vapor), a atenuação da tensão da almofada de gás não pode ser
levada a cabo através da bomba, na medida em que a velocidade de rotação de reversão
pode ser um múltiplo da velocidade de rotação de serviço, o que destruiria a unidade.
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Descrição

Descrição
Design

As bombas LSB são bombas de corpo helicoidal de estágio simples construídas de acordo
com a técnica de construção em bloco. A concepção hidráulica e as dimensões
correspondem às disposições das normas ISO 2858/EN 22858, correspondendo os
requisitos técnicos aos estipulados nas normas ISO 5199/EN 25199.
Os motores estão em conformidade com o disposto na norma DIN 42677-IM B5. O motor e
o veio da bomba estão acoplados de forma rígida.
As condições de utilização permitidas e os detalhes de design da bomba fornecida estão
indicados na folha de dados técnicos que a acompanha e/ou na confirmação da
encomenda (consultar Sistema de Explicação das Designações a seguir).
Posição de instalação: As bombas LSB destinam-se a uma utilização com veio horizontal,
descarga na parte de cima. As posições de instalação diferentes carecem da autorização
prévia do fabricante.

Sistema de explicação das designações
Devido à designação indicada na folha de dados técnicos e/ou na confirmação da
encomenda, é possível consultar todas as informações relativas à bomba fornecida neste
manual de instruções de montagem, operação e manutenção, por exemplo

LSB 100 - 65 - 250 S1 V L 2 - 132
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Posição (0) - Nome do Modelo
LSB - bomba de construção em blocos ISO
Posição (1) - Bocal de aspiração em mm
Posição (2) - Bocal de descarga em mm
Posição (3) - Diâmetro nominal do rotor em mm
Posição (4) - Vedação do veio
S1 - Vedação mecânica simples de acordo com DIN 24960 l1k / EN 12756 forma U
S4 - Vedação mecânica simples de acordo com DIN 24960 l1k / EN 12756 forma U com
Quench (bucha de estrangulamento)
Posição (5) - Material do rotor
N = Ferro fundido (0.6025)
L = Fundição nodular (0.7043)
V = Aço de carbono (1.4408) W = Duplex (1.4517)
Posição (6) - Material do corpo da bomba (codificação equivalente à do rotor, não estando
disponível o ferro fundido)
Posição (7) - Veio de encaixe
2 - sem invólucro de protecção do veio (Duplex 1.4462 std)
Posição (8) - Dimensões do motor IEC

Vedação do veio
Pumps of design ICB are exclusively sealed with single mech. seals with installation
dimensions acc. to EN 12756 (DIN 24960), design "K", form "U".
Estão disponíveis duas versões de vedação do veio. O tipo de vedação do veio está
indicada na folha de dados técnicos e/ou na confirmação da encomenda. As instruções de
montagem e operação de vedações mecânica são indicadas nas respectivas "Manual de
instruções de montagem da vedação do veio".
As dimensões nominais (d1) da jda vedação mecânica estão indicadas na tabela que se
segue.
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Tipo Tamanho
nominal d1
da vedação
mecânica

Tipo Tamanho
nominal d1
da vedação
mecânica

40-25-160 33 100-65-160 43
40-25-200 33 100-65-200 43
40-25-250 43 100-65-250 43
50-32-160 33 100-65-315 53
50-32-200 33 125-80-160 43
50-32-250 43 125-80-200 43
50-32-315 43 125-80-250 43
65-40-160 33 125-80-315 53
65-40-200 33 125-100-200 43
65-40-250 43 125-100-250 53
65-40-315 43 125-100-315 53
80-50-160 33 150-125-250 53
80-50-200 33 150-125-315 53
80-50-250 43 200-150-250 53
80-50-315 43

INFORMAÇÃO: A vedação mecânica utilizada no modelo padrão não é resistente a óleos
minerais.

INFORMAÇÃO: Encontrará informações mais detalhadas sobre vedações mecânicas e
sobre os riscos de acidentes a elas associados nos capítulos Controlo (página 23) e
Vedações mecânicas (página 25).

Rolamento
O eixo é guiado pelos rolamentos de esferas do motor. Os rolamentos são lubrificados com
massa para toda a vida da máquina e, portanto, estão livres de manutenção.

Valor aproximado para Nível de pressão acústica
Potên-
cia no-
minal
PN em
kW

Nível de pressão acústica LpA em dB (A)
Só a bomba Bomba + Motor
2950
min-1

1450
min-1

975
min-1

2950
min-1

1450
min-1

975
min-1

0,55 50,5 49,5 49,0 58,0 52,0 51,5
0,75 52,0 51,0 50,5 59,0 54,0 53,0

1,1 54,0 53,0 52,5 60,0 55,5 54,5
1,5 55,5 55,0 54,5 63,5 57,0 56,0
2,2 58,0 57,0 56,5 64,5 59,0 58,5
3,0 59,5 58,5 58,0 68,5 61,0 62,0
4,0 61,0 60,0 59,5 69,0 63,0 63,0
5,5 63,0 62,0 61,5 70,0 65,0 65,0
7,5 64,5 63,5 63,0 70,5 67,0 67,0

11,0 66,5 65,5 65,0 72,0 69,0 68,5
15,0 68,0 67,0 66,5 72,5 70,0 70,5
18,5 69,0 68,5 68,0 73,0 70,5 74,0
22,0 70,5 69,5 69,0 74,5 71,0 74,0
30,0 72,0 71,0 - 75,0 72,0 -
37,0 73,0 - - 76,0 - -

Sound pressure level LPA measured in 1 m distance from pump surface acc. to DIN 45635,
part 1 and 24. Room and foundation influences are not considered. The tolerance for these
values is ±3 dB(A).
Adição com operação 60 Hz:
Só a bomba: -
Bomba com motor: +4 dB(A)
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Cargas dos bocais e Torques permitidos nos Bocais da bomba...
... following the Europump-Recommendation for pump acc. to ISO 5199.
Os dados para forças e torques só são válidos para
cargas em tubagem estática.
Todos os valores das forças e dos torques referem-se a materiais padrão EN-GJS400-
18LT e 1.4408.

Figura n.º: 1 As cargas dos bocais e os torques permitidos no bocal da bomba

Bocal de aspiração Bocal de descarga
Dimen-
são

ÆD
N

Forças em N Torques em Nm ÆD
N

Forças em N Torques em Nm
Fx Fy Fz ∑F Mx My Mz ∑M Fx Fy Fz ∑F Mx My Mz ∑M

40-25-
160

40 700 620 560 110
0

730 500 590 107
0

25 420 400 480 730 500 340 400 730

40-25-
200

40 700 620 560 110
0

730 500 590 107
0

25 420 400 480 730 500 340 400 730

40-25-
250

40 700 620 560 110
0

730 500 590 107
0

25 420 400 480 730 500 340 400 730

50-32-
160

50 920 840 760 145
0

780 560 650 115
0

32 500 480 590 930 620 420 480 900

50-32-
200

50 920 840 760 145
0

780 560 650 115
0

32 500 480 590 930 620 420 480 900

50-32-
250

50 920 840 760 145
0

780 560 650 115
0

32 500 480 590 930 620 420 480 900

50-32-
315

50 920 840 760 145
0

780 560 650 115
0

32 500 480 590 930 620 420 480 900

65-40-
160

65 118
0

104
0

950 185
0

840 620 670 123
0

40 620 560 700 110
0

730 500 590 106
0

65-40-
200

65 118
0

104
0

950 185
0

840 620 670 123
0

40 620 560 700 110
0

730 500 590 106
0

65-40-
250

65 118
0

104
0

950 185
0

840 620 670 123
0

40 620 560 700 110
0

730 500 590 106
0

65-40-
315

65 118
0

104
0

950 185
0

840 620 670 123
0

40 620 560 700 110
0

730 500 590 106
0

80-50-
160

80 140
0

126
0

115
0

220
0

900 650 730 132
0

50 840 760 920 145
0

780 560 650 115
0

80-50-
200

80 140
0

126
0

115
0

220
0

900 650 730 132
0

50 840 760 920 145
0

780 560 650 115
0

80-50-
250

80 140
0

126
0

115
0

220
0

900 650 730 132
0

50 840 760 920 145
0

780 560 650 115
0

80-50-
315

80 140
0

126
0

115
0

220
0

900 650 730 132
0

50 840 760 920 145
0

780 560 650 115
0

100-65-
160

100 188
0

168
0

152
0

295
0

980 700 810 145
0

65 104
0

950 118
0

185
0

840 620 670 123
0
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100-65-
200

100 188
0

168
0

152
0

295
0

980 700 810 145
0

65 104
0

950 118
0

185
0

840 620 670 123
0

100-65-
250

100 188
0

168
0

152
0

295
0

980 700 810 145
0

65 104
0

950 118
0

185
0

840 620 670 123
0

100-65-
315

100 188
0

168
0

152
0

295
0

980 700 810 145
0

65 104
0

950 118
0

185
0

840 620 670 123
0

125-80-
160

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

80 126
0

115
0

140
0

220
0

900 650 730 132
0

125-80-
200

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

80 126
0

115
0

140
0

220
0

900 650 730 132
0

125-80-
250

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

80 126
0

115
0

140
0

220
0

900 650 730 132
0

125-80-
315

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

80 126
0

115
0

140
0

220
0

900 650 730 132
0

125-100-
200

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

100 168
0

152
0

188
0

295
0

980 700 810 145
0

125-100-
250

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

100 168
0

152
0

188
0

295
0

980 700 810 145
0

125-100-
315

125 221
0

200
0

180
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

100 168
0

152
0

188
0

295
0

980 700 810 145
0

150-125-
250

150 280
0

252
0

227
0

440
0

140
0

980 115
0

205
0

125 200
0

180
0

221
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

150-125-
315

150 280
0

252
0

227
0

440
0

140
0

980 115
0

205
0

125 200
0

180
0

221
0

348
0

118
0

840 107
0

171
0

200-150-
250

200 375
0

336
0

303
0

585
0

182
0

129
0

149
0

270
0

150 252
0

227
0

280
0

440
0

140
0

980 115
0

205
0

Pressões e temperaturas permitidas
Basically the values, regarding pressures and temperatures, given in the data sheet and /
or the order confirmation, as well as on the name plate. Exceeding or remaining under of
these values are undue. If there are no pressures and / or temperatures mentioned in data
sheet and / or order confirmation, the following limits are valid for suction pressure and
room temperature.

Figura n.º: 2 Para todos os tipos de bombas, excepto: 50-32-315, 65-40-315, 80-50-315, 100-65-
315, 125-80-315, 125-100-315

Tabela n.º: 1
Curva Material do corpo Descrição
A 1.4408 Aço Austenítico
P 1.4517 Aço duplo
C EN-GJS-400-18-LT

(0,7043)
Fundição nodular

Pressão de aspiração (Pressão do sistema) = Pressão da aspiração da bomba: máx.
5 bar
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Temperatura ambiente máx 40°C
Aquando da utilização das bomba tem igualmente de cumprir o disposto na legislação e
nos regulamentos aplicáveis (como, por exemplo, o disposto nas normas DIN 4747 ou DIN
4752, secção 4.5).

Figura n.º: 3 Apenas para: 50-32-315 - 65-40-315 - 80-50-315 - 100-65-315 - 125-80-315 - 125-100-
315

Os limites indicados para a pressão e para a temperatura aplicam-se a vedações
mecânicas padrão.
Os limites impostos à utilização de outros materiais podem ser indicados a pedido.

Condensação
Em motores sujeitos a grandes desvios de temperatura ou a condições climáticas
extremas, recomendamos o uso de um motor com aquecimento em parado para evitar a
formação de condensação dentro do motor. O aquecimento em parado não deve ser
ligado durante o funcionamento do motor.
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Transporte, Manuseamento,
Armazenamento

Transporte, Manuseamento, Armazenamento
Transporte, Manuseamento

• Verifique a bomba/a unidade assim que a receber para se certificar de que está
completa e não apresenta quaisquer danos.

• O transporte da bomba/da unidade tem de ser levado a cabo com todo o cuidado e por
pessoal competente. Evite pancadas fortes.

• Aquando do fornecimento respeitar a posição de transporte adoptada de fábrica.
Tenha também em atenção as indicações constantes na embalagem.

• Durante o transporte e o armazenamento, os lados de aspiração e descarga da
bomba têm de ser mantidos fechados com bujões.

INFORMAÇÃO: Elimine os componentes da embalagem de acordo com as normas e
regulamentos locais.

• Os dispositivos auxiliares de elevação (como, por exemplo, empilhador, grua,
dispositivo grua, talhas, cabos de suspensão, etc.) têm de ter uma resistência
suficiente e só podem ser operados por pessoal técnico devidamente autorizado.

• A elevação da bomba/da unidade só pode ser levada a cabo por pontos de suspensão
estáveis, como, por exemplo, corpo, flanges ou estrutura. A figura Elevação da bomba
mostra o procedimento correcto em caso de transporte com grua.

AVISO: Não permaneça sob cargas suspensas. Cumpra os regulamentos gerais de
prevenção de acidentes. Enquanto a bomba/a unidade não estiver fixada ao local onde vai
ficar definitivamente instalada, têm de ser adoptadas as medidas necessárias para que
não tombe nem deslize.

INFORMAÇÃO: Os cabos de suspensão não podem ser fixados aos veios nem a
olhais do motor.

AVISO: Escorregar da bomba/da unidade para fora do dispositivo de içamento pode
causar lesões pessoais e danos materiais.
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Figura n.º: 4 Elevação da bomba

Armazenamento / Conservação
As bombas e as unidades armazenadas durante um período de tempo longo (máximo de 6
meses) antes de serem colocadas em funcionamento devem ser protegidas da humidade,
de vibrações e da sujidade (por exemplo, através do envolvimento em papel encerado ou
em película plástica). As bombas/as unidades têm de ser armazenadas num local em que
fiquem protegidos das condições atmosféricas, como, por exemplo, debaixo de tecto.
Durante este período, os dispositivos de aspiração e descarga e todas as entradas e de
saídas têm sempre de ser fechadas com flanges ou bujões.
Para períodos de armazenamento pode ser necessária a adopção de medidas de
conservação em superfícies dos componentes, podendo também ser necessário empaco-
tar a unidade com uma protecção contra a humidade!
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Montagem / Instalação

Montagem / Instalação
Montagem da bomba / unidade

As bombas têm de ser firmemente aparafusadas a uma base fixa (como, por exemplo,
fundação de betão, placa de aço, suporte de aço, etc.). Esta base deve suportar todas as
cargas que ocorrem durante a operação. O local em que a unidade vai ser instalada tem
de ser concebido de acordo com as dimensões indicadas nos esquemas com as
dimensões. As fundações em betão devem ter uma resistência suficiente do betão de
acordo com a norma DIN 1045 ou uma norma equivalente (mín. BN 15) a fim de
possibilitarem uma montagem segura e correta.
A fundação de betão tem de estar preparada antes da instalação da unidade. A sua
superfície tem de estar horizontal e plana. A posição e o tamanho dos pés da bomba e dos
parafusos da fundação estão indicados no esquema com as dimensões.
Como parafusos da fundação podem ser utilizados dispositivos de ancoragem de
expansão, dispositivos de ancoragem de colagem ou ancoragens da fundação aplicados
com a fundação (parafusos de pedra).

INFORMAÇÃO: Deve ser deixado espaço suficiente para a realização dos trabalhos de
manutenção e de reparação e, sobretudo, para a substituição do motor de accionamento
ou de toda a unidade. O ventilador do motor tem de ser capaz de aspirar ar de refrigeração
em quantidade suficiente, portanto deve estar pelo menos a 10 cm da parede.

• A bomba tem de ser alinhada com o auxílio de um nível de bolha de ar (no dispositivo
de pressão) aquando da sua colocação sobre a fundação. O
desvio máximo admitido para a posição é de 0,2 mm/m. As chapas de base têm de ser
colocadas imediatamente ao pé da ancoragem da fundação e têm todas de ficar
planas.

• Sempre que componentes de instalações adjacentes transmitam vibrações à funda-
ção da bomba, esta tem de ser protegida através de bases que atenuem as vibrações
(as vibrações provocadas por terceiros podem prejudicar o suporte).

• Para evitar a transmissão de vibrações a componentes de instalação adjacentes tem a
fundação de ser instalada sobre uma base que atenue as vibrações.

INFORMAÇÃO: As dimensões destas bases de isolamento das vibrações varia de
acordo com as circunstâncias, pelo que têm de ser determinadas por técnicos
experientes.

Ligação da tubagem à Bomba
AVISO: A bomba não deve ser usada como um ponto fixo para a tubagem. Não devem ser
excedidas as cargas permitidas da tubagem, consultar Cargas permitidas dos bocais e
torques nos bocais da bomba.

Tubagem de aspiração e descarga
• As tubagens devem ter uma dimensão e design que permita a livre circulação do

líquido na bomba e o funcionamento da bomba sem problemas. Tem de ser dada uma
atenção muito especial ao valor NPSH para garantir que as tubagens de aspiração
são estanques. No modo de aspiração, coloque a tubagem de aspiração na secção
horizontal na direcção da bomba com uma ligeira inclinação ascendente, a fim de que
não surjam quaisquer bolsas de ar. Não instale guarnições ou cotovelos imediatamen-
te antes da entrada da bomba.

• Em caso de circulação a partir de recipientes sob vácuo torna-se vantajoso instalar
uma tubagem de compensação do vácuo (diâmetro min de 25 mm) e tem de
desembocar acima do nível máximo de líquido admitido no reservatório.



Montagem / Instalação

ICB Manual de Montagem, Funcionamento e Manutenção 19

• Uma tubagem adicional de descarga - tubagem de compensação de pressão da
bomba - facilita a evacuação do ar da bomba antes do arranque.

Figura n.º: 5 Tubagem de aspiração e descarga

• Ao assentar as tubagens certifique-se de que o acesso à bomba para efeitos de
manutenção, montagem, desmontagem e descarga está acessível.

• Tenha em atenção as indicações do capítulo “Forças permitidas nas flanges”
(Condensação (página 15)).

• Se forem utilizados compensadores nas tubagens, estes têm de ser suportados de
modo a que a bomba não seja submetida a uma sobrecarga elevada não admitida
devido à pressão registada na tubagem.

• Antes da ligação à bomba: remova as coberturas de protecção dos dispositivos da
bomba.

• Antes da colocação em funcionamento terá de eliminar os salpicos de soldadura, as
partículas, etc., do sistema de tubagens, dos acessórios instaladas e do equipamento.
As instalações directa ou indirectamente associadas a sistemas de água potável
devem ser totalmente limpas antes da montagem e da colocação em funcionamento.

• Para proteger a vedação do veio (e, sobretudo, as vedações mecânicas) de corpos
estranhos, o fabricante recomenda que quando o motor arrancar seja instalado um
crivo de 800 mícrons nas tubagens de aspiração/entrada.

• Se for realizado o ensaio de pressão do sistema de tubagens com a bomba instalada,
não deve exceder a pressão final do corpo máxima admitida para a bomba e para a
vedação do veio (consultar folha de dados).

• Ao descarregar a tubagem após o teste de pressão terá de proceder à respectiva
conservação da bomba (caso contrário poderá ocorrer enferrujamento ou poderão
surgir problemas durante a colocação em funcionamento).

Ligações adicionais
Instale as tubagens de bloqueio, limpeza ou refrigeração eventualmente necessárias.
Consulte a folha com os dados técnicos e/ou a confirmação da encomenda para se
informar sobre as tubagens, as pressões e as quantidades necessárias. Consulte o anexo
"Ligações”, para se informar sobre a posição e a dimensões das ligações na bomba.

INFORMAÇÃO: Estas ligações são essenciais para o funcionamento!

Recomenda-se a instalação de um tubo para recolha de eventuais fugas da vedação do
veio. Para obter as informações sobre as ligações, consulte o anexo "Ligações".

Unidade
Siga as Instruções de funcionamento do fabricante do motor.

Em caso de utilização nas zonas 1 e 2 tem de ser utilizado um motor com uma
certificação Atex válida.
Se, devido à reparação, for utilizado um motor novo, considerar os seguintes aspetos:
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• O motor tem de satisfazer os requisitos indicados na folha 1220.1A608D (se
necessário, solicitar o envio desta folha ao fabricante).

• Limpe bem o estabilizador lateral e a flange do motor novo (remova eventuais restos
de tinta ou verniz).

Ligações Elétricas
As ligações elétricas só podem ser realizadas por um profissional autorizado. Os

regulamentos e as regras relacionados com a tecnologia elétrica, em particular, os que
dizem respeito às medidas de segurança, têm de ser cumpridos. Os regulamentos dos
fornecedores nacionais e locais de energia têm igualmente de ser cumprimentos.

Antes de iniciar os trabalhos, certifique-se de que os dados na placa indicadora da
potência do motor coincidem com os da rede elétrica disponível no local. O cabo de
alimentação de energia do motor de accionamento acoplado tem de ser ligado de acordo
com o diagrama de circuitos do fabricante do motor. A instalação tem de estar equipada
com um interruptor de protecção do motor.

Em ambientes potencialmente explosivos, também devem ser tidas em consideração
as disposições da norma IEC 60079-14, no que respeita à instalação eléctrica.

INFORMAÇÃO: O sentido da rotação só pode ser verificado com a bomba cheia. O
funcionamento em seco provoca danos na bomba.

Controlo final
Deve ser possível rodar manualmente a unidade no veio de encaixe.



Colocação em funcionamento, funcionamento, desligar

ICB Manual de Montagem, Funcionamento e Manutenção 21

Colocação em funcionamento,
funcionamento, desligar

Colocação em funcionamento, funcionamento, desligar

AVISO: A instalação só pode ser colocada em funcionamento por pessoal familiarizado
com os regulamentos de segurança locais e com este Manual de instruções de
funcionamento (em particular com as normas de segurança e as instruções de segurança
nele constantes).

Primeira colocação em funcionamento
Antes de a bomba ser ligada verifique se os pontos que se seguem foram verificados e
executados:

• Não é necessário proceder a qualquer lubrificação antes da primeira colocação em
funcionamento.

• A bomba e a tubagem de aspiração têm de estar totalmente cheias de líquido na
primeira colocação em funcionamento.

• Volte a rodar manualmente a unidade e verifique se funciona de forma suave e
regular.

• Verifique se as chapas de protecção das lanternas estão montadas e se todos os
dispositivos de protecção e segurança estão operacionais.

• Ligue as tubagens de bloqueio ou de limpeza eventualmente existentes. Consulte a
folha com os dados técnicos e/ou a confirmação da encomenda para se informar
sobre as pressões e as quantidades.

• Abra a válvula na tubagem de aspiração ou de entrada.

• Regule a válvula do lado de pressão para cerca de 25% do fluxo nominal. No caso das
bombas com uma largura nominal dos dispositivos de aspiração inferior a DN 200 a
válvula pode ficar fechada durante o arranque.

• Confirme que as ligações eléctricas da unidade estão devidamente efectuadas, de
acordo com todos os dispositivos de protecção e de segurança.

• Ligue e desligue brevemente a unidade ao mesmo tempo que controla a direcção de
rotação. Este sentido de rotação tem de corresponder ao indicado pela seta inscrita na
lanterna de accionamento.

Ligação da unidade
• Quando a velocidade de rotação normal for atingida (máx. de 10 segundos em caso

de alimentação de energia de 50 Hz e máx. de 7 segundos em caso de alimentação
de energia de 60 Hz), abra a válvula de descarga, regulando assim o ponto de
funcionamento pretendido. Os dados de circulação indicados na placa com o modelo
e as características, folha de dados técnicos e/ou na confirmação da encomenda têm
de ser respeitados. Toda e qualquer alteração carece de consulta prévia ao fabricante!

AVISO: O funcionamento com a válvula de aspiração e/ou descarga fechada não é
permitido.

AVISO: Em caso de arranque sem contrapressão suficiente esta deve ser obtida mediante
estrangulamento do lado de pressão. Quando atingir contrapressão total feche a válvula.

AVISO: Se a bomba não atingir a altura de elevação prevista ou se surgirem ruídos ou
vibrações atípicos:
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Desligue a bomba (consultar Desligar a bomba) e identifique as causas (consultar
Avarias - causas e resolução (página 32)).

Recolocação em funcionamento
Deve seguir os mesmos procedimentos seguidos para a primeira colocação em funciona-
mento. Porém, não é necessário controlar o sentido de rotação e a acessibilidade da
unidade da bomba.
A bomba só pode ser recolocada automaticamente em funcionamento depois de ter
confirmado que, enquanto parada, a bomba permanece cheia de líquido.

AVISO: Tenha especialmente cuidado para não tocar em peças da máquina quentes e na
zona desprotegida da área de selagem do veio. Lembre-se que os sistemas controlados
automaticamente podem ligar-se em qualquer altura. Afixe placas de aviso apropriadas.

Limites aos funcionamento
A folha com os dados técnicos e/ou a confirmação da encomenda indicam os limites

impostos à utilização da bomba no que se refere a pressão, temperatura, potência e
velocidade de rotação, os quais têm de ser respeitados!

• Não ultrapasse a potência indicada na placa com o modelo e as características do
motor.

• Evite alterações súbitas da temperatura (choques térmicos).

• A bomba e o motor devem trabalhar de forma regular e sem vibrações; verifique pelo
menos uma vez por semana.

Fluxo min./máx.
Se não forem disponibilizados outros dados nas folhas de dados, é válido o seguinte:
Qmin = 0,1 x QBEP para funcionamento de curta duração
Qmin = 0,3 x QBEP para funcionamento contínuo
Qmin = 1,2 x QBEP para funcionamento contínuo*)
QBEP = Fluxo com eficiência ótima
*) desde que NPSHinstalações > (NPSHbomba + 0,5 m)

Produtos abrasivos
Sempre que forem usados líquidos com componentes abrasivos é de esperar um

desgaste elevado dos sistemas hidráulicos e da vedação do veio. Os intervalos de
inspecção devem ser reduzidos em relação aos normais.

Limites à operação
O número de limites à operação não deve ser excedido, consultar diagrama abaixo.

Figura n.º: 6 Limites à operação - diagrama

Nos motores elétricos, os limites à operação são indicados nas instruções de funciona-
mento.
Se forem indicados dois valores diferentes, o valor inferior é válido.
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Lubrificação
A bomba não tem chumaceiras e não carece de qualquer lubrificação.
Se for necessário lubrificar a chumaceira do motor, cumpra as indicações constantes no
Manual de instruções de funcionamento e de manutenção do fornecedor do motor.

Controlo
Em ambientes potencialmente explosivos é necessário controlar a temperatura das

chumaceiras e as vibrações da bomba.

INFORMAÇÃO: O controlo regular e a manutenção prolongam a vida útil da bomba ou da
instalação.

• Controle a estanquidade da bomba pelo menos uma vez por semana.

• Verifique se os dispositivos de regulação e de controlo de sistemas de bloqueio ou de
limpeza funcionam corretamente uma vez por semana. A água de refrigeração
presente na respectiva saída deve estar morna.

• As bombas expostas a produtos químicos corrosivos ou a desgaste provocado por
abrasão têm de ser periodicamente inspeccionadas, a fim de determinar se registam
desgaste. A primeira inspecção deve ser levada a cabo passados seis meses. Os
demais intervalos de inspecção têm de ser definidos com base no estado actual da
bomba.

Desligar
• Feche a válvula da tubagem de pressão imediatamente (máximo de 10 segundos)

antes de desligar o motor. Esta operação é não é necessária se existir uma válvula de
retenção accionada por retorno de mola.

• Desligue o motor (assegure-se de que se desliga silenciosamente).

• Feche a válvula do lado de aspiração.

• Feche os circuitos auxiliares.

• Caso haja perigo de formação de geada, purgue completamente a bomba e as
tubagens.

• Se a bomba se mantiver nas condições de funcionamento quando estiver parada:
mantenha todos os tubos de bloqueio e de limpeza eventualmente existentes ligados.

• Se houver perigo de aspiração de ar, a vedação do veio tem de permanecer ligada
(em caso de alimentação a partir de sistema sob vácuo ou de operação paralela com
tubagem de aspiração comum).

Armazenamento / paragem prolongada

Armazenamento de novas bombas
Se a primeira colocação em funcionamento ocorrer muito tempo após a entrega, o
fabricante recomenda as seguintes
medidas para o armazenamento da bomba:

• Armazene a bomba num local seco.

• Rode manualmente a bomba uma vez por mês.

Medidas para armazenamento por um período de tempo mais longo
A bomba fica montada, pronta a entrar em funcionamento:

• Efectue periodicamente testes de funcionamento com uma duração mínima de 5
minutos. O intervalo de tempo entre testes depende da instalação. Contudo, não deve
ser inferior a 1 semana.

Períodos de tempo mais longo
A colocação em funcionamento deve ser tratada como a primeira colocação em
funcionamento (consultar Colocação em funcionamento, funcionamento, desligar (página
21).
a) Bombas cheias
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• Ligue e desligue rapidamente as bombas de reserva semanalmente. Eventualmente,
utilize-as em vez da bomba principal.

• Se a bomba de reserva estiver em condições de funcionamento (pressão e
temperatura): mantenha todos os tubos de bloqueio e de limpeza possivelmente
existentes ligados.

• Substitua a chumaceira do motor depois de decorridos 5 anos.

b) Bombas vazias

• Rode o veio pelo menos uma vez por semana (não as ligue para evitar o
funcionamento a seco).

• Substitua a chumaceira do motor depois de decorridos 5 anos.
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Assistência, Manutenção

Assistência, Manutenção
Considerações gerais

AVISO: Os trabalhos só devem ser realizado na bomba ou na unidade quando esta não
está em funcionamento. Deve seguir Regulamentos de segurança (página 6).

INFORMAÇÃO: A manutenção e o serviço de assistência só deve ser realizado por
pessoal especializado e experiente familiarizado com este Manual de instruções de
funcionamento ou pelos técnicos do próprio fabricante.

Vedações mecânicas
AVISO: Antes de abrir a bomba, deve ler Regulamentos de segurança (página 6) e
Desmontagem e reparação da bomba (página 2526).

Se houver fugas do líquido em circulação na vedação mecânica, esta está danificada e
deve ser substituída. A substituição da vedação mecânica deve ser efetuada de acordo
com as instruções do "Manual de instruções de montagem da vedação do veio”.

Chumaceira do motor
Após aproximadamente 5 anos, a massa lubrificante na chumaceira do motor está alterada
que se recomenda a substituição da chumaceira. No entanto, as chumaceiras devem ser
substituídas após 25000 de horas de funcionamento, pelo menos, de acordo com o
Manual de Manutenção do fabricante do motor, caso este recomende um período de
manutenção inferior.

Limpeza da bomba
• A sujidade no exterior da bomba prejudica a dissipação do calor. Assim, a bomba tem

de ser periodicamente limpa com água (em função do grau de sujidade).

INFORMAÇÃO: A bomba não pode ser limpa com água sob pressão, para evitar a
penetração de água na chumaceira.
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Desmontagem e reparação da bomba

Desmontagem e reparação da bomba
Considerações gerais

AVISO: A reparação da bomba ou do sistema da bomba só pode ser realizado por pessoal
especializado autorizado ou pelos técnicos do fabricante.

AVISO: Ao desmontar a bomba siga Regulamentos de segurança (página 6) e Transporte,
Manuseamento (página 16).

Para a montagem e reparação, pode solicitar o serviço de assistência técnica, se desejar.

AVISO: As bombas que contenham produtos perigosos deve proceder-se à sua
eliminação antes da desmontagem da bomba. Certifique-se de que mesmo em bombas
drenadas não existem vestígios do líquido. Se necessário, a bomba deve ser drenada ou
descontaminada. Devem cumprir-se as leis, caso contrário pode correr risco de vida!

• Antes da desmontagem, a bomba deve ser protegida de forma que não possa ser
ligada.

• O corpo da bomba não pode estar sob pressão e tem de estar vazio.

• Todos os dispositivos de bloqueio das tubagens de aspiração, sucção e descarga, têm
de estar fechados.

• Todas as peças têm de estar à temperatura ambiente.

AVISO: Prenda as bombas, as unidades ou as peças desmontados, para que não possam
tombar ou deslizar.

AVISO: Durante a desmontagem só é permitida a utilização de chamas desprotegidas
(lamparina de soldar, etc.), quando não houver perigo de incêndios ou de explosão nem de
formação de vapores nocivos.

INFORMAÇÃO: Use apenas peças sobressalentes originais. Certifique-se de que são
feitas do material correcto e de que o respectivo modelo está certo.

Generalidades
Todos os trabalhos que impliquem impactos (martelo) só devem ser realizados fora de

um ambiente explosivo ou só devem ser usadas ferramentas que não produzam faíscas.
Realize a desmontagem e montagem de acordo com os esquemas transversais.
Só precisará de ferramentas comuns.
Antes da desmontagem verifique se dispõe das peças necessárias.
Desmonte a bomba só o necessário para a substituição da peça a reparar.

Desmontagem e montagem do ecrã na lanterna de accionamento
As grades de protecção (680) estão encaixadas nas janelas da lanterna de accionamento
(681).
Para as desmontar, introduza uma chave de fendas com cerca de 4 cm na fila inferior de
orifícios da grade de protecção. Em seguida, puxe a chave de fendas para cima até a
aresta inferior da grade de protecção se afastar ligeiramente da janela. Pode então extrair
a chave de fendas juntamente com a grade de protecção, da janela (consultar figura 8).
Para as montar, introduza uma chave de fendas com cerca de 4 cm na fila inferior de
orifícios da grade de protecção. Em seguida, encaixe a parte superior da grade de
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protecção na beira superior da abertura da janela. Depois puxe a chave de fendas para
cima até a grade de protecção se flectir, permitindo a sua introdução na janela da lanterna
de accionamento até à aresta inferior.

Figura n.º: 7 Desmontagem do ecrã da lanterna de accionamento

INFORMAÇÃO: Puxe a chave de fendas o absolutamente necessário para introduzir a
protecção na janela. Se a grade de protecção não ficar suficientemente encaixada na
janela:

Volte a desmontar a grade de protecção, pressione-a de modo a ficar um pouco mais
plana e volte a montá-la.

Remoção da unidade de movimento
Por unidade de movimento entende-se qualquer elemento da bomba à excepção do corpo
helicoidal (102V). Como as bombas são construídas em bloco, e desde que não careça de
reparação, o corpo helicoidal (102V) pode permanecer sobre a fundação e na tubagem.

• Esvazie o corpo helicoidal (102V) através do bujão de descarga (912.11).

• Desaperte a união roscada de eventuais tubagens de bloqueio ou de água de limpeza.

• Desaperte o pé de apoio (183) da fundação (não existe em todas as dimensões).

• Suspenda a unidade de movimento do dispositivo de içamento, para que durante a
desmontagem, a unidade de movimento não se incline para baixo nem se pressione
verticalmente contra o corpo helicoidal. Consultar a Figura 9, na qual são apresenta-
das recomendações de elevação.

Figura n.º: 8 Remoção da unidade de movimento

• Desaperte completamente as uniões roscadas (901.11) do corpo.

• Usando os parafusos de relevação (901.42), separe a unidade de movimento do corpo
helicoidal.
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Remoção do rotor

INFORMAÇÃO: Siga as indicações do "Manual de instruções de montagem da vedação
do veio".

• Se o rotor tiver pás na parte de trás, verifique a largura axial da folga "a" entre o rotor
(230) e a tampa do corpo (161), antes de o continuar a desmontar. Consulte o capítulo
8.7.1.

• Desaperte a porca do rotor (rosca para a direita), dando uma pancada curta e suave
na chave de fendas. Se for necessário introduza um espigão no orifício diagonal do
veio de encaixe (na zona de aperto) para fixar.

• Servindo-se de duas chaves de fendas ou ferros de montagem, extraia o rotor (230)
(figura 10). Remova a mola de ajuste (940.31).

INFORMAÇÃO: Apoie os ferros de montagem só na zona das pás do rotor, para
evitar a deformação dos canais de passagem de líquido.

• O resto da desmontagem e a montagem da unidade de movimento são mais fáceis na
posição vertical. A unidade pode tombar!

Figura n.º: 9 Coloque na vertical para evitar tombar

Desmontagem da vedação do veio
• Antes de desmontar a cobertura da carcaça, siga as indicações do "Manual de

instruções de montagem da vedação do veio”.

• Desaperte a porca sextavada (902.32) (não está presente em todos os tamanhos de
bomba) e remova a tampa do corpo (161) do suporte da chumaceira (344).

Desmontagem do veio de encaixe
• Desaperte os parafusos (920.41) e extraia o motor com o veio de encaixe (210) da

lanterna de accionamento (341).

• Desaperte a união roscada radial do veio de encaixe (904.41 e 904.42) (parafusos
sem cabeça) e remova o veio de encaixe (210) do veio do motor. Para facilitar a
libertação,
pode introduzir uma chave de fendas forte no orifício diagonal do veio de encaixe e
exercer uma pressão contra a face frontal do veio do motor, afastando os dois veios
um do outro.

Recondicionamento
After disassembly all parts must be cleaned and checked for wear carefully. Worn or
damaged parts must be replaced by new parts (spare parts).
Recomenda-se na maioria dos casos a substituição das vedações mecânicas, chumacei-
ras e vedações (vedação plana, anéis de vedação).
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INFORMAÇÃO: Todos os elementos de vedação PTFE e vedações de grafite destinam-se
a apenas uma utilização.

Na maioria dos casos deve remover-se, se estiver completamente danificado, a vedação
mecânica e os depósitos das chumaceiras do rotor (230), no corpo helicoidal (102V) ou na
tampa do corpo.

Desobstrução do rotor
Lado de aspiração do rotor abaixo à esquerda, Pás instaladas nas costas do rotor abaixo à
direita

Figura n.º: 10 Lado de aspiração do rotor (à esquerda), Pás instaladas nas costas do rotor (à
direita)

Figura n.º: 11 Lado de accionamento do rotor (apenas com dimensão de bomba indicada
abaixo)

Diâmetro nominal D (mm) 60
68

85 100
120
135

155
175

220

Folga radial
s (mm)

novo min. 0,15 0,17 0,20 0,22 0,25
max. 0,19 0,22 0,24 0,27 0,30

desgaste 0,78 0,85 0,90 1,05 1,15
Axial
folga a (mm)

novo 0,8 - 1,2
desgaste max. 1,7

Sempre que os valores indicados para "desgaste" forem atingidos ou ultrapassados,
as peças em causa têm de ser substituídas.
No caso dos corpos helicoidais (102V) com anel com interstícios (502.11) ou no caso de
tampas do corpo (161) com anel com interstícios (502.31) a folga correcta pode ser
reposta das seguintes formas:
a) Substitua o rotor (230) e o anel com interstícios. Assim serão repostas as dimensões
originais.
b) Podem ser preparados anéis com interstícios com diâmetro interno correspondente,
para evitar a substituição do rotor. Contacte a fábrica para mais informações.
No caso de reparação de corpos helicoidais (102V) ou de tampas de corpos (161) sem
anel com interstícios, pode ser instalado um anel com interstícios para renovar o
desempenho da bomba. Para tal o corpo helicoidal ou a tampa do corpo têm de ser
rectificados. Entre em contacto com o fabricante.
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Montagem

Generalidades
Re-assemble the pumps using the reverse order of steps as completed for pump
disassembly. However the following observations should be considered:

• Verifique a limpeza da bomba ao reinstalar a bomba.

• Pode aplicar um agente antigripante apropriado (como, por exemplo, o Molykote ou o
Never-Seeze) nas tolerâncias justas, como, por exemplo, entre o veio de encaixe
(210) e o veio do motor ou o rotor (230) e o veio (210), e nas roscas, para facilitar tanto
a montagem como uma desmontagem futura.

AVISO: O agente antigripante deve ser compatível com o produto em circulação.

• Os parafusos devem ser apertados com o seguinte torque:

Localização Screw
Tama-
nho

Torque do parafuso em
Nm
Roscas lu-
brificadas

Roscas não
lubrificadas

Uniões roscadas M12 35 50
M16 105 150
M20 210 305

Todos os outros parafu-
sos

M10 35 50
M12 60 90
M16 150 220

• Não utilize uma força excessiva.

• Para a montagem do veio de encaixe, consultar Montagem do veio de encaixe.

• No que respeita à montagem da vedação mecânica, consultar a descrição separada
no "Manual de instruções de montagem da vedação e Remoção do rotor (página 28).

• No caso dos rotores com pás nas costas, tanto após a montagem do rotor (230) como
após o aperto da porca do rotor (922) tem de se certificar de que existe uma folga axial
correcta entre as pás das costas do rotor e a tampa do corpo (161) (consultar
Considerações gerais (página 26).

• Após a montagem da unidade de movimento e após a montagem no corpo helicoidal
tem de rodar o veio para verificar a livre operação da bomba. Embora as vedações do
veio oponham uma certa resistência à rotação, não pode ser detectado qualquer
contacto entre peças de metal.

AVISO: Antes da colocação em funcionamento, não se esqueça de instalar e ligar todos os
dispositivos de segurança.

Montagem do veio de encaixe
• Insira chave no estabilizador lateral do motor.

• Aplique um agente antigripante no estabilizador lateral do motor (consultar Montagem
(página 30), Geral)

• Empurre o veio de encaixe sobre o veio do motor até a dimensão A ser alcançada
(consultar a figura e a tabelaMontagem do veio de encaixe).

• Com uma broca helicoidal, com uma ponta de 90°, rebaixe o veio do motor cerca de 2-
3 mm através dos orifícios radiais do veio de encaixe (consultar figura Montagem do
veio de encaixe).

• Remova as aparas do orifício (servindo-se de ar comprimido, por exemplo), aparafuse
os parafusos sem cabeça (904.41 e 904.42) e fixe-os (com Omnifit 100 M ou Loctite,
por exemplo).
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• Com um medidor com mostrador, certifique-se de que o veio de encaixe roda
correctamente em relação à flange do motor. O ponteiro do medidor com mostrador
não deve exceder 0,1 mm.

Figura n.º: 12 Montagem do veio de encaixe

Tipo Dimensão A por tamanho de motor
80 90 100 112 132 160 180 200

40-25-160 157 157 197 197 197 232 - -
40-25-200 157 157 197 197 197 232 - -
40-25-250 162 162 202 202 202 237 237 237
50-32-160 157 157 197 197 197 232 - -
50-32-200 157 157 197 197 197 232 - -
50-32-250 162 162 202 202 202 237 237 237
50-32-315 - - 202 202 197 237 237 237
65-40-160 157 157 197 197 197 232 - -
65-40-200 157 157 197 197 197 232 232 -
65-40-250 162 162 202 202 202 237 237 237
65-40-315 - - 202 202 197 237 237 237
80-50-160 157 157 197 197 197 232 232 -
80-50-200 157 157 197 197 202 232 232 232
80-50-250 - 162 202 202 202 237 237 237
80-50-315 - - 202 202 202 237 237 237
100-65-160 162 162 202 202 202 237 237 237
100-65-200 - 162 202 202 202 237 237 237
100-65-250 - 162 202 202 206 237 237 237
100-65-315 - - 206 206 202 241 241 241
125-80-160 - 162 202 202 202 237 237 237
125-80-200 - 162 202 202 202 237 237 237
125-80-250 - - 202 202 202 237 237 237
125-80-315 - - - 206 206 241 241 241
125-100-200 - - 202 202 202 237 237 237
125-100-250 - - 216 216 216 251 251 251
125-100-315 - - - - 206 241 241 241
150-125-250 - - - - 216 251 251 251
150-125-315 - - - - - 241 241 241
200-150-250 - - - - - 251 251 251
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Peças sobressalentes, bombas

Peças sobressalentes, bombas
Peças sobressalentes

Spare parts should be selected to last for two-years continuous operation. If no other
guidelines are applicable, we recommend that you stock the number of parts listed below
(in accordance with VDMA
24296).

INFORMAÇÃO: Para assegurar uma disponibilidade ideal, o fabricante recomenda que
sejam mantidas existências de peças sobressalentes adequadas, sobretudo se forem
fabricadas de materiais especiais e no caso das vedações mecânicas, devido aos prazos
mais longos necessários para a sua obtenção.

Number of pumps (incl. stand-by
pumps)
2 3 4 5 6/7 8/9 10/+

Peças sobressalen-
tes

Número de peças sobressalentes

Rotor 1 1 1 2 2 2 20%
Anel de desgaste 2 2 2 3 3 4 50%
Veio com chaves e
porcas

1 1 1 2 2 2 20%

Joints for pump ca-
sing

conjuntos

4 6 8 8 9 12 150
%

other joints
conjuntos

4 6 8 8 9 10 100
%

Mech. seal
conjuntos

1 1 2 2 2 3 25%

Encomenda de peças sobressalentes
Ao encomendar peças sobressalentes, indique as seguintes informações:

• Tipo: ____________________________

• S/N (Nº de encomenda) ____________________________

• Nome da peça ____________________________

• Esquema transversal ____________________________

Todas as informações constam na folha com os dados técnicos e/ou a confirmação da
encomenda e no esquema transversal correspondente

INFORMAÇÃO: Armazene peças sobressalentes em locais secos e limpos.

Bombas de reserva
AVISO: Deve ser mantida uma quantidade suficiente de bombas de reserva e operacio-
nais na instalação, caso a avaria das respectivas bombas possa colocar a vida de pessoas
em perigo ou implicar danos materiais graves ou custos elevados. Devem ser efetuados
controlos regulares para garantir que as bombas estão sempre operacionais (consultar
Armazenamento / paragem prolongada (página 23)).

INFORMAÇÃO: Guarde as bombas de reserva de acordo com Armazenamento / paragem
prolongada (página 23).
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Avarias - causas e resolução
The following notes on causes of faults and how to repair them are intended as an aid to
recognising the problem. The manufacturer's Customer Service Department is available to
help repair faults that the operator cannot or does not want to repair. If the operator repairs
or changes the pump, the design data on the data sheet and Descrição (página 11) of
these Operating Instructions should be particularly taken into account. If necessary, the
written agreement of the manufacturer must be obtained.

Tabela n.º: 2 Procedimento para resolução
Sintoma Causa Solução
Descarga demasiado baixa Contrapressão demasiado elevada • check facility for pollution, open dischar-

ge valve
• reduza a resistência na tubagem de
descarga (por exemplo, limpe o filtro,
caso necessário)
• utilize um rotor de maiores dimensões
(tenha em atenção a potência requerida)

Velocidade demasiado baixa • increase speed (check available motor
power)
• compare a velocidade do motor à veloci-
dade especificada para a bomba “placa
de características)
• ao regular a velocidade de rotação
(conversor de frequência) controle os va-
lores de referência

Diâmetro do rotor demasiado baixo • utilize um rotor de maiores dimensões
(tenha em atenção a potência do motor
disponível)

A bomba e/ou a tubagem não está com-
pletamente cheia de líquido

• fill
• evacue o ar

Bomba ou tubagem de aspiração/entrada
entupida

• limpe

Bolha de ar na tubagem • vent
Rectifique o assentamento da tubagem

Altura de aspiração demasiado elevada /
NPSH do sistema demasiado baixa

• increase liquid level and admission pres-
sure
• reduza as resistências da tubagem de
entrada/aspiração (altere o curso e a
largura nominal, abra os dispositivos de
bloqueio, limpe os crivos)

É aspirado ar • increase liquid level
• Verifique a estanquidade ao vácuo da
tubagem de aspiração

Aspiração de ar pela vedação do veio • clean sealing pipe
• aumente a pressão de vedação
• substitua a tubagem de bloqueio

Sentido de rotação errado • troca de duas fases da alimentação de
energia (alteração a ser efectuada por um
electricista)

Desgaste das peças interiores • substitua peças com desgaste
Densidade e/ou viscosidade do produto
em circulação demasiado alta

• consulte o fabricante

Paragens da descarga após algum
tempo

Fluxo demasiado baixo • aumente fluxo min. (Abra válvula de
descarga, bypass)

Bomba ou tubagem de aspiração/entrada
entupida

• limpe

Altura de aspiração demasiado elevada /
NPSH do sistema demasiado baixa

• increase liquid level and admission pres-
sure
• reduza as resistências da tubagem de
entrada/aspiração (altere o curso e a
largura nominal, abra os dispositivos de
bloqueio, limpe os crivos)

É aspirado ar • increase liquid level
• Verifique a estanquidade ao vácuo da
tubagem de aspiração

Aspiração de ar pela vedação do veio • clean sealing pipe
• aumente a pressão de vedação
• substitua a tubagem de bloqueio
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Sintoma Causa Solução
Altura demasiado alta Contrapressão demasiado baixa, descar-

ga demasiado baixa
• aperte válvula de descarga

Velocidade demasiado baixa • increase speed (check available motor
power)
• compare a velocidade do motor à veloci-
dade especificada para a bomba “placa
de características)
• ao regular a velocidade de rotação
(conversor de frequência) controle os va-
lores de referência

Fluxo demasiado baixo • aumente fluxo min. (Abra válvula de
descarga, bypass)

Diâmetro do rotor demasiado baixo • utilize um rotor de maiores dimensões
(tenha em atenção a potência do motor
disponível)

A bomba e/ou a tubagem não está com-
pletamente cheia de líquido

• fill
• evacue o ar

Bomba ou tubagem de aspiração/entrada
entupida

• limpe

Bolha de ar na tubagem • vent
Rectifique o assentamento da tubagem

Altura de aspiração demasiado elevada /
NPSH do sistema demasiado baixa

• increase liquid level and admission pres-
sure
• reduza as resistências da tubagem de
entrada/aspiração (altere o curso e a
largura nominal, abra os dispositivos de
bloqueio, limpe os crivos)

É aspirado ar • increase liquid level
• Verifique a estanquidade ao vácuo da
tubagem de aspiração

Aspiração de ar pela vedação do veio • clean sealing pipe
• aumente a pressão de vedação
• substitua a tubagem de bloqueio

Sentido de rotação errado • troca de duas fases da alimentação de
energia (alteração a ser efectuada por um
electricista)

Desgaste das peças interiores • substitua peças com desgaste
Densidade e/ou viscosidade do produto
em circulação demasiado alta

• consulte o fabricante

Altura demasiado elevada Velocidade demasiado elevada • reduce speed
• compare a velocidade do motor à veloci-
dade especificada para a bomba “placa
de características)
• ao regular a velocidade de rotação
(conversor de frequência) controle a defi-
nição dos valores de referência

Diâmetro do rotor demasiado grande • use rotor mais pequeno
Mecanismo de accionamento sobre-
carregado

Contrapressão demasiado baixa, descar-
ga demasiado baixa

• aperte válvula de descarga

Velocidade demasiado elevada • reduce speed
• compare a velocidade do motor à veloci-
dade especificada para a bomba “placa
de características)
• ao regular a velocidade de rotação
(conversor de frequência) controle a defi-
nição dos valores de referência

Diâmetro do rotor demasiado grande • use rotor mais pequeno
Densidade e/ou viscosidade do produto
em circulação demasiado alta

• consulte o fabricante

Forças nas tubagens demasiado eleva-
das (unidade em tensão)

• change (support pipes, use compensa-
tors, etc.)
• a placa de fundação/o quadro está
corretamente montada(o)/fundida(o)?

Alimentação eléctrica incorrecta (2 fases) • check voltage of all phases
• verifique as ligações do cabo e os fusos
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Sintoma Causa Solução
Funcionamento ruidoso da bomba Fluxo demasiado baixo • aumente fluxo min. (Abra válvula de

descarga, bypass)
A bomba e/ou a tubagem não está com-
pletamente cheia de líquido

• fill
• evacue o ar

Altura de aspiração demasiado elevada /
NPSH do sistema demasiado baixa

• increase liquid level and admission pres-
sure
• reduza as resistências da tubagem de
entrada/aspiração (altere o curso e a
largura nominal, abra os dispositivos de
bloqueio, limpe os crivos)

Desgaste das peças interiores • substitua peças com desgaste
Rotor em desequilíbrio • remove blocks/deposits

• se o rotor estiver avariado ou com
desgaste desigual, substitua-o
• verifique os veios para garantir que
estão a funcionar

Forças nas tubagens demasiado eleva-
das (unidade em tensão)

• change (support pipes, use compensa-
tors, etc.)
• a placa de fundação/o quadro está
corretamente montada(o)/fundida(o)?

Chumaceira danificada • substitua
Vibrações do sistema (ressonância) • consulte o fabricante

Temperatura da bomba demasiado
elevada

Fluxo demasiado baixo • aumente fluxo min. (Abra válvula de
descarga, bypass)

A bomba e/ou a tubagem não está com-
pletamente cheia de líquido

• fill
• evacue o ar

Altura de aspiração demasiado elevada /
NPSH do sistema demasiado baixa

• increase liquid level and admission pres-
sure
• reduza as resistências da tubagem de
entrada/aspiração (altere o curso e a
largura nominal, abra os dispositivos de
bloqueio, limpe os crivos)

Temperatura do veio de vedação
demasiado elevada

Estrias e rugosidade no veio • substitua peças
Depósitos na vedação mecânica • clean

• substitua vedação mecânica, se neces-
sário
• se necessário, providencie limpeza adi-
cional ou arrefecimento

Temperatura da chumaceira dema-
siado elevada

Contrapressão demasiado baixa, descar-
ga demasiado baixa

• aperte válvula de descarga

Fluxo demasiado elevado • reduza o fluxo (aperte válvula de descar-
ga)

Desgaste das peças interiores • substitua peças com desgaste
Forças nas tubagens demasiado eleva-
das (unidade em tensão)

• change (support pipes, use compensa-
tors, etc.)
• a placa de fundação/o quadro está
corretamente montada(o)/fundida(o)?

Chumaceira danificada • substitua
Acessórios de descarga insuficientes • clean relief openings in impeller

• substitua peças com desgaste (rotor,
anilhas elásticas)
• Ajuste para a pressão do sistema/de
entrada indicada na encomenda

Fuga na bomba Forças nas tubagens demasiado eleva-
das (unidade em tensão)

• change (support pipes, use compensa-
tors, etc.)
• a placa de fundação/o quadro está
corretamente montada(o)/fundida(o)?

Vedação insuficiente • tighten screws
• substitua a vedação

Velocidade de fugas da vedação do
veio demasiado elevada

Estrias e rugosidade no veio • substitua peças
Depósitos na vedação mecânica • se necessário, providencie limpeza adi-

cional ou arrefecimento
Rotor em desequilíbrio • remove blocks/deposits

• se o rotor estiver avariado ou com
desgaste desigual, substitua-o
• verifique os veios para garantir que
estão a funcionar

Forças nas tubagens demasiado eleva-
das (unidade em tensão)

• change (support pipes, use compensa-
tors, etc.)
• a placa de fundação/o quadro está
corretamente montada(o)/fundida(o)?
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Apêndice

Vedação mecânica simples sem invólucro de proteção do veio
(código do modelo S1..2)
Instruções de segurança

AVISO: Qualquer pessoa responsável pela montagem, desmontagem, operação, coloca-
ção em funcionamento e manutenção da vedação do veio, deve ler o manual de instruções
de montagem, funcionamento e manutenção da bomba em causa e, sobretudo, Indicações
gerais e Generalidades e deverá seguir integralmente as instruções!

No caso das bombas concebidas em conformidade com a Directiva Comunitária 94/9/
EC (Atex95) relativa a atmosferas potencialmente explosivas deve ter em atenção as
indicações do Manual de instruções de funcionamento adicional sobre a protecção da
vedação mecânica contra explosões.
Todas as indicações do presente relativas à constituição interior da vedação mecânica se
revestem de carácter geral. Consulte a folha de dados da vedação mecânica ou as
instruções do fabricante da mesma para se informar sobre eventuais particularidades.

Descrição do design
Este eixo de vedação é uma vedação mecânica única com dimensões de instalação de
acordo com EN 12756 (DIN 24960) design "K". plano API 02 / plano ISO 00.
Devido à Câmara de vedação Cyclone patenteada não é necessário efetuar descargas
adicionais na câmara de vedação mecânica.
Para os dados dos materiais e gama operacional de vedações mecânicas fornecidos,
consulte a folha de dados do produto nas Instruções de funcionamento.

Índice de peças:

161 Cobertura de carcaça 527 a) Anel de fixação
210 Eixo 560 b) Pino
230 Impulsor 904.31 a) Parafuso de fixação
412.21 Anel de vedação 904.32*) Parafuso de fixação
433 Vedação mecânica 922 Porca do rotor
502.31*) Anel de desgaste 940.31 Chave

*) opcional
a) não para todos os designs
b) apenas para vedações mecânicas com anéis de vedação PTFE
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Tamanho no-
minal da ve-
dação mecâ-

nica

Æd1 Æd7 l1K A P ÆdL

33 33 48 42,5 7,5 50 19
43 43 61 45 7,5 52,5 28
53 53 73 47,5 10 57,5 38

Este folheto está sujeito a modificações!

Desmontagem da vedação mecânica
Para esse fim, use o esquema transversal e a folha de dados anexada à vedação
mecânica.

• Retire e desmonte a bomba de acordo com o Manual de Montagem, Funcionamento e
Manutenção, incluindo Desmontagem da vedação do veio (página 28).

• Retire o anel de fixação (527) (caso exista) e rode a parte da vedação mecânica (433)
do veio (210). Consulte a folha de dados anexada à vedação mecânica, se os
parafusos de fixação tiverem de ser desapertados na vedação mecânica em primeiro
lugar.

• Retire a parte fixa da vedação mecânica (433) da tampa do corpo (161).
Limpe o orifício do anel de vedação fixo (Æd7) na tampa do corpo (161) e na superfície
do veio (210).

INFORMAÇÃO: A reutilização das vedações mecânicas, já usadas durante um longo
período de tempo, pode causar fugas nas superfícies da vedação após nova
instalação. Portanto, recomenda-se a substituição da vedação mecânica por uma
nova. A vedação mecânica desmontada pode ser recondicionada pelo fabricante e
servir de vedação mecânica de reposição.

Montagem da vedação mecânica
Para esse fim, use o esquema transversal e a folha de dados anexada à vedação
mecânica.

Só é permitida a instalação de vedações mecânicas com o certificado de Conformida-
de de acordo com a Diretiva 94/9/EC.
Ao mudar o tipo de vedação mecânica, deve verificar-se novamente os dados relativos à
temperatura máxima de funcionamento do líquido a circular e à classe de temperatura.

INFORMAÇÃO: Verifique a limpeza da mesma! As faces da vedação, em particular,
devem estar limpas, secas e intactas. Não aplicar lubrificação nas faces da vedação
mecânica.

• Se for disponibilizado um lubrificante com a vedação mecânica substituta, deve usá-
lo.

INFORMAÇÃO: Use apenas massa ou óleo mineral, se estiver completamente certo
de que os elastómeros da vedação mecânica são resistentes ao óleo. Não use
silicone.

AVISO: Utilize exclusivamente agentes antigripantes que assegurem não poder ter lugar
qualquer reacção perigosa entre estes agentes e o produto em circulação.

INFORMAÇÃO: Prepare todas as peças necessárias, de modo a assegurar que a
montagem possa ser levada a cabo sem qualquer interrupção. A acção dos
lubrificantes só se mantém durante um período de tempo reduzido. Passado este
tempo, a facilidade de deslocação e, assim, a regulação automática dos elastómeros
deixa de estar presente.
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INFORMAÇÃO: Nunca desloque os elastómeros por cima de arestas afiadas. Se
necessário, utilize dispositivos de montagem.

• Empurre o componente fixo da vedação mecânica na tampa do corpo (161). Para tal,
será talvez conveniente utilizar um punção com uma superfície macia. A aplicação de
uma pressão irregular pode provocar quebras na face da vedação.

• Não danifique a face da vedação!

• Certifique-se sempre de que a unidade fixa fica perfeitamente posicionada em relação
ao eixo, em contacto sólido, na tampa do corpo. A face da vedação tem de ficar
perfeitamente perpendicular em relação ao veio.

• Caso esteja presente um pino de fixação (560), certifique-se sempre de que este fica
encaixado na ranhura da vedação mecânica.

• Empurre a unidade rotativa da vedação mecânica no veio (210).

• Conclua a face do rotor da vedação mecânica exatamente com o veio (dimensão I1K).
Para vedações mecânicas sem parafusos de aperto próprios, é o anel de regulação
(527) que serve de encosto.

INFORMAÇÃO: Durante a montagem das vedações mecânicas com fole deverá
deslocá-las de modo a que o fole seja comprimido e não esticado (caso seja esticado
poderá romper-se!).

• Para mais informações sobre montagem e instalação da bomba, consultar as
instruções de reparação.

Vedação mecânica simples com quench sem invólucro de
proteção do veio (código do modelo S4..2)
Instruções de segurança

AVISO: Qualquer pessoa responsável pela montagem, desmontagem, operação, coloca-
ção em funcionamento e manutenção da vedação do veio, deve ler o manual de instruções
de montagem, funcionamento e manutenção da bomba em causa e, sobretudo, Indicações
gerais e Generalidades e deverá seguir integralmente as instruções!

No caso das bombas concebidas em conformidade com a Directiva Comunitária 94/9/
EC (Atex95) relativa a atmosferas potencialmente explosivas deve ter em atenção as
indicações do Manual de instruções de funcionamento adicional sobre a protecção da
vedação mecânica contra explosões.
Todas as indicações do presente relativas à constituição interior da vedação mecânica se
revestem de carácter geral. Consulte a folha de dados da vedação mecânica ou as
instruções do fabricante da mesma para se informar sobre eventuais particularidades.

Descrição
A vedação do eixo é uma vedação única mecânica com dimensões de instalação de
acordo com EN 12756 (DIN 24960) design "K", forma "U". plano API 62 / plano ISO 09. A
resistência dos materiais na câmara de vedação mecânica (especialmente elástomoros)
contra o líquido quench deve ser observado.
A câmara quench deve inundada pelo líquido quench sem pressão. A ligação refere-se ao
seguinte esquema transversal.

AVISO: O líquido quench deve ser selecionado de forma a que não possam ocorrer
quaisquer reações perigosas com o fluído manuseado. O líquido quench pode ser
contaminado devido ao fluido manuseado, portanto o operador deve eliminá-lo de forma
cuidada.

Devido à Câmara de vedação Cyclone patenteada não é necessário efetuar descargas
adicionais na câmara de vedação. Para a descrição de materiais e gama operacional de
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vedações mecânicas fornecidos, consulte a folha de dados do produto nas Instruções de
funcionamento.

Índice de peças:

161 Cobertura de carcaça 502.31*) Anel de desgaste
210 Eixo 527 a) Anel de fixação
230 Impulsor 542.31 Válvula de controlo
412.21 Anel de vedação 560 b) Pino
412.32 Anel de vedação 904.31 a) Parafuso sem cabeça
433 Vedação mecânica 904.32*) Parafuso sem cabeça
471Q Cobertura Quench 923 Porca do rotor

*) opcional
a) não para todos os designs
b) apenas para vedações mecânicas com anéis de vedação PTFE

Tamanho no-
minal da ve-
dação mecâ-

nica

Æd1 Æd7 l1K A P ÆdL QI, Q0

33 33 48 42,5 7,5 50 19 1/4-18
NPT

43 43 61 45 7,5 52,5 28 3/8-18
NPT

53 53 73 47,5 10 57,5 38 3/8-18
NPT

Sujeito a modificações técnicas!
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Desmontagem da vedação mecânica
Para esse fim, use o esquema transversal e a folha de dados anexada à vedação
mecânica.

• Retire e desmonte a bomba de acordo com o Manual de Montagem, Funcionamento e
Manutenção, incluindo Desmontagem da vedação do veio (página 28).

• Retire o anel de fixação (527) (caso exista) e rode a parte da vedação mecânica (433)
do veio (210).

• Consulte a folha de dados anexada à vedação mecânica, se os parafusos de fixação
tiverem de ser desapertados na vedação mecânica em primeiro lugar.

• Retire a tampa do corpo (161) e a cobertura quench (471Q). Use parafusos
sextavados (901.42) parafusos de relevação.

• Puxe a parte fixa da vedação mecânica (433) e da válvula de controlo (542.31) da
cobertura quench (471Q).

• Limpe o orifício do anel de vedação fixo (Æd7) na cobertura quench (471Q) e na
superfície do veio (210).

INFORMAÇÃO: A reutilização das vedações mecânicas, já usadas durante um longo
período de tempo, pode causar fugas nas superfícies da vedação após nova
instalação. Portanto, recomenda-se a substituição da vedação mecânica por uma
nova. A vedação mecânica desmontada pode ser recondicionada pelo fabricante e
servir de vedação mecânica de reposição.

Montagem da vedação mecânica
Para esse fim, use o esquema transversal e a folha de dados anexada à vedação
mecânica.

Só é permitida a instalação de vedações mecânicas com o certificado de Conformida-
de de acordo com a Diretiva 94/9/EC.
Ao mudar o tipo de vedação mecânica, deve verificar-se novamente os dados relativos à
temperatura máxima de funcionamento do líquido a circular e à classe de temperatura.

INFORMAÇÃO: Verifique a limpeza da mesma! As faces da vedação, em particular,
devem estar limpas, secas e intactas. Não aplicar lubrificação nas faces da vedação
mecânica.

• Se for disponibilizado um lubrificante com a vedação mecânica substituta, deve usá-
lo.

INFORMAÇÃO: Use apenas massa ou óleo mineral, se estiver completamente certo
de que os elastómeros da vedação mecânica são resistentes ao óleo. Não use
silicone.

AVISO: Utilize exclusivamente agentes antigripantes que assegurem não poder ter lugar
qualquer reacção perigosa entre estes agentes e o produto em circulação.

INFORMAÇÃO: Prepare todas as peças necessárias, de modo a assegurar que a
montagem possa ser levada a cabo sem qualquer interrupção. A acção dos
lubrificantes só se mantém durante um período de tempo reduzido. Passado este
tempo, a facilidade de deslocação e, assim, a regulação automática dos elastómeros
deixa de estar presente.

INFORMAÇÃO: Nunca desloque os elastómeros por cima de arestas afiadas. Se
necessário, utilize dispositivos de montagem.
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• Coloque a válvula de controlo (542.31) na cobertura quench (471Q) com cuidado.

• Encaixe o componente fixo da vedação mecânica na cobertura quench (471Q). Para
tal, será talvez conveniente utilizar um punção com uma superfície macia. A aplicação
de uma pressão irregular pode provocar quebras na face da vedação.

• Não danifique a face da vedação!

• Certifique-se sempre de que a unidade fixa fica perfeitamente posicionada em relação
ao eixo, em contacto sólido, na cobertura quench. A face da vedação tem de ficar
perfeitamente perpendicular em relação ao veio.

• Caso esteja presente um pino de fixação (560), certifique-se sempre de que este fica
encaixado na ranhura da vedação mecânica.

• Introduza a tampa do corpo (161) com cuidado, até que encaixe na lanterna da
estrutura da chumaceira (344).

• Empurre a unidade rotativa da vedação mecânica no veio (210).

• Ajuste a face do rotor da vedação mecânica exatamente na medida A. Caso esteja a
utilizar vedações mecânicas sem parafusos de aperto próprios é o anel de regulação
(527) que serve de encosto.

INFORMAÇÃO: Durante a montagem das vedações mecânicas com fole deverá
deslocá-las de modo a que o fole seja comprimido e não esticado (caso seja esticado
poderá romper-se!).

AVISO: Use um dispositivo anti-fricção (Molykote, etc.) entre o invólucro de proteção do
veio e o veio apenas se tiver a certeza de que não ocorrerão reações perigosas entre o
líquido em circulação e o dispositivo anti-fricção.

• Para mais informações sobre montagem e instalação da bomba, consultar Desmonta-
gem e reparação da bomba (página 2526) do Manual de Montagem, Funcionamento e
Manutenção.

AVISO: Antes de iniciar a bomba ligue o sistema de limpeza do quench e coloque em
funcionamento.

Design: S1...2 Vedação mecânica simples, desiquilibrado (DIN
24960, l1k / EN 12756, design K, forma em U), Rotor com pás

You find the shaft sealing of your pump on the data sheet / the order confirmation. Refer to
Sistema de explicação das designações, as well.
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Tabela n.º: 3 Válido até
40-25-160 65-40-160 80-50-315 125-100-200
40-25-200 65-40-200 100-65-160 125-100-250
40-25-250 65-40-250 100-65-200 150-125-250
50-32-160 65-40-315 100-65-250 200-150-250
50-32-200 80-50-160 125-80-160
50-32-250 80-50-200 125-80-200
50-32-315 80-50-250 125-80-250

Nº Nome da peça:
102V Corpo helicoidal
161 Cobertura de carcaça
183 ***) Pé de apoio
183P **) Alinhamento da bomba
210 Veio de encaixe
230 Rotor
341 Lanterna de accionamento
400 Junta
412.21 Anel de vedação
433 Vedação mecânica
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Nº Nome da peça:
502.11 *) Anel de desgaste
527 ** Anel de fixação
554.41 Arruela
554.42 ***) Arruela biselada
554.43 ***) Copo biselado
554.44 ***) Arruela
681 Grade de protecção
801 Flange do motor
901.11 Parafuso sextavado
901.31 **) Parafuso sextavado
901.42 Parafuso sextavado
901.43 ***) Parafuso sextavado
902.41 Parafuso sem cabeça
904.11 *) Parafuso sem cabeça
904.31 **) Parafuso sem cabeça
904.41 Parafuso sem cabeça
904.42 Parafuso sem cabeça
912.11 Bujão de descarga
920.41 Porca sextavada
922 Porca do rotor
940.31 Chave

*)... opcional
a)... não para todos os designs
***) … com dimensões do motor IEC: 160MA, 160M, 160L, 180M, 180L, 200L, 200LA,
apenas

Design: S1...2 Vedação mecânica simples, desiquilibrado (DIN
24960, l1k / EN 12756, design K, forma em U), Rotor com furos de
alinhamento

For the shaft sealing of your pump refer to data sheet / order confirmation. See Design
(página 11) Sistema de explicação das designações, as well.
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Válido para tipo

Tabela n.º: 4
100-65-315 125-80-315 125-100-315 125-125-315

Nº Nome da peça:
102V Corpo helicoidal
161 Cobertura de carcaça
183 ***) Pé de apoio
183P **) Alinhamento da bomba
210 Veio de encaixe
230 Rotor
341 Lanterna de accionamento
400 Junta
412.21 Anel de vedação
433 Vedação mecânica
502.11 *) Anel de desgaste
502.31*) Anel de desgaste
527 ** Anel de fixação
554.41 Arruela
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Nº Nome da peça:
554.42 ***) Arruela biselada
554.43 ***) Copo biselado
554.44 ***) Arruela
681 Grade de protecção
801 Flange do motor
901.11 Parafuso sextavado
901.31 **) Parafuso sextavado
901.42 Parafuso sextavado
901.43 ***) Parafuso sextavado
902.41 Parafuso sem cabeça
904.11 *) Parafuso sem cabeça
904.32 *) Parafuso sem cabeça
904.31**) Parafuso sem cabeça
904.41 Parafuso sem cabeça
904.42 Parafuso sem cabeça
912.11 Bujão de descarga
920.41 Porca sextavada
922 Porca do rotor
940.31 Chave

*)... opcional
a)... não para todos os designs
***) … com dimensões do motor IEC: 160MA, 160M, 160L, 180M, 180L, 200L, 200LA,
apenas

Design: S4...2 Vedação mecânica simples, desiquilibrado (DIN
24960, l1k / EN 12756, design K, forma em U), Rotor com pás

For shaft sealing of your pump refer to data sheet / order confirmation. See Sistema de
explicação das designações, as well.
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Tabela n.º: 5

40-25-160 65-40-160 80-50-315 125-100-200
40-25-200 65-40-200 100-65-160 125-100-250
40-25-250 65-40-250 100-65-200 150-125-250
50-32-160 65-40-315 100-65-250 200-150-250
50-32-200 80-50-160 125-80-160
50-32-250 80-50-200 125-80-200
50-32-315 80-50-250 125-80-250

Nº Nome da peça:
102V Corpo helicoidal
161 Cobertura de carcaça
183 ***) Pé de apoio
183P **) Alinhamento da bomba
210 Veio de encaixe
230 Rotor
341 Lanterna de accionamento
400 Junta
412.21 Anel de vedação
412.32 Anel de vedação
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Nº Nome da peça:
433 Vedação mecânica
471Q Cobertura Quench
502.11 *) Anel de desgaste
527 ** Anel de fixação
542..31 Válvula de controlo
554.41 Arruela
554.42 ***) Arruela biselada
554.43 ***) Copo biselado
554.44 ***) Arruela
681 Grade de protecção
801 Flange do motor
901.11 Parafuso sextavado
901.31 **) Parafuso sextavado
901.42 Parafuso sextavado
901.43 ***) Parafuso sextavado
902.31 Parafuso sem cabeça
902.41 Parafuso sem cabeça
904.11 *) Parafuso sem cabeça
904.11 **) Parafuso sem cabeça
904.41 Parafuso sem cabeça
904.42 Parafuso sem cabeça
912.11 Bujão de descarga
920.41 Porca sextavada
922 Porca do rotor
940.31 Chave

*)... opcional
a)... não para todos os designs
***) … apenas com dimensões do motor IEC: 160MA, 160M, 160L, 180M, 180L, 200L,
200LA, apenas

Design: S4...2 Vedação mecânica simples, desiquilibrado (DIN
24960, l1k / EN 12756, design K, forma em U), com quench, Rotor
com furos de alinhamento

For shaft sealing of your pump refer to data sheet / order confirmation. See Sistema de
explicação das designações, as well.
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Válido para tipo

Tabela n.º: 6
100-65-315 125-80-315 125-100-315 125-125-315

Nº Nome da peça:
102V Corpo helicoidal
161 Cobertura de carcaça
183 ***) Pé de apoio
183P **) Alinhamento da bomba
210 Veio de encaixe
230 Rotor
341 Lanterna de accionamento
400 Junta
412.21 Anel de vedação
433 Vedação mecânica
471Q Cobertura Quench
502.11 *) Anel de desgaste
502.31*) Anel de desgaste
527 ** Anel de fixação
542.31 Válvula de controlo
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Nº Nome da peça:
554.41 Arruela
554.42 ***) Arruela biselada
554.43 ***) Copo biselado
554.44 ***) Arruela
681 Grade de protecção
801 Flange do motor
901.11 Parafuso sextavado
901.31 **) Parafuso sextavado
901.42 Parafuso sextavado
901.43 ***) Parafuso sextavado
902.31 Parafuso sem cabeça
902.41 Parafuso sem cabeça
904.11 *) Parafuso sem cabeça
904.31 **) Parafuso sem cabeça
904.32 **) Parafuso sem cabeça
904.41 Parafuso sem cabeça
904.42 Parafuso sem cabeça
912.11 Bujão de descarga
920.31 Porca sextavada
920.41 Porca sextavada
922 Porca do rotor
940.31 Chave

*)... opcional
a)... não para todos os designs
***) … apenas com dimensões do motor IEC: 160MA, 160M, 160L, 180M, 180L, 200L,
200LA, apenas

Figura n.º: 13 Ligações:

Código Número Ligação Suporte da chumaceira
24 32,42,48

PM1 *) 1 medição da pressão 1/4-18 NPT
PM2 **) 1 medição da pressão 1/4-18 NPT

D 1 Descarga (cobertura) 3/8-18 NPT
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DL 1 Descarga (lanterna) G 1/2
QI **) 1 Secção quench 1/4-18 NPT 3/8-18 NPT
QO **) 1 Descarga quench 1/4-18 NPT 3/8-18 NPT

*) ... opcional, possível com os designs S2..1 e S4..2
**) ... apenas com o design S4..2

Para o tipo da sua bomba, consulte a folha de dados / confirmação de encomenda.
Consultar Sistema de explicação das designações.

Figura n.º: 14 Esquema com as dimensões

Bomba DNS DND a b g2 h1 h2 m1 m2 n1 n2 p1 p2 s1 s2 x
ICB 40-25-160 ....
- ...

40 25 80 50 10 132 160 100 70 240 190 15 30 14 13,
5

100

ICB 40-25-200 ....
- ...

40 25 80 50 10 160 180 100 70 240 190 15 30 14 13,
5

100

ICB 40-25-250 ....
- ...

40 25 100 65 10 180 225 125 95 320 250 15 30 14 13,
5

100

ICB 50-32-160 ....
- ...

50 32 80 50 10 132 160 100 70 240 190 15 30 14 13,
5

100

ICB 50-32-200 ....
- ...

50 32 80 50 10 160 180 100 70 240 190 15 30 14 13,
5

100

ICB 50-32-250 ....
- ...

50 32 100 65 10 180 225 125 95 320 250 15 30 14 13,
5

100

ICB 50-32-315 ....
- ...

50 32 125 65 10 200 250 125 95 345 280 15 30 14 13,
5

100

ICB 65-40-160 ....
- ...

65 40 80 50 10 132 160 100 70 240 190 15 30 14 13,
5

100

ICB 65-40-200 ....
- ...

65 40 100 50 10 160 180 100 70 265 212 15 30 14 13,
5

100

ICB 65-40-250 ....
- ...

65 40 100 65 10 180 225 125 95 320 250 15 30 14 13,
5

100

ICB 65-40-315 ....
- ...

65 40 125 65 10 200 250 125 95 345 280 15 30 14 13,
5

100

ICB 80-50-160 ....
- ...

80 50 100 50 10 160 180 100 70 265 212 15 30 14 13,
5

100

ICB 80-50-200 ....
- ...

80 50 100 50 10 160 200 100 70 265 212 15 30 14 13,
5

100

ICB 80-50-250 ....
- ...

80 50 125 65 10 180 225 125 95 320 250 15 30 14 13,
5

100

ICB 80-50-315 ....
- ...

80 50 125 65 10 225 280 125 95 345 280 15 30 14 13,
5

100
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ICB 100-65-160 ....
- ...

100 65 100 65 10 160 200 125 95 280 212 15 30 14 13,
5

100

ICB 100-65-200 ....
- ...

100 65 100 65 10 180 225 125 95 320 250 15 30 14 13,
5

140

ICB 100-65-250 ....
- ...

100 65 125 80 10 200 250 160 120 360 280 15 30 18 13,
5

140

ICB 100-65-315 ....
- ...

100 65 128 80 10 225 280 160 120 400 315 15 30 18 13,
5

140

ICB 125-80-160 ....
- ...

125 80 125 65 10 180 225 125 95 320 250 15 30 14 13,
5

140

ICB 125-80-200 ....
- ...

125 80 125 65 10 180 250 125 95 345 280 15 30 14 13,
5

140

ICB 125-80-250 ....
- ...

125 80 125 80 10 225 280 160 120 400 315 15 30 18 13,
5

140

ICB 125-80-315 ....
- ...

125 80 125 80 10 250 315 160 120 400 315 15 30 18 13,
5

140

ICB 125-100-200 ....
- ...

125 100 125 80 10 200 280 160 120 360 280 15 30 18 13,
5

140

ICB 125-100-250 ....
- ...

125 100 140 80 10 225 280 160 120 400 315 15 30 18 13,
5

140

ICB 125-100-315 ....
- ...

125 100 140 80 10 250 315 160 120 400 315 15 30 18 13,
5

140

ICB 150-125-250 ....
- ...

150 125 140 80 10 250 355 160 120 400 315 15 30 18 13,
5

140

ICB 150-125-315 ....
- ...

150 125 140 100 10 280 355 200 150 500 400 15 30 22 13,
5

140

ICB 200-150-250 ....
- ...

200 150 160 100 10 280 375 200 150 500 400 15 30 22 13,
5

180

Bomba Bmax g1 ~H h U n4 n5 w ~G
ICB 40-25-160 .... -
80

119 15 408 176 - - - - 31

ICB 40-25-160 .... -
90

119 15 457 176 - - - - 31

ICB 40-25-160 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 37

ICB 40-25-160 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 37

ICB 40-25-160 .... -
132

150 35 666 216 20 - - - 37

ICB 40-25-160 .... -
160

175 60 771 251 45 210 180 206 43

ICB 40-25-200 .... -
80

119 15 408 176 - - - - 39

ICB 40-25-200 .... -
90

119 15 457 176 - - - - 39

ICB 40-25-200 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 45

ICB 40-25-200 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 45

ICB 40-25-200 .... -
132

150 15 666 216 - - - - 45

ICB 40-25-200 .... -
160

175 60 815 251 45 210 180 206 54

ICB 40-25-250 .... -
80

171 15 421 189 - - - - 60

ICB 40-25-250 .... -
90

171 15 470 189 - - - - 60

ICB 40-25-250 .... -
100

171 15 543 229 - - - - 65

ICB 40-25-250 .... -
112

171 15 552 229 - - - - 65

ICB 40-25-250 .... -
132

171 15 679 229 - - - - 65

ICB 40-25-250 .... -
160

175 15 828 264 - 210 180 219 75

ICB 40-25-250 .... -
180

180 20 859 264 5 210 180 219 75
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ICB 40-25-250 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 75

ICB 50-32-160 .... -
80

119 15 408 176 - - - - 31

ICB 50-32-160 .... -
90

119 15 457 176 - - - - 31

ICB 50-32-160 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 37

ICB 50-32-160 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 37

ICB 50-32-160 .... -
132

150 35 666 216 20 - - - 37

ICB 50-32-160 .... -
160

175 60 771 251 45 210 180 206 43

ICB 50-32-200 .... -
80

119 15 408 176 - - - - 39

ICB 50-32-200 .... -
90

119 15 457 176 - - - - 39

ICB 50-32-200 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 45

ICB 50-32-200 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 45

ICB 50-32-200 .... -
132

150 15 666 216 - - - - 45

ICB 50-32-200 .... -
160

175 60 815 251 45 210 180 206 54

ICB 50-32-250 .... -
80

171 15 421 189 - - - - 60

ICB 50-32-250 .... -
90

171 15 470 189 - - - - 60

ICB 50-32-250 .... -
100

171 15 543 229 - - - - 65

ICB 50-32-250 .... -
112

171 15 552 229 - - - - 65

ICB 50-32-250 .... -
132

171 15 679 229 - - - - 65

ICB 50-32-250 .... -
160

175 15 828 264 - 210 180 219 75

ICB 50-32-250 .... -
180

180 20 859 264 5 210 180 219 75

ICB 50-32-250 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 75

ICB 50-32-315 .... -
100

201 15 543 229 - - - - 102

ICB 50-32-315 .... -
112

201 15 552 229 - - - - 102

ICB 50-32-315 .... -
132

201 15 679 229 - - - - 102

ICB 50-32-315 .... -
160

201 15 828 264 - 210 180 219 112

ICB 50-32-315 .... -
180

201 15 859 264 - 210 180 219 112

ICB 50-32-315 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 112

ICB 65-40-160 .... -
80

124 15 408 176 - - - - 32

ICB 65-40-160 .... -
90

124 15 457 176 - - - - 32

ICB 65-40-160 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 39

ICB 65-40-160 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 39

ICB 65-40-160 .... -
132

150 35 666 216 20 - - - 39

ICB 65-40-160 .... -
160

175 60 815 251 45 210 180 206 44

ICB 65-40-200 .... -
80

139 15 408 176 - - - - 44
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ICB 65-40-200 .... -
90

139 15 457 176 - - - - 44

ICB 65-40-200 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 50

ICB 65-40-200 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 50

ICB 65-40-200 .... -
132

150 15 666 216 - - - - 50

ICB 65-40-200 .... -
160

175 35 815 251 20 210 180 206 60

ICB 65-40-200 .... -
180

180 60 846 251 45 210 180 206 60

ICB 65-40-250 .... -
80

171 15 421 189 - - - - 62

ICB 65-40-250 .... -
90

171 15 470 189 - - - - 62

ICB 65-40-250 .... -
100

171 15 543 229 - - - - 68

ICB 65-40-250 .... -
112

171 15 552 229 - - - - 68

ICB 65-40-250 .... -
132

171 15 679 229 - - - - 68

ICB 65-40-250 .... -
160

175 15 828 264 - 210 180 219 77

ICB 65-40-250 .... -
180

180 20 859 264 5 210 180 219 77

ICB 65-40-250 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 77

Bomba Bmax g1 ~H h U n4 n5 w ~G
ICB 65-40-315 .... -
100

201 15 543 229 - - - - 102

ICB 65-40-315 .... -
112

201 15 552 229 - - - - 102

ICB 65-40-315 .... -
132

201 15 679 229 - - - - 102

ICB 65-40-315 .... -
160

201 15 828 264 - 210 180 219 112

ICB 65-40-315 .... -
180

201 15 859 264 - 210 180 219 112

ICB 65-40-315 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 112

ICB 80-50-160 .... -
80

141 15 408 176 - - - - 36

ICB 80-50-160 .... -
90

141 15 457 176 - - - - 36

ICB 80-50-160 .... -
100

144 15 530 216 - - - - 43

ICB 80-50-160 .... -
112

144 15 539 216 - - - - 43

ICB 80-50-160 .... -
132

150 15 666 216 - - - - 43

ICB 80-50-160 .... -
160

175 35 815 251 20 210 180 206 49

ICB 80-50-160 .... -
180

180 60 846 251 45 210 180 206 49

ICB 80-50-200 .... -
80

157 15 408 176 - - - - 45

ICB 80-50-200 .... -
90

157 15 457 176 - - - - 45

ICB 80-50-200 .... -
100

157 15 530 216 - - - - 51

ICB 80-50-200 .... -
112

157 15 539 216 - - - - 51

ICB 80-50-200 .... -
132

157 15 666 216 - - - - 51

ICB 80-50-200 .... -
160

175 35 815 251 20 210 180 206 60
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ICB 80-50-200 .... -
180

180 60 846 251 45 210 180 206 60

ICB 80-50-200 .... -
200

225 85 951 251 70 280 250 206 60

ICB 80-50-250 .... -
90

181 15 470 189 - - - - 69

ICB 80-50-250 .... -
100

181 15 543 229 - - - - 75

ICB 80-50-250 .... -
112

181 15 552 229 - - - - 75

ICB 80-50-250 .... -
132

181 15 679 229 - - - - 75

ICB 80-50-250 .... -
160

181 15 828 264 - 210 180 219 84

ICB 80-50-250 .... -
180

181 20 859 264 5 210 180 219 84

ICB 80-50-250 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 84

ICB 80-50-315 .... -
100

212 15 543 229 - - - - 108

ICB 80-50-315 .... -
112

212 15 552 229 - - - - 108

ICB 80-50-315 .... -
132

212 15 679 229 - - - - 108

ICB 80-50-315 .... -
160

212 15 828 264 - 210 180 219 118

ICB 80-50-315 .... -
180

212 15 859 264 - 210 180 219 118

ICB 80-50-315 .... -
200

225 40 964 264 25 280 250 219 118

ICB 100-65-160 .... -
80

164 15 421 189 - - - - 49

ICB 100-65-160 .... -
90

164 15 470 189 - - - - 49

ICB 100-65-160 .... -
100

164 15 543 229 - - - - 55

ICB 100-65-160 .... -
112

164 15 552 229 - - - - 55

ICB 100-65-160 .... -
132

164 15 679 229 - - - - 55

ICB 100-65-160 .... -
160

175 40 828 264 25 210 180 219 64

ICB 100-65-160 .... -
180

180 40 859 264 25 210 180 219 64

ICB 100-65-160 .... -
200

225 85 964 264 70 280 250 219 64

ICB 100-65-200 .... -
90

173 15 470 189 - - - - 53

ICB 100-65-200 .... -
100

173 15 543 229 - - - - 58

ICB 100-65-200 .... -
112

173 15 552 229 - - - - 58

ICB 100-65-200 .... -
132

173 15 679 229 - - - - 58

ICB 100-65-200 .... -
160

175 15 828 264 - 210 180 219 68

ICB 100-65-200 .... -
180

180 20 859 264 5 210 180 219 68

ICB 100-65-200 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 68

ICB 100-65-250 .... -
90

193 18 470 189 - - - - 74

ICB 100-65-250 .... -
100

193 18 543 229 - - - - 80

ICB 100-65-250 .... -
112

193 18 552 229 - - - - 80

ICB 100-65-250 .... -
132

193 18 679 229 - - - - 80
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ICB 100-65-250 .... -
160

193 18 828 264 - 210 180 219 89

ICB 100-65-250 .... -
180

193 18 859 264 - 210 180 219 89

ICB 100-65-250 .... -
200

225 48 964 264 30 280 250 219 89

ICB 100-65-315 .... -
100

221 18 555 241 - - - - 115

ICB 100-65-315 .... -
112

221 18 564 241 - - - - 115

ICB 100-65-315 .... -
132

221 18 691 241 - - - - 115

ICB 100-65-315 .... -
160

221 18 840 276 - 210 180 231 125

ICB 100-65-315 .... -
180

221 18 871 276 - 210 180 231 125

ICB 100-65-315 .... -
200

225 18 976 276 - 210 180 231 125

ICB 125-80-160 .... -
90

188 15 470 189 - - - - 56

ICB 125-80-160 .... -
100

188 15 543 229 - - - - 62

ICB 125-80-160 .... -
112

188 15 552 229 - - - - 62

ICB 125-80-160 .... -
132

188 15 679 229 - - - - 62

ICB 125-80-160 .... -
160

188 15 828 264 - 210 180 219 71

Bomba Bmax g1 ~H h U n4 n5 w ~G
ICB 125-80-160 .... -
180

188 20 859 264 5 210 180 219 71

ICB 125-80-160 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 71

ICB 125-80-200 .... -
90

202 15 470 189 - - - - 63

ICB 125-80-200 .... -
100

202 15 543 229 - - - - 69

ICB 125-80-200 .... -
112

202 15 552 229 - - - - 69

ICB 125-80-200 .... -
132

202 15 679 229 - - - - 69

ICB 125-80-200 .... -
160

202 15 828 264 - 210 180 219 78

ICB 125-80-200 .... -
180

202 20 859 264 5 210 180 219 78

ICB 125-80-200 .... -
200

225 65 964 264 50 280 250 219 78

ICB 125-80-250 .... -
100

229 18 543 229 - - - - 91

ICB 125-80-250 .... -
112

229 18 552 229 - - - - 91

ICB 125-80-250 .... -
132

229 18 679 229 - - - - 91

ICB 125-80-250 .... -
160

229 18 828 264 - 210 180 219 100

ICB 125-80-250 .... -
180

229 18 859 264 - 210 180 219 100

ICB 125-80-250 .... -
200

229 23 964 264 5 280 250 219 100

ICB 125-80-315 .... -
112

240 18 564 241 - - - - 129

ICB 125-80-315 .... -
132

240 18 691 241 - - - - 129

ICB 125-80-315 .... -
160

240 18 840 276 - 280 250 231 139

ICB 125-80-315 .... -
180

240 18 871 276 - 280 250 231 139
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ICB 125-80-315 .... -
200

240 18 976 276 - 280 250 231 139

ICB 125-100-200 .... -
100

217 18 543 229 - - - - 90

ICB 125-100-200 .... -
112

217 18 552 229 - - - - 90

ICB 125-100-200 .... -
132

217 18 679 229 - - - - 90

ICB 125-100-200 .... -
160

217 23 828 264 5 210 180 219 99

ICB 125-100-200 .... -
180

217 23 859 264 5 210 180 219 99

ICB 125-100-200 .... -
200

225 48 964 264 30 280 250 219 99

ICB 125-100-250 .... -
100

227 18 565 251 - - - - 100

ICB 125-100-250 .... -
112

227 18 574 251 - - - - 100

ICB 125-100-250 .... -
132

227 18 701 251 - - - - 100

ICB 125-100-250 .... -
160

227 18 850 286 - 220 180 241 109

ICB 125-100-250 .... -
180

227 18 881 286 - 220 180 241 109

ICB 125-100-250 .... -
200

227 23 986 286 5 280 250 241 109

ICB 125-100-315 .... -
132

257 18 691 241 - - - - 139

ICB 125-100-315 .... -
160

257 18 840 276 - 280 250 231 150

ICB 125-100-315 .... -
180

257 18 871 276 - 280 250 231 150

ICB 125-100-315 .... -
200

257 18 976 276 - 280 250 231 150

ICB 150-125-250 .... -
132

249 18 701 251 - - - - 114

ICB 150-125-250 .... -
160

249 18 850 286 - 280 250 241 123

ICB 150-125-250 .... -
180

249 18 881 286 - 280 250 241 123

ICB 150-125-250 .... -
200

249 18 986 286 - 280 250 241 123

ICB 150-125-315 .... -
160

263 20 840 276 - 280 250 231 149

ICB 150-125-315 .... -
180

263 20 871 276 - 280 250 231 149

ICB 150-125-315 .... -
200

263 20 976 276 - 280 250 231 149

ICB 200-150-250 .... -
160

293 20 850 286 - 280 250 241 163

ICB 200-150-250 .... -
180

293 20 881 286 - 280 250 241 163

ICB 200-150-250 .... -
200

293 20 986 286 - 280 250 241 163

Dimensões da flange DNS, DND*)
ISO PN16 ISO PN25 ANSI Classe 150RF

DN C d D K L DN C d D K L NPS C d D K L
25 16 65 115 85 4x1

4
- - - - - - 1 16 51 115 79,5 4x1

6
32 18 78 140 100 4x1

9
32 20 78 140 100 4x1

9
1 1/
2

18 73 140 98,5 4x1
6

40 19 88 150 110 4x1
9

40 19 88 150 110 4x1
9

1 1/
2

19 73 150 98,5 4x1
6

50 20 102 165 125 4x1
9

50 20 102 165 125 4x1
9

2 20 92 165 120,
5

4x1
9

65 20 122 185 145 4x1
9

65 22 122 185 145 8x1
9

2 1/
2

20 105 185 139,
5

4x1
9
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80 20 128 200 160 8x1
9

80 24 138 200 160 8x1
9

3 20 128 200 152,
5

4x1
9

100 24 157 230 180 8x1
9

100 24 162 235 190 8x2
2

4 24 157 230 190,
5

8x1
9

125 24 186 255 210 8x1
9

125 26 186 270 220 8x2
2

5 24 186 255 216 8x2
2

150 25,5 216 285 240 8x2
2

- - - - - - 6 25,5 216 285 241,
5

8x2
2

200 29 270 345 295 12x
22

- - - - - - 8 29 270 345 298,
5

12x
22

*) ... Para informações sobre a dimensão das flanges e da pressão nominal, consulte a
folha de dados / confirmação de encomenda. Consultar também Sistema de explicação
das designações.



Visite o nosso site para obter a versão mais recente
deste documento e mais informações:

www.gouldspumps.com

ITT Goulds Pumps
240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148
USA © 2015 ITT Corporation

As instruções originais encontram-se em inglês. Todas as instruções
que não se encontram em inglês são traduções das instruções
originais.
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