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Instruções de instalação e funcionamento
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1 Introdução ao Manual

1.1 Prefácio

Este manual contém informações importantes para 
um funcionamento fiável, adequado e eficiente. A 
conformidade com as instruções de funcionamento é 
de vital importância para garantir a confiança e uma 
longa vida de serviço do produto e para evitar 
quaisquer riscos.
Os primeiros capítulos contêm informações acerca 
deste manual e da segurança em geral. Os capítulos 
seguintes fornecem informações acerca de utilização 
normal, instalação, manutenção e reparações do 
produto. O anexo contém a(s) declaração(ões) de 
conformidade.

• Certifique-se de que está familiarizado com o 
conteúdo.

• Siga com precisão as indicações e as 
instruções.

• Nunca altere a sequência das operações a 
realizar.

• Guarde este manual ou uma cópia do mesmo 
juntamente com o livro de registo num local fixo, 
perto do produto, a que todo o pessoal tenha 
acesso.

1.2 Ícones e símbolos

Neste manual e em toda a documentação que o 
acompanha utilizam-se os ícones e símbolos 
seguintes.

ADVERTÊNCIA
Perigo de tensão elétrica. Sinal de 
segurança conforme a CEI 417 - 5036

ADVERTÊNCIA
As operações ou procedimentos, se 
forem realizados sem cuidado, podem 
causar ferimentos pessoais ou danos 
no produto. Sinal de perigo geral 
conforme a ISO 7000-0434

ATENÇÃO
É utilizado para apresentar instruções 
de segurança cujo incumprimento pode 
conduzir a danos no produto e nas 
suas funções.

INSTRUÇÃO AMBIENTAL
Observações relativamente ao 
ambiente.

LEIA A DOCUMENTAÇÃO 
(COMPLEMENTAR):
Leia as instruções de instalação e de 
funcionamento.

MARCAÇÃO REEE
Marcação de equipamento elétrico e ele-
trónico 
em conformidade com o Artigo 15(2) da 
Diretiva 2012/19/UE.
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2 Identificação, serviço e assistência 
técnica

2.1 Obter dados e informação 
sobre bombas DPV / DPLHS6

A placa de identificação indica a série do tipo/o 
tamanho, os dados de funcionamento principais e o 
número de identificação. Faculte esta informação em 
todas os pedidos e/ou encomendas recorrentes. Em 
particular quando forem encomendadas peças de 
reserva. Se necessitar de quaisquer informações 
adicionais ou de instruções fora do âmbito deste 
manual, ou no caso de danos, por favor, contacte o 
centro de assistência ao cliente de DP-Pumps mais 
próximo.

Tabela 1: Descrição da placa de identificação

ID3297

Figura 1: Exemplo: Bomba com motor 32
97

40/10-2 B

M
ade in NL

PO 600149091
 

Q/H
n.fix
Eff.
Seal
P/T
Conn.

40.8 m3/h / 195 m
2960rpm Hmin 140 m
75.1% (MEI>=0.70)
Code 14 E
PN25 -20/+120 oC
PN16/25 NW80

ID 0414352098
SN 01/201 1234567-19

37kW(30.5kW)50Hz

V

dp pumps

www.dp-pumps.com

Kalkovenweg 13
 Alphen aan den Rijn NL

29

DPVSF

ID3481

Figura 2: Exemplo: Bomba sem motor 
montado de fábrica 34

81

Figura 3: Ponto de funcionamento 30
60

40/10-2 B

M
ade in NL

PO 600149091
 

Q/H
n.fix
Eff.
Seal
P/T
Conn.

40.8 m3/h / 195 m
2960rpm Hmin 140 m
75.1% (MEI>=0.70)
Code 14 E
PN25 -20/+120 oC
PN16/25 NW80

ID 0414352098
SN 01/201 1234567-19

E

Frame 200(30.5kW)50Hz
dp pumps

www.dp-pumps.com

Kalkovenweg 13
 Alphen aan den Rijn NL

29

DPVSF

H

Indicação Significado
DPVSF 40/10-2 B Código do modelo (desenho versão B)
37 kW (30.5 kW) Potência do motor instalado (potência máx. necessária da curva da bomba a n fix.)12

Base 200 Tamanho da base do motor
50 Hz Frequência nominal
Q3 40 m3/h Capacidade de funcionamento ótima a uma velocidade fixa (ver a fig. 3 Ponto de 

funcionamento)
H 195 m Funcionamento ótimo da cabeça a uma velocidade fixa (ver a fig. 3 Ponto de funcio-

namento)
n fix. 2960 rpm Velocidade de rotação com que são dados os Q, H e potência máx. necessária
H min. 140 m Funcionamento mínimo da cabeça a nfix (ver a fig. 3 Ponto de funcionamento)
Ef. 75,1 % (IEM>=0.70) Eficiência (Índice de Eficiência Mínima)
Vedante. Código 14 E Código do vedante mecânico, ver tabela 8 Código do vedante
E Easy access 

(Acesso rápido)
Tipo de construção do vedante:
F = Fixed (Fixo)
E = Easy Access (Acesso rápido)
C = Cartridge (Cartucho)

P/T PN25 -20/+120 °C Pressão máxima à gama de temperatura mencionada4

Lig. PN16/25 NW80 Ligação da classe de pressão e tamanho de ligação
ID 290414352098V ID da bomba
SN WW / YYYY 

1234567-1
Número de série da semana/ano de produção > como ficheiro de construção

PO XXXXXXXXX Número de encomenda
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Para serviço e assistência técnica estão disponíveis 
dos dados de endereço seguintes:

2.2 Código de material do vedante do veio

Tabela 2: Código de material do vedante do veio

Informações sobre combinações de vedantes, tipos, 
pressão e temperatura, ver: tabela 8 Código do 
vedante

2.3 Corrente

2.3.1 Corrente nominal DPV

A corrente nominal permitida do motor consta na 
placa de identificação do motor. Esta indica a gama 
de funcionamento nominal do motor e pode ser 
usada para proteger o motor.

Medir a corrente atual da bomba durante o 
funcionamento é uma forma de predefinir o 
interruptor de proteção do motor, para proteger o 
conjunto bomba/motor.
Este valor da corrente também pode ser usado para 
determinar o equipamento eléctrico adequado, como 
o accionador de frequência variável, interruptor 
principal, diâmetro das ligações, etc. 

ADVERTÊNCIA
Não apenas o motor, mas também a 
bomba tem de ser protegida na sua 
aplicação.

1. Para bombas sem motor montado de fábrica: Tamanho da base.
2. Quando a potência do motor instalado for inferior à potência necessária, a bomba é limitada na sua gama de funciona-

mento. Consulte o seu representante de vendas para obter mais informações.
3. Capacidade ótima do sistema hidráulico, gama de operação limitada (nota 2.) não levada em conta.
4. Com uma pressão inferior é permitida uma temperatura mais alta (consulte o seu fornecedor).

DP-Pumps
departamento de serviço
Kalkovenweg 13
2401 LJ Alphen a/d Rijn
Países Baixos

Tel: +31 172 488388
Internet: www.dp-pumps.com
E-mail: dp@dp-pumps.com

Descrição Designação Código de acordo com 
a EN 12756

Material Nota

Anel com mola Ca
SiC
TuC
eCarb-B

B
Q1
U3
B

Grafite de carbono
Carboneto de silício
Carboneto de tungsténio
Grafite de carbono

Impregnado com resina
Sinterizado sem pressão
Ligante CrNiMo
Impregnado com resina, 
poroso

Anel de encosto Ca
Ca
SiC
TuC
Ce
eSiC-Q7

A
B
Q1
U3
V
Q7

Grafite de carbono
Grafite de carbono
Carboneto de silício
Carboneto de tungsténio
Óxido de alumínio
Carboneto de silício

Impregnado com antimónio
Impregnado com resina
Sinterizado sem pressão
Ligante CrNiMo
>99%
Poroso

Elastómeros EPDM
NBR
FPM
HNBR

E
P
V
X4

Borracha de etileno-propi-
leno
Borracha de nitrilo butadieno
Borracha fluorada
Borracha de nitrilo hidroge-
nado

Mola AISI 316
AISI 304

G
F

Aço CrNiMo
Aço CrNi

Peças de outros 
metais

AISI 316
AISI 304

G
F

Aço CrNiMo
Aço CrNi

Fonte 20110262-Q
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2.3.2 Corrente máxima DPLHS6

A corrente máxima permitida do motor é mencionada 
como l.máx. na placa do motor. Esta corrente 
máxima permitida indica a gama de funcionamento 
máxima do motor e pode ser usada para proteger o 
motor.

ADVERTÊNCIA
Tenha cuidado utilizando-o desse 
modo, porque não só o motor mas 
também a bomba tem de ser protegida 
durante a aplicação.

É possível que na placa da bomba (autocolante na 
manga) seja mencionada esta "corrente de motor 
necessária"; esta pode ser usada para pré-configurar 
o interruptor de proteção do motor, para proteger a 
combinação bomba/motor.
Este valor da corrente também pode ser usado para 
determinar o equipamento elétrico adequado, como o 
acionador de frequência variável, interruptor 
principal, diâmetro das ligações, etc. 

2.4 Documentação suplementar

Para além deste manual, também está disponível a 
documentação fornecida abaixo:

Tabela 3: Documentação suplementar

Documento Código
DPV

Dados técnicos 50 Hz Versão B 97004455

Dados técnicos 60 Hz Versão B 97004456

DPLHS

Dados técnicos 50/60 Hz 97004434

Consulte também www.dp-pumps.com
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3 Garantia

3.1 Termos da garantia

O período da garantia é estabelecido pela vigência 
do seu contrato ou, no mínimo, pelos termos gerais e 
condições de vendas.

ATENÇÃO
As modificações ou as alterações ao 
produto fornecido só são permitidas 
após consulta do fabricante. As peças 
de reserva originais e os acessórios 
autorizados pelo fabricante garantem 
segurança. A utilização de outras peças 
pode invalidar quaisquer 
responsabilidades do fabricante por 
danos consequenciais.

ATENÇÃO
A garantia relativamente a fiabilidade 
do funcionamento e segurança do 
produto fornecido só é válida se o 
mesmo for utilizado em conformidade 
com a sua utilização designada, 
conforme descrito nas secções 
seguintes deste manual. Os limites 
indicados na ficha de dados não podem 
ser ultrapassados em nenhuma 
circunstância.

A garantia torna-se inválida se um ou mais dos 
pontos abaixo ocorrer.
• O próprio comprador efetua modificações.
• O próprio comprador realiza reparações ou 

manda fazê-las a terceiros.
• O produto foi manuseado incorretamente ou foi 

submetido a uma manutenção inadequada.
• No produto foram montadas peças de reserva 

DP-Pumps não originais.
• Funcionamento em seco da bomba.

DP-Pumps repara defeitos sob garantia quando:

• Forem causados por falhas no desenho, no 
material ou na produção.

• Forem informados dentro da validade da 
garantia.

Outros termos da garantia tiverem sido incluídos nos 
termos gerais da entrega, que estão disponíveis a 
pedido.
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4 Segurança e ambiente

4.1 Considerações gerais

Este produto DP-Pumpsfoi desenvolvido com recurso 
a tecnologia de ponta e é fabricado com o máximo 
cuidado e submetido a um controlo de qualidade 
contínuo.
DP-Pumps não assume qualquer responsabilidade 
por danos nem ferimentos causados pela 
inobservância das indicações e instruções deste 
manual, ou pela negligência durante ade instalação, 
utilização ou manutenção do produto.
A inobservância das instruções de segurança pode 
colocar em perigo a segurança do pessoal, do 
ambiente e do próprio produto. O incumprimento 
destas instruções de segurança também conduzirá à 
perda de direitos por confiscação de todos e 
quaisquer direitos a reclamações por danos.
A inobservância pode resultar em:

• falha de funções importantes da bomba/do 
sistema,

• falha da manutenção e de práticas de 
assistência prescritas,

• ferimentos provocados por efeitos elétricos, 
mecânicos e químicos,

• fuga de substâncias perigosas para o meio 
ambiente,

• explosões.

Dependendo da aplicação, poderão ser necessárias 
medidas de segurança adicionais. Contacte DP-
Pumps se surgir um potencial perigo durante a 
utilização.

ATENÇÃO
O proprietário do produto é 
responsável pela conformidade com os 
regulamentos de segurança locais e as 
diretrizes internas da empresa.

ATENÇÃO
É necessário cumprir não só as 
instruções de segurança gerais 
estabelecidas neste capítulo sobre 
"Segurança", como também as 
instruções de segurança delineadas em 
secções específicas.

ATENÇÃO
O aparelho não deve ser utilizado por 
pessoas (incluindo crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais reduzidas, ou com falta de 
experiência e conhecimentos, a menos 
que lhes tenham sido fornecidas 
instruções ou sejam supervisionadas.

ATENÇÃO
As crianças não podem brincar com o 
aparelho.

4.2 Utilizadores

Todo o pessoal envolvido na operação, manutenção, 
inspeção e instalação do produto tem de estar 
totalmente qualificado para executar o trabalho 
envolvido e ter consciência de todas as 
responsabilidades, autorizações e supervisões 
aplicáveis. Se o pessoal em questão não possuir o 
know-how necessário, têm de ser ministradas 
formações e instruções adequadas. O operador 
poderá precisar que o fabricante/fornecedor 
disponibilize formação e/ou instruções suficientes. O 
operador é responsável por garantir que o conteúdo 
das instruções de funcionamento são compreendidas 
na totalidade pelo pessoal responsável.

4.3 Provisões de segurança

O produto foi concebido com o melhor cuidado 
possível. As peças originais e os acessórios 
satisfazem os regulamentos de segurança. As 
modificações na construção ou a utilização de peças 
que não sejam de origem podem conduzir a um risco 
de segurança. 

ATENÇÃO
Certifique-se de o produto funciona 
dentro da sua gama de funcionamento. 
Só assim se pode garantir o 
desempenho do produto.
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4.3.1 Etiquetas no produto
Os ícones, avisos e instruções aplicados ao produto 
fazem parte das provisões de segurança. As 
etiquetas não podem ser retiradas nem tapadas. As 
etiquetas têm de permanecer legíveis durante toda a 
vida do produto. Substitua imediatamente as 
etiquetas danificadas.

4.4 Precauções de segurança

4.4.1 Durante a utilização normal
• Relativamente a questões referentes ao 

fornecimento de energia elétrica, contacte a 
companhia de eletricidade local.

• Isole o melhor possível as peças quentes, para 
evitar ferimentos através do contacto direto.

• Para a sua segurança, monte sempre placas de 
proteção do acoplamento não deformadas 
(quando aplicável) antes de colocar a bomba em 
funcionamento.

• Feche sempre a caixa de terminais do motor.
• Feche sempre o painel de controlo, quando 

aplicável

4.4.2 Durante a instalação, manutenção e 
reparação

Apenas o pessoal autorizado pode instalar, fazer a 
manutenção e a inspeção do produto e as 
reparações dos componentes elétricos. Respeite os 
regulamentos de segurança locais.

ADVERTÊNCIA
Antes de avançar com qualquer 
instalação, manutenção ou reparação, 
desligue a alimentação elétrica e 
proteja este desligamento.

ADVERTÊNCIA
As superfícies de uma bomba podem 
aquecer após o funcionamento 
contínuo ou intermitente.

ADVERTÊNCIA
Proteja a área antes de arrancar a 
bomba, para evitar situações de perigo 
com peças rotativas.

ADVERTÊNCIA
Tenha o máximo cuidado ao manusear 
líquidos perigosos. Evite o perigo para 
as pessoas ou para o meio ambiente 
quando realizar reparações, drenar 
líquidos ou proceder à ventilação. 
Recomenda-se vivamente colocar um 
coletor de fugas por baixo da bomba.

ADVERTÊNCIA
Imediatamente após a conclusão do 
trabalho, todos os dispositivos de 
segurança e de proteção relevantes têm 
de ser reinstalados e/ou reativados.

ADVERTÊNCIA
Respeite todas as instruções 
estabelecidas no capítulo "Colocação 
em funcionamento" antes de colocar 
novamente a bomba em 
funcionamento.

4.5 Devolução ao fornecedor

• Drene a bomba.
• Lave e limpe sempre a bomba, especialmente 

se tiver sido usada para manusear fluidos 
nocivos, explosivos, quentes ou outros fluidos 
perigosos.

• Se a bomba tiver sido usada para fluidos cujos 
resíduos possam originar danos corrosivos na 
presença de humidade atmosférica ou possam 
incendiar em contacto com oxigénio, a bomba 
deve também ser neutralizada e dever-se-á 
injetar gás inerte anídrico através da bomba 
para assegurar a respetiva secagem.

• Preencha e inclua sempre um certificado de 
descontaminação ao devolver a bomba, 
consulte o capítulo 11.2 Declaração de 
segurança. 
Indique sempre as medidas de segurança e 
descontaminação aplicadas.

ATENÇÃO
Se necessário, poderá descarregar um 
certificado de descontaminação em 
branco do website: www.dp-
pumps.com/certificates-of-
decontamination.
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4.6 Aspetos ambientais

4.6.1 Considerações gerais
Os produtos DP-Pumps foram concebidos para 
funcionar de uma forma amiga do ambiente durante 
todo o seu tempo de vida útil. Portanto, quando 
aplicável, utilize sempre lubrificantes biodegradáveis 
para a manutenção.

INSTRUÇÃO AMBIENTAL
Aja sempre de acordo com as leis, os 
regulamentos das leis locais e as 
instruções relativamente a saúde, 
segurança e ambiente.

4.6.2 Informação do produto de acordo com 
o Regulamento N.º 1907/2006 (REACH)

Informação de químicos de acordo com o 
Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH), consulte 
HTTP://www.dp-pumps.com/reach.

4.6.3 Desmantelamento
O proprietário é responsável pelo desmantelamento 
e pela eliminação ecológica do produto.

INSTRUÇÃO AMBIENTAL
Contacte a entidade local competente 
para informações relativas à 
reutilização ou processamento 
ecológico dos materiais eliminados.

MARCAÇÃO REEE
O equipamento elétrico e eletrónico marcado 
com o símbolo adjacente não deve ser elimi-
nado como lixo doméstico no fim da respetiva 
vida útil. Contacte a entidade responsável 
pela recolha de resíduos local para obter infor-
mações relativas à correta eliminação. Se o 
equipamento elétrico ou eletrónico possuir 
dados pessoais, o operador é responsável 
pela respetiva eliminação antes de eliminar o 
produto.
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5 Apresentação da Bomba

5.1 Código do modelo

Tabela 4: Código do modelo, Exemplo

5.2 Descrição do produto

A série de bombas centrífugas verticais de fase única 
ou múltipla foi concebida para bombear meios 
aquosos limpos ou ligeiramente agressivos.
A aspiração e a ligação de descarga da bomba 
ocorrem em linha, facilitando a instalação da bomba. 
O conjunto hidráulico é acionado por um motor 
elétrico. Todas as peças hidráulicas da bomba são 
em aço inoxidável.

5.3 Conceção ecológica

Informação do produto de acordo com o 
Regulamento 547/2012 e a Diretiva 2009/125/CE 
"Ecodesign Directieve" (bombas de água com 
potência máxima no veio 150 kW, aplicável apenas a 
bombas de água marcadas com o Índice de 
Eficiência Mínima MEI, ver a placa da bomba):

• Índice de Eficiência Mínima: Consulte placa, 
legenda na placa de identificação. Consulte a 
tabela 1 Descrição da placa de identificação.

• O valor de referência MEI da bomba de água 
com a melhor eficiência é = 0,70.

• Ano de construção: Consulte placa, legenda na 
placa de identificação. Consulte a tabela 1 
Descrição da placa de identificação.

DP VS F 40 /10 -L B

Etiqueta DP Etiqueta do produto
Material/construção VC Base da bomba em ferro fundido e suporte superior hidr. 1,4301 / 

AISI 304
V Todas as peças húmidas em aço inoxidável 1.4301 / AISI 304
VM Todas as peças húmidas em aço inoxidável 1.4301 / AISI 304 com 

motor acoplado fechado
VS Todas as peças húmidas em aço inoxidável 1.4401 / AISI 316

Ligações E Rosca macho (com encaixe de válvula de retenção)
Flange oval com rosca fêmea

F Flange redonda
V Ligações Victaulic
T Ligações Tri-clamp

Tamanho 40 Tamanho (capacidade em m3/h a Qopt)
Fases /10 Número total de fases

-2 Número de fases com reduzido(s) impulsor(es) de cabeça
-L A primeira fase tem um impulsor "Low NPSHr"

B Versão B de design
C Versão de design C

DP LHS 6 -200

Etiqueta DP
LHS Bomba vertical em grau superior AISI 316 (1.4401) 40 Bar

Ligações Flanges redondas DIN ou ASME
6 Tamanho (capacidade em m3/h a Qopt)

-200 Número de fases (x10)
Versão de design
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• Nome do fabricante ou marca comercial, 
número de registo oficial e lugar de produção: 
Consulte o manual ou peça documentação.

• Informações sobre tipo e tamanho do item: 
Consulte a tabela 1 Descrição da placa de 
identificação.

• Curvas de desempenho da bomba, incluindo 
especificações de eficiência: Consulte a curva 
documentada.

• A eficiência de uma bomba com um impulsor 
corrigido normalmente é inferior que a de um 
impulsor de bomba com um diâmetro completo. 
Uma bomba com um impulsor corrigido é 
adaptada a um determinado ponto de 
funcionamento, reduzindo assim o consumo de 
energia. O Índice de Eficiência Mínimo (MEI) 
refere-se ao diâmetro total do impulsor.

• A operação desta bomba de água em pontos 
diferentes de operação pode ser mais eficiente e 
mais económica quando for controlado, por 
exemplo, utilizando um controlador de 
velocidade variável que ajuste a operação da 
bomba ao sistema.

• Informações sobre a desmontagem, reciclagem 
ou eliminação após a desligação final: Consulte 
o sub-capítulo 4.6.3 Desmantelamento.

• Informações sobre o valor de referência de 
eficiência ou MEI = 0,7 (0,4) índice de referência 
para a bomba com base no modelo na imagem, 
é favor visitar: http://www.europump.org/
efficiencycharts.

5.4 Utilização prevista

As bombas DPV são adequadas para transportar e 
aumentar a pressão de água fria e de água quente 
sem desgaste das peças, quando utilizadas dentro 
da gama de funcionamento indicada. Também é 
possível o transporte de líquidos com uma 
viscosidade ou densidade diferente da água. Tenha 
em conta a possível potência de motor ajustada que 
poderá ser necessária para este processo. Peça 
aconselhamento a DP-Pumps ou ao seu distribuidor.

Qualquer outra utilização da bomba não está em 
conformidade com a sua utilização prevista. DP-
Pumps recusa quaisquer responsabilidades por 
quaisquer danos ou ferimentos que daí possam 
resultar. 
A bomba é produzida de acordo com as normas e 
diretrizes atuais. Utilize a bomba apenas em perfeitas 
condições técnicas, em conformidade com a 
utilização prevista descrita abaixo.

A Utilização prevista , tal como estabelecida na ISO 
12100:2010 é a utilização a que o produto técnico se 
destina de acordo com as especificações do 
fabricante. A utilização do produto foi descrita na 
brochura de vendas e no manual do utilizador. 
Respeite sempre as instruções fornecidas no manual 
do utilizador. Em caso de dúvida, o produto tem de 
ser utilizado tal como a sua construção, versão e 
funcionamento indicam.

5.5 Funcionamento

O impulsor rotativo faz com que a pressão na entrada 
do impulsor diminua. Esta redução na pressão cria o 
fluxo através da ligação de aspiração (A). Cada fase 
(B) é composta por num impulsor e um difusor. A 
capacidade da bomba é determinada pelo tamanho 
da passagem da fase. A pressão da fase é 
determinada pelo diâmetro do impulsor. 

ID3027
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Por causa do tipo modular da construção, é possível 
escolher o número de impulsores que sejam os mais 
adequados para o ponto de funcionamento 
necessário. Depois de deixar o último impulsor, o 
fluido escoa entre as fases da bomba e a camisa 
exterior (C) e sai da bomba pela ligação de descarga 
(D).

5.6 Medir, drenar e purgar

A bomba é fornecida com bujões de medição, 
drenagem e purga.
A ligação (E) está pensada para drenar a parte de 
entrada da bomba, ou para medir a pressão de 
entrada / aspiração utilizando uma ligação G ¼.
A ligação (F) está pensada para drenar a parte de 
saída da bomba, ou para medir a pressão de 
descarga utilizando uma ligação G ¼.
As ligações (G) destinam-se para drenar o sistema 
da bomba quando não estiver em operação, ou para 
medir a pressão de descarga utilizando uma ligação 
G 3/8.

5.7 Seleção modular

Para que coincida de forma ótima com a aplicação, a 
bomba é montada fora dos módulos, os quais são 
selecionados dependendo das suas especificações.
Os módulos básicos são:

• Modelo básico de bomba. Define a capacidade 
e cabeça, o material básico bem como pressões 
temperaturas permitidas.

• Ligações. Define o tamanho das ligações, tipo 
de pressão e temperaturas permitidas.

• Vedantes. Define o material dos elastómeros, 
tipo de vedante do veio bem como pressões 
temperaturas permitidas.

• Motor elétrico. Define todos os requisitos do 
motor, como o tamanho, a potência, voltagem 
de alimentação, frequência e todos os possíveis 
acessórios do motor.

5.8 Gama de funcionamento

A gama de funcionamento depende do desenho 
básico hidráulico, do tipo de ligações e dos vedantes. 
O módulo na bomba com as especificações mais 
estritas determina a pressão e temperatura 
permitidas do fluido na bomba. As bombas com a 
marcação ATEX (segurança contra explosão), que 
são aplicadas em atmosferas com perigo de 
explosão, têm uma restrição adicional da 
temperatura do fluido (consulte 5.9). As 
especificações gerais de funcionamento podem ser 
resumidas como segue:

Tabela 5: Especificação geral da gama de 
funcionamento

ATENÇÃO
A diferença de temperatura entre o 
meio e a bomba nunca deveria exceder 
os 60 °C. A bomba tem de ser enchida/
aquecida lentamente sempre que a 
diferença entre a bomba e o meio for 
superior a 30 °C, para evitar qualquer 
possibilidade de choque térmico.

Para um fluxo mínimo/máximo do fluido a uma 
temperatura de 20 °C, consulte a tabela 6 
Capacidade mínima/máxima (Qmín./máx.); para 
temperaturas mais elevadas, consulte a figura 5 
Capacidade mínima vs. temperatura (em % de Q 
ideal)

Tipo de bomba DPV nota
Temperatura ambiente [°C] -20 até 40 1,2

1. Evite o congelamento da bomba.
2. Se a temperatura ambiente exceder o valor acima ou 

se o motor se localizar a mais de 1000 m acima do 
nível do mar, o arrefecimento do motor é menos eficaz 
e poderá exigir uma potência adaptada para o motor. 
Para recomendações mais pormenorizadas, contacte 
o seu fornecedor.

A pressão de entrada mínima3

3. NPSHreq. é especificada na documentação técnica.

NPSHreq. + 1 m
Viscosidade [cSt] 1-100 4

4. Líquidos bombeados com uma densidade e/ou visco-
sidade superior à da água requerem mais potência 
mecânica do motor elétrico. Isto pode causar a sobre-
carga do motor. Contacte o seu fornecedor, se neces-
sário.

Densidade [kg/m3] 1000-2500 2

Arrefecimento arrefecimento for-
çado do motor

Frequência mínima [Hz] 30
Frequência máxima [Hz] 60 5

5. As bombas que se destinam a funcionar a 50 Hz não 
podem ser ligadas a um fornecimento de energia de 
60 Hz.

Número máximo de arranques consulte a ficha de 
dados do motor

6

6. Arranques/paradas frequentes, principalmente em 
combinação com diferenças elevadas de pressão (Δp) 
pode resultar numa redução de vida do produto. Con-
sulte o seu fornecedor para aplicações deste tipo.

Emissão de ruído consulte a ficha de 
dados do motor

7

7. Está documentada apenas a emissão de ruído do 
motor.

Tamanho permitido dos sólidos 
bombeados

5 µm a 1 mm

Fonte 20210029-A
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Tabela 6: Capacidade mínima/máxima (Qmín./máx.)

5.8.1 Gama de funcionamento 
pormenorizada DPV

Para a gama de funcionamento atual da bomba, 
consulte a placa de identificação.

5.8.2 Gama de funcionamento 
pormenorizada DPLHS6

Tabela 7: Desenho hidráulico básico

Tabela 8: Código do vedante

Ta
m

an
ho

C
ód

ig
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do
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en

ho Q [m3/h]
50 Hz 60 Hz
2 polos 4 polos 2 polos 4 polos
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín

.
Máx.

2 B 0,2 3,3 0,2 4,0
4 B 0,4 6,5 0,5 7,8
6 B 0,6 9,0 0,8 10,8
10 B 1,1 13,2 0,5 6,6 1,3 15,8 0,6 7,9
15 B 1,6 22,5 0,8 11,3 2,0 27,0 1,0 13,5
15 C 1,9 22,5 0,9 11,3 2,3 27,0 1,1 13,5
25 B 2,8 35,0 1,4 17,5 3,1 42,0 1,6 21,1
40 B 4,0 54,0 1,9 27,0 4,9 65,0 2,3 32,5
60 B 5,3 76,0 2,6 38,0 6,5 92,0 3,2 46,0
85 B 8,5 110,0 4,3 53,9 10,2 132,0 5,1 65,1
125 B 13,1 160,0 15,8 192,0
LHS6 0,8 8,6 0,7 8,6
TPG n.º: 20191080-A

3675

Figura 5: Capacidade mínima vs. 
temperatura (em % de Q ideal) 36
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11 MG12-G60 B Q1 E GG Ca/SiC/EPDM PN10 -20/+100 °C
12 MG12-G60 B Q1 V GG Ca/SiC/FPM PN10 -20/+120 °C
13 RMG12-G606 Q1 B E GG SiC/Ca/EPDM PN25 -20/+100 °C WRAS
14 RMG12-G606 Q1 B V GG SiC/Ca/FPM PN25 -20/+120 °C
15 RMG12-G606 U3 U3 X4 GG TuC/TuC/HNBR PN25(PN16) -20/+120(140) °C
16 RMG12-G606 U3 U3 V GG TuC/TuC/FPM PN25(PN16) -20/+120(140) °C
17 M37GN2/16-00-R U3 B V GG Apenas TuC/Ca/FPM2 PN40 -20/+120 °C
18 RMG12-G606 U3 B E GG TuC/Ca/EPDM PN25(PN16) -20/+120(140) °C
19 M37GN2/16-00-R U3 B E GG TuC/Ca/EPDM2 PN40 -20/+120 °C
203 H7N Q1 A E GG SiC/Ca/EPDM PN40(PN25) -20/+120(140) °C
213 H7N Q1 A V GG SiC/Ca/FPM PN40(PN25) -20/+120(140) °C
223 H7N Q1 A X4 GG SiC/Ca/HNBR PN40(PN25) -20/+120(140) °C
23 RMG12-G606 Q1 B E GG SiC/Ca/EPDM PN25 -20/+100 °C
24 MG12-G60 Q1 Q1 V GG SiC/SiC/FPM PN10 -20/+120 °C
28 MG12-G60 Q1 Q1 X4 GG SiC/SiC/HNBR PN10 -20/+120 °C
29 MG12-G60 Q1 Q1 E GG SiC/SiC/EPDM PN10 -20/+100 °C
304 MG12-G60 Q1 Q1 V GG SiC/SiC/FPM PN10 -20/+120 °C
Tek.: 20110262-Q
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5.9 Segurança contra explosão

ATENÇÃO
Este subcapítulo contém informações 
fundamentais que têm de ser tidas em 
consideração aquando da instalação de 
uma bomba com marcação ATEX 
(segurança contra explosão) num 
ambiente com perigo de explosão.

ATENÇÃO
O desaperto ou aperto de porcas e 
parafusos pode causar faíscas 
mecânicas. A bomba não deve ser 
aberta, fechada ou (des)montada num 
ambiente com perigo de explosão.

ATENÇÃO
As bombas com uma marcação ATEX 
(segurança contra explosão) aplicadas 
em atmosferas potencialmente 
explosivas só devem ser utilizadas para 
bombear fluidos com uma 
condutividade superior a 50 pS/m.

5.9.1 Considerações gerais
Se a bomba tiver uma marcação ATEX (segurança 
contra explosão), é adequada para a utilização em 
ambientes com perigo de explosão, conforme 
classificado na Diretiva 1999/92/CE.
A marcação de segurança contra explosão na bomba 
refere-se apenas á bomba com acoplamento (e, se 
aplicado, com corpo da chumaceira de impulso) e 
não ao motor elétrico.
Ao avaliar a segurança contra explosão, têm de ser 
tidas em consideração as marcações ATEX da 
bomba e do motor elétrico.

31 107-L60 B V P FF Ca/Ce/NBR PN10 -15/+100 °C
32 107-L60 B V E FF Ca/Ce/EPDM PN10 -15/+100 °C WRAS
335 RMG12-G606 Q1 B E GG SiC/Ca/EPDM PN25 -20/+100 °C WRAS
346 RMG12-G606 DST Q1 B E FF SiC/Ca/EPDM PN25 -20/+100 °C
35 RMG12-G6 eCarb-B eSiC-Q7 E 

GG
eCa/eSiC/EPDM PN25 -20/+120 °C WRAS

36 MG12-G6 eCarb-B eSiC-Q7 V 
GG

eCa/eSiC/FPM PN25 -20/+120 °C

37 RMG12-G606 U3 A V GG TuC/Ca/FPM PN25(PN16) -20/+120(140) °C
385 RMG12-G606 U3 U3 V GG TuC/TuC/FPM PN25(PN16) -20/+120(140) °C
395 RMG12-G6 eCarb-B eSiC-Q7 E 

GG
eCa/eSiC/EPDM PN25 -20/+120 °C WRAS

403 4MC Q1 Q1 E GG SiC/SiC/EPDM PN40(PN25) -20/+120(140) °C
413 4MC Q1 A E GG SiC/Ca/EPDM PN40(PN25) -20/+120(140) °C
423 4MC Q1 Q1 V GG SiC/SiC/FPM PN40(PN25) -20/+120(140) °C
433 4MC Q1 A V GG SiC/Ca/FPM PN40(PN25) -20/+120(140) °C

1. Com exceção do vedante do veio, podem ser montados outros vedantes com condições diferentes permitidas. Se tiver 
alguma questão, consulte o seu fornecedor.

2. LHS6
3. O vedante mecânico pode resistir a -30/+140 °C a PN25.
4. Apenas para opções de vedantes; com O-rings em PFTE para corpo de andar
5. Apenas para opções de vedantes.
6. Equivalente do código de vedante 13, com material de mola AISI304.
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Tek.: 20110262-Q
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5.9.2 Marcação

Tabela 9: Chave para a marcação de proteção contra 
explosão da bomba

ADVERTÊNCIA
A marcação ATEX (segurança contra 
explosão) na bomba não indica a 
segurança contra explosão do motor 
elétrico. A marcação ATEX (segurança 
contra explosão) do motor pode ser 
encontrada no motor. Ao avaliar a 
segurança contra explosão da bomba 
com motor, devem ser observadas as 
marcações na bomba e no motor!

5.9.3 Temperatura do fluido

Aplicam-se limites de temperatura do fluido 
adicionais às bombas utilizadas em atmosferas 
potencialmente explosivas. Dois aspetos devem ser 
considerados: o motor e o vedante mecânico.

Motor
A temperatura do fluido determina a temperatura da 
bomba nas suas interfaces com o motor (no 
acoplamento do veio e na flange do motor). As 
temperaturas nestas interfaces do motor têm de ser 
permitidas pelo fabricante do motor para manter a 
segurança contra explosão conforme indicam as 
marcações no motor. A gama padrão dos motores 
ATEX fornecidos pela DPV e DPLHS cumpre os 
requisitos da VDMA/ZWEI 24263. Assim, estas 
bombas têm as seguintes limitações:

• A temperatura de fluido máxima permitida da 
bomba é:

Tabela 10: Limites de temperatura do fluido devido ao 
motor, para aplicação da bomba em atmosferas 
potencialmente explosivas

• A operação de conversor não é permitida.

A temperatura de fluido máxima permitida das 
bombas ATEX que não sejam fornecidas com 
motores da gama padrão dos DPV/DPLHSmotores 
ATEX é igual à temperatura de interface máxima 
permitida, conforme permitido pelo fabricante do 
motor.

Mecânica (vedante do veio)
Para a aplicação T4 da bomba (temperatura máxima 
à superfície de 135 °C), em algumas situações, o 
aumento da temperatura do vedante mecânico limita 
a temperatura permitida do fluido.
No caso da aplicação do T4, verifique se uma ou 
mais das seguintes condições se mantêm:

• O tipo de vedante mecânico é diferente de (R) 
MG12

• Pressão máxima da bomba >16 Bar
• O fluido bombeado é diferente da água (ou 

mistura de água)

Neste caso, não é permitido bombear fluido com 
temperaturas até 100 °C. Consulte a tabela seguinte 
com limitações adicionais.

ID2512

Figura 6: Autocolante com marcação 
ATEX (segurança contra explosão) 25

12

Código Descrição
II O grupo de equipamentos II destina-se à 

utilização em locais com uma atmosfera 
explosiva gasosa que não sejam minas.

C Grupo II subdivisão C. A subdivisão cor-
responde à natureza da atmosfera explo-
siva gasosa. Equipamento com a 
marcação IIC também é adequado para 
aplicações que requerem equipamento do 
Grupo IIB ou Grupo IIA.

T4 Classe de temperatura com uma tempera-
tura de superfície máxima de 135 °C.

T3 Classe de temperatura com uma tempera-
tura de superfície máxima de 200 °C

Gb 'Nível de proteção do equipamento'
G Grupo de equipamento II
b A avaliação do perigo de ignição confirma 

que o equipamento não contém quaisquer 
fontes de ignição efetivas durante a opera-
ção normal e avarias expectáveis.

c A avaliação do perigo de ignição confirma 
que o equipamento não contém quaisquer 
fontes de ignição efetivas durante a opera-
ção normal.

PTB Nome do organismo notificado onde a 
ficha técnica está arquivada

11 ATEX D048 Referência da ficha técnica
X Aplicam-se condições de utilização espe-

cíficas, consulte este subcapítulo

Motor com marcação ATEX Máximo permitido 
temperatura do 
fluido

Ex db (invólucro antideflagrante) T3 100 °C
Ex db (invólucro antideflagrante) T4 100 °C
Ex eb (segurança aumentada) T3 60 °C
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Tabela 11: Limites de temperatura do fluido devido ao 
vedante mecânico, para aplicação ATEX T4 da 
bomba

O tipo de vedante mecânico pode ser determinado 
pelo código do vedante (indicado na placa de 
identificação da bomba) e pela tabela 8 Código do 
vedante.

5.9.4 Colocação em funcionamento (lista de 
verificação)

É obrigatório verificar estes pontos antes de colocar a 
bomba em funcionamento.

• A sobrecarga da bomba pode causar a falha da 
bomba. Certifique-se de que não são aplicadas 
pressões/temperaturas mais elevadas na 
bomba do que os valores permitidos. Consulte 
também 2.1 Obter dados e informação sobre 
bombas DPV / DPLHS6 e 5.8 Gama de 
funcionamento.

• O funcionamento da bomba com um fluxo 
reduzido não resulta numa temperatura de fluido 
superior. Certifique-se de que a bomba é 
apenas operada com as taxas de fluxo 
permitidas. Consulte também 5.8 Gama de 
funcionamento

• Quando são esperados fluxos mais reduzidos, 
deve ser instalada uma derivação. Consulte 7 
Instruções de instalação

• Certifique-se de que as temperaturas de fluido 
máximas das aplicações ATEX não é excedida. 
Caso se antecipem (anomalias que resultem 
em) temperaturas superiores, deve ser aplicado 
um sistema de monitorização e limitação de 
temperatura (que cumpra os requisitos ATEX 
necessários).

• Certifique-se de que a bomba foi purgada e está 
completamente cheia com o fluido bombeado 
enquanto estiver a funcionar. Caso se espere 
(uma anomalia que resulte em) gás na bomba, 
deve ser aplicada uma proteção contra 

funcionamento em seco (que cumpra os 
requisitos ATEX necessários), que pare a 
bomba em caso de anomalias .

• Cavitação no primeiro impulsor pode causar 
danos na bomba. Não utilize a bomba com 
pressões de entrada inferiores às especificadas 
nos requisitos NPSH. Consulte 5.8 Gama de 
funcionamento e a documentação técnica.

• O ajuste errado do acoplamento pode causar 
abrasão/fricção em peças da bomba. A 
montagem e o ajuste do acoplamento têm de 
ser realizados por um mecânico certificado do 
fornecedor da bomba.

• A montagem errada da construção do vedante 
mecânico pode causar a abrasão/fricção das 
peças. A montagem e o ajuste do cartucho ou 
do vedante de acesso fácil têm de ser 
realizados por um mecânico certificado do 
fornecedor da bomba.

• Certifique-se de que a bomba está protegida 
contra danos externos.

• Certifique-se de que as proteções de 
acoplamento (posição 681) e/ou as proteções 
exteriores (posição 680) estão montadas (se 
aplicáveis). Consulte a tabela 12 Proteções 
exteriores e proteções de acoplamento ATEX na 
6gama de bombas ATEX DPV/DPLHS. Se a 
proteção do acoplamento tiver de ser montada 
de novo, tal terá de ser realizado por um 
mecânico certificado do fornecedor da bomba.

Tabela 12: Proteções exteriores e proteções de 
acoplamento ATEX na 6gama de bombas ATEX 
DPV/DPLHS

Tipo de vedante mecânico
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(R)MG12 16 100 92 78

25 80 80 75
H7N 40 92 85 73
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• Certifique-se de que é apenas bombeado fluido 
compatível com os vedantes e elastómeros 
aplicados na bomba (consulte a documentação 
técnica).

• Certifique-se de que a marcação ATEX 
(segurança contra explosão) do motor elétrico está 
no grupo de equipamento adequado: Grupo II 
(‘atmosferas explosivas gasosas que não sejam 
minas’).

• Examine regularmente o estado das chumaceiras 
no motor e/ou no corpo da chumaceira de impulso 
para detetar danos nas calhas das chumaceiras/
elementos dos rolos (por exemplo com recurso à 
medição das vibrações). Deixe de aplicar a bomba 
se forem detetados danos na chumaceira do 
elemento dos rolos

• Se o motor ou o corpo de chumaceira de impulso 
estiver equipado com um bico de lubrificação 
(potência de motor >7,5 kW), é possível lubrificar a 
chumaceira com carga axial. Uma lubrificação 
adequada é importante para impedir temperaturas 
elevadas nas chumaceiras.

• A instalação elétrica da bomba tem de ser 
realizada por um eletricista devidamente formado 
com as devidas qualificações.

• Certifique-se de que a bomba está devidamente 
ligada à terra.

• Instale sempre uma proteção contra sobrecarga, 
que proteja o motor contra sobrecarga de corrente.

• Se o motor estiver equipado com um PTC; ligue o 
PTC a um sistema de monitorização e limitação.

• Podem ocorrer fugas do fluido da bomba, por 
exemplo, através de uma montagem indevida de 
bujões de purga ou tubos, vedante mecânico (com 
defeito) ou um O-ring obsoleto da camisa. Quando 
for bombeado um fluido inflamável, certifique-se 
de que não entrar em combustão na atmosfera 
exterior.

• No vedante mecânico ocorre uma libertação 
mínima do fluido bombeado. Um defeito no 
vedante do veio pode aumentar a fuga. Se for 
bombeado fluido inflamável, deve ser assegurada 
uma ventilação adequada, para manter a 
classificação da zona em conformidade com a 
marcação ATEX da bomba.

Se a bomba for fornecida sem motor, verifique também 
os seguintes pontos antes de colocar a bomba em 
funcionamento:

• Aplique um motor com certificação ATEX.
• Certifique-se de que a marcação do motor tem o 

Grupo de Equipamentos adequado: Grupo II 
(‘atmosferas explosivas gasosas que não sejam 
minas’).

• Aplique um motor com uma potência nominal 
adequada para acionar a bomba à frequência de 
funcionamento.

• Aplique um motor com um tamanho de base 
apropriado para ligação à lanterna de 
acionamento.

• Aplique um motor com uma chumaceira especial 
adequada para suportar as altas cargas axiais do 
veio da bomba. Se a chumaceira do motor não for 
adequada para suportar o veio da bomba, tem de 
ser aplicada um corpo de chumaceira de impulso.

Se a bomba for fornecida com corpo de chumaceira 
de impulso, verifique também os seguintes pontos 
antes de colocar a bomba em funcionamento:

• O ajuste errado da folga axial entre o veio do 
corpo da chumaceira de impulso e o veio do 
motor pode resultar em impactos demasiado 
elevados entre estas peças ou aumentar o 
desgaste das chumaceiras do elemento dos 
rolos. A montagem do motor elétrico no corpo da 
chumaceira de impulso tem de ser realizada por 
um mecânico certificado do fornecedor da 
bomba.

DPV gama (geração B)

Figura 8: Proteções de acoplamento sem 
proteções exteriores ATEX (parafusos 
alinhados com o veio da bomba) 20
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Figura 9: Proteções de acoplamento sem 
proteções exteriores ATEX 20
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6 Transporte

6.1 Transporte

1. Transporte a bomba na posição indicada na 
palete ou na embalagem.

2. Certifique-se de que a bomba está estável.
3. Se existentes, respeite as instruções na 

embalagem.

ADVERTÊNCIA
Eleve a bomba e, se necessário, utilize 
um dispositivo de elevação e eslingas 
adequados. Ligue as eslingas aos 
olhais de transporte na embalagem, 
onde existirem.

ADVERTÊNCIA
A bomba tem de ser elevada de acordo 
com as diretrizes de elevação atuais. 
Apenas o pessoal qualificado tem 
autorização para elevar a bomba.

ADVERTÊNCIA
Não eleve a bomba usando o conversor 
de frequência (se colocado), peças 
elétricas ou a tampa do motor. 
Certifique-se de que a bomba está 
sempre equilibrada.

ADVERTÊNCIA
As bombas podem tombar quando são 
elevadas. Não remova os dispositivos 
de elevação da bomba antes desta estar 
posicionada e montada de forma 
correta.

Tabela 13: Posições de transporte

6.2 Armazenamento

Encha a bomba com glicol para a proteger contra o 
risco de congelamento.
Tabela 14: Armazenamento

6.2.1 Inspeção durante o armazenamento

1. Rode o veio todos os três meses antes de o 
colocar em funcionamento.
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tambiente [°C] -10/+40

Humidade rel. máx. 80 % a 20 °C sem condensação
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7 Instruções de instalação

7.1 Instalar a bomba

ATENÇÃO
Evite pressão na caixa da bomba causada por alinhamento errado no sistema de tubos. 
Consulte a tabela abaixo.

Tabela 15: Forças permitidas DPVCF e DPV(S)F

Tipo DN
[mm]

Força [N] Tipo DN
[mm]

Força [N]
Fx Fy Fz Σ F Fx Fy Fz Σ F

VCF 2 B 25 9400 -3200 3200 10430 V(S)F 2 B 25 3300 -2400 1700 4420

VCF 4 B 25 9400 -3200 3200 10430 V(S)F 4 B 25 3300 -2400 1700 4420

VCF 6 B 32 9400 -3200 3200 10430 V(S)F 6 B 32 3300 -2400 1700 4420

VCF 10 B 40 8000 -2000 3200 8850 V(S)F 10 B 40 4000 -3100 3100 5930

VCF 15 B / C 50 8000 -2000 3200 8850 V(S)F 15 B / C 50 4000 -3100 3100 5930

VCF 25 B 65 5000 -2000 2500 5940 V(S)F 25 B 65 3200 -3500 3500 5890

VCF 40 B 80 6000 -3000 3000 7350 V(S)F 40 B PN16/25 80 4000 -1800 2000 4820

V(S)F 40 B PN40 80 3700 -3300 3700 6190

VCF 60 B 100 6000 -3000 3000 7350 V(S)F 60 B PN16/25 100 4000 -1800 2000 4820

V(S)F 60 B PN40 100 3700 -3300 3700 6190

VCF 85 B 100 6200 -4100 4100 8490 V(S)F 85 B 100 3500 -2500 1000 4420

VCF 125 B PN16 125 4400 -1700 1700 5010 V(S)F 125 B PN16 125 4400 -1700 1700 5010

VCF 125 B PN25/
PN40

125 7000 -2620 2620 7920 V(S)F 125 B PN25/
PN40

125 7000 -2620 2620 7920

DPLHS6 32 8000 -2000 3200 8800

Tipo DN
[mm]

Binário [Nm] Tipo DN
[mm]

Binário [Nm]

Mx My Mz Σ M Mx My Mz Σ M

VCF 2 B 25 600 300 -360 760 V(S)F 2 B 25 280 95 -210 360

VCF 4 B 25 600 300 -360 760 V(S)F 4 B 25 280 95 -210 360

VCF 6 B 32 600 300 -360 760 V(S)F 6 B 32 280 95 -210 360

VCF 10 B 40 460 460 -500 820 V(S)F 10 B 40 440 180 -200 520

VCF 15 B / C 50 460 460 -500 820 V(S)F 15 B / C 50 440 180 -200 520

VCF 25 B 65 1000 300 -300 1090 V(S)F 25 B 65 1000 230 -400 1100

VCF 40 B 80 1800 1000 -1000 2290 V(S)F 40 B PN16/25 80 400 200 -300 540

V(S)F 40 B PN40 80 975 240 -450 1100

VCF 60 B 100 1800 1000 -1000 2290 V(S)F 60 B PN16/25 100 400 200 -300 540

V(S)F 60 B PN40 100 975 240 -450 1100

VCF 85 B 100 2000 1200 -1200 2620 V(S)F 85 B 100 750 500 -625 1100

VCF 125 B PN16 125 600 425 -425 850 V(S)F 125 B PN16 125 600 425 -425 850

VCF 125 B PN25/
PN40

125 1000 650 -650 1360 V(S)F 125 B PN25/
PN40

125 1000 655 -655 1360

DPLHS6 32 460 460 -500 800
20090283-K
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ATENÇÃO
Relativamente aos valores 
mencionados nas tabelas acima, parte-
se do princípio que ocorrem em 
simultâneo.

ATENÇÃO
As bombas que não se seguram de 
forma segura ou estável sozinhas, 
devem ser montadas numa base rígida 
e estável.

ATENÇÃO
Localize a bomba no local com menor 
risco de interferência de ruídos.

1. Coloque e instale a bomba numa superfície 
nivelada e estável, numa divisão seca e à prova 
de congelamento.

2. Certifique-se de que chega ar suficiente à 
ventoinha de arrefecimento do motor. Para esse 
efeito, o espaço livre acima da ventoinha de 
arrefecimento deve corresponder, no mínimo, a 
¼ do diâmetro da entrada ar da cobertura da 
ventoinha.

3. Instale a bomba com contra-flanges. Nas 
bombas com ligações não normalizadas as 
contra-flanges são fornecidas em separado.

4. É recomendado instalar uma válvula de 
desligação de alimentação e de débito da 
bomba.

5. Para evitar o retorno do meio através da bomba, 
a funcionar em vazio, é necessário instalar uma 
válvula de retenção.

6. Certifique-se de que a entrada da bomba nunca 
esteja obstruída.

7.1.1 Indicadores

A seta (Z) na base da bomba indica a direção de 
fluxo do líquido. A seta (Y) no suporte superior indica 
a direção de rotação do motor.

7.1.2 Instalar a derivação
Instale uma derivação se a bomba funcionar contra 
uma válvula fechada. A capacidade necessária para 
a derivação é no mínimo 10% do fluxo do volume 
ideal. A temperaturas de funcionamento altas é 
necessário um fluxo de volume superior. Consulte a 
tabela "Fluxos de volume mínimos" no parágrafo 
"Gama de funcionamento" e fig. 5 Capacidade 
mínima vs. temperatura (em % de Q ideal).

7.2 Montar um motor na bomba

ATENÇÃO
É aconselhável utilizar um DP-
Pumpsmotor concebido especialmente. 
Antes de instalar um motor de outra 
marca/norma CEI, a DP-Pumps tem de 
ser consultada para avaliar a 
aplicabilidade.

As seguintes especificações do motor são 
necessárias:
• Saída de potência incrementada (se aplicável)
• Chumaceira reforçada no lado do acionamento 

(para suportar a força axial)
• Chumaceira fixa no lado do acionamento (para 

minimizar a folga axial)
• Veio suave, sem modo de bloqueio (para 

melhorar a pega do acoplamento e o equilíbrio 
do motor)

ID3064
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As chumaceiras recomendadas para os respetivos 
tipos de motor são:

Tabela 16: Chumaceira no lado do acionamento do 
motor mínima necessária

7.2.1 Instale o motor, nas bombas fornecidas 
sem motor, com um vedante mecânico 
normal.

1. Remova as proteções do acoplamento (681) e 
os casquilhos do acoplamento (862).

2. Remova o suporte de proteção do vedante (89-
11.03) e o material de montagem. Para bombas 
com uma adaptador (722) (com motor de 5,5 kW 
ou superior), os dois parafusos (914.02 ou 
901.02) devem ser substituídos para ligar o 
adaptador à lanterna de acionamento. Limpe 
cuidadosamente a lanterna de acionamento 
(341), o veio (210), o casquilho do acoplamento 
(862) e o veio do motor.

3. Aperte frouxamente os casquilhos do 
acoplamento (862) com o pino do acoplamento 
(560) no furo e no veio (210). Para este fim, 
utilize o parafuso Allen (914.01) e a porca 
(920.01).

4. Coloque o motor na lanterna de acionamento 
(341).

5. Aperte os parafusos inferiores dos casquilhos do 
acoplamento (862) no lugar até que o 
acoplamento encaixe ligeiramente à volta do 
veio do motor.

6. Para bombas da série: DPV
Use uma ferramenta de pneumáticos apropriada 
para levantar o acoplamento (e montagem 
hidráulica) 1,5 mm acima da posição mais baixa. 
Para ajuste mais preciso e fácil do acoplamento 
contacte o seu fornecedor para obter o Kit de 
Ferramentas para Ajustes Hidráulicos.

ADVERTÊNCIA
Ajuste do vedante correto no máx. 1,5 
mm acima da posição mais baixa.

ATENÇÃO
Para motores de 11 kW ou superiores, 
bloqueie o rotor quando estiver a fazer 
ajustes no acoplamento. Isto garante 
que o rotor não seja levantado para fora 
das respetivas chumaceiras.

Tipo de chumaceira
Saída de 
potência

1 fase
50 Hz

3 fase
50/60 Hz

[kW] 2 polos 4 polos
0,25 6202 2Z-C3
0,37 6202 2Z-C3 6203 2Z-C3 6202 2Z-C3
0,55 6202 2Z-C3 6203 2Z-C3 6202 2Z-C3
0,75 6204 2Z-C3 6204 2Z-C3 6202 2Z-C3
1,1 6204 2Z-C3 6204 2Z-C3 6205 2Z-C3
1,5 6305 2Z-C3 6305 2Z-C3 6205 2Z-C3
2,2 6305 2Z-C3 6305 2Z-C3 6206 2Z-C3
3 6306 2Z-C3 6206 2Z-C3
4 6306 2Z-C3 6208 2Z-C3
5,5 6308 2Z-C3 6208 2Z-C3
7,5 6308 2Z-C3 6208 2Z-C3
11 7309
15 7309
18,5 7309
22 7311
30 7312
37 7312
45 7313

20101096-K
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7. Para bombas da série: DPLHS6
Use uma ferramenta de pneumáticos apropriada 
para levantar o acoplamento (e montagem 
hidráulica) para a posição superior máxima e 
desça-a 1 mm desta posição.

ADVERTÊNCIA
Ajuste da tensão do vedante correta: 
máx. -1 mm mais baixo que a posição 
mais elevada!

ATENÇÃO
Para motores de 11 kW ou superiores, 
bloqueie o rotor quando estiver a fazer 
ajustes no acoplamento. Isto garante 
que o rotor não seja levantado para fora 
das respetivas chumaceiras.

8. Aperte totalmente os acoplamentos com o 
binário indicado (consulte a tabela 18 Binários). 
Assegure-se que as distâncias entre os 
acoplamentos sejam divididas equilibradamente 
nos dois lados (veja o esquema).

9. Ligue as proteções do acoplamento (681) com 
os parafusos Allen (914.05) à lanterna de 
acionamento (341).

10. Ligue a alimentação elétrica, consulte o § 7.3 
Instalação elétrica.

7.2.2 Instalar o motor nas bombas, 
fornecidas sem motor, com um vedante 
de cartucho.

1. Remova as proteções do acoplamento (681) e 
os casquilhos do acoplamento (862).

2. Remova o suporte de proteção do vedante (89-
11.03) e o material de montagem. Para bombas 
com uma adaptador (722) (com motor de 5,5 kW 
ou superior), os dois parafusos (914.02 ou 
901.02) devem ser substituídos para ligar o 
adaptador à lanterna de acionamento. Limpe 
cuidadosamente a lanterna de acionamento 
(341), o veio (210), o casquilho do acoplamento 
(862) e o veio do motor.

3. Aperte frouxamente os casquilhos do 
acoplamento (862) com o pino do acoplamento 
(560) no furo e no veio (210). Para este fim, 
utilize o parafuso Allen (914.01) e a porca 
(920.01).

4. Coloque o motor na lanterna de acionamento 
(341).

5. Afrouxe os três pinos roscados de cartucho 
(904) uma volta.

6. Empurre o conjunto da bomba hidráulica na 
posição mais baixa.

7. Aperte os três pinos roscados de cartucho (904) 
firmemente no veio.

8. Aperte os parafusos inferiores dos casquilhos do 
acoplamento (862) até que o acoplamento 
encaixe ligeiramente à volta do veio do motor.

Figura 14: Posicionamento do vedante 20
07

03
76

Figura 15: Posição do acoplamento 20
03

07
33

Figura 16: Com motor 20
09

03
22
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9. Para bombas da série: DPV
Use uma ferramenta de pneumáticos apropriada 
para levantar o acoplamento (e montagem 
hidráulica) 1,5 mm acima da posição mais baixa. 
Para ajuste mais preciso e fácil do acoplamento 
contacte o seu fornecedor para obter o Kit de 
Ferramentas para Ajustes Hidráulicos.

ADVERTÊNCIA
Ajuste do vedante correto no máx. 1,5 
mm acima da posição mais baixa.

ATENÇÃO
Para motores de 11 kW ou superiores, 
bloqueie o rotor quando estiver a fazer 
ajustes no acoplamento. Isto garante 
que o rotor não seja levantado para fora 
das respetivas chumaceiras.

10. Para bombas da série: DPLHS6
Use uma ferramenta de pneumáticos apropriada 
para levantar o acoplamento (e montagem 
hidráulica) para a posição superior máxima e 
desça-a 1 mm desta posição.

ADVERTÊNCIA
Ajuste da tensão do vedante correta: 
máx. -1 mm mais baixo que a posição 
mais elevada!

ATENÇÃO
Para motores de 11 kW ou superiores, 
bloqueie o rotor quando estiver a fazer 
ajustes no acoplamento. Isto garante 
que o rotor não seja levantado para fora 
das respetivas chumaceiras.

11. Aperte totalmente os acoplamentos com o 
binário indicado (consulte a tabela 18 Binários). 
Assegure-se que as distâncias entre os 
acoplamentos sejam divididas equilibradamente 
nos dois lados (veja o esquema).

12. Instale as proteções do acoplamento (681) com 
os parafusos Allen (914.05) à lanterna de 
acionamento (341).

13. Ligue a alimentação elétrica, consulte o § 7.3 
Instalação elétrica.

7.3 Instalação elétrica

ADVERTÊNCIA
De acordo com as regulamentações 
locais, apenas o pessoal autorizado 
tem permissão para proceder à ligação 
elétrica do motor.

ATENÇÃO
Ligue o motor de acordo com a figura 
20 Ligações do motor e verifique 
sempre a direção de rotação.

Ligações elétricas:
• Certifique-se de que as especificações do motor 

correspondem ao fornecimento de energia a 
que o motor da bomba está ligado. Consulte 
"Diagramas elétricos" relativamente ao 
diagrama de ligação correto.

• Se o seu motor estiver equipado com um 
aquecedor anticondensação, poderá encontrar 
o diagrama de ligação no motor.

• Ligue o motor utilizando um protetor manual de 
motor.

Figura 17: Vedante do cartucho 20
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Ligação PTC STM 140 EK:
• Motores padrão 3 kW e superiores estão 

equipados com um termístor PTC. Consulte a 
Tabela 17 Especificações técnicas do PTC STM 
140 EK.

• Ligue o PTC num relé de termístor.

Tabela 17: Especificações técnicas do PTC STM 140 
EK

7.4 Colocação em funcionamento

ADVERTÊNCIA
A bomba não pode estar desligada se 
não estiver completamente cheia com o 
fluido.

ATENÇÃO
Ventile a bomba e a linha de aspiração. 
Encha a bomba e a linha de aspiração 
com o fluido.

ATENÇÃO
Vista a partir do cimo do motor, a 
bomba deverá rodar no sentido dos 
ponteiros do relógio. Consulte 7.1.1 
Indicadores (Y). No caso de um motor 
trifásico, a direção de rotação pode ser 
alterada trocando dois dos três fios de 
fase.

O exemplo pode ser diferente segundo o motor escolhido
ID2482

Figura 20: Ligações do motor 20
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Valor
tn [oC] 140

R20 °C [Ώ] ~ 20

Rtn-20 °C [Ώ] ~ 250

Rtn-5 °C [Ώ] ~ 550

Rtn+5 °C [Ώ] ~ 1330

Rtn+15 °C [Ώ] ~ 4000

Un [VDC] 2,5 < U < 30
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7.4.1 Num circuito aberto ou fechado com 
pressão de alimentação suficiente

1. Feche a válvula de corte de aspiração (C) e a 
válvula de corte de saída (A).

2. Abra o bujão de enchimento (B).
3. Abra gradualmente a válvula de corte de 

aspiração até o líquido fluir do bujão de 
enchimento (B).

4. Feche o bujão de enchimento.
5. Abra totalmente a válvula de corte de aspiração.
6. Verifique a direção de rotação da bomba.
7. Abra totalmente a válvula de corte de saída (A).

7.4.2 Num circuito aberto com um nível de 
líquido inferior ao da bomba

1. Retire o bujão de purga (B) do suporte superior.
2. Feche a válvula de corte de saída (A).

3. Encha a caixa da bomba até ao máximo através 
do bujão de enchimento com o líquido a ser 
bombeado.

4. Insira o bujão de enchimento (B) no suporte 
superior.

5. Verifique a direção de rotação da bomba.
6. Abra a válvula de corte de saída (A).

7.4.3 Após um período alargado de paragem 
ou armazenamento

Durante o primeiro arranque, verifique os vedantes 
mecânicos quanto a fugas devido a gripagem ou 
desidratação da película de lubrificação. Se for o 
caso, proceda da seguinte forma:
1. Rode o veio manualmente;
2. Verifique se o vedante mecânico ainda 

apresenta fugas.

Se o vedante mecânico apresentar fugas:
1. Desmonte o vedante mecânico.
2. Limpe-o muito bem e desengordure as 

superfícies de vedantes.
3. Volte a montar o vedante mecânico e tente 

novamente o arranque.

Se isto não resolver a fuga do veio, é necessário 
substituir o vedante mecânico.

ID0239

Figura 21: Exemplo: Bomba com circuito 
aberto ou fechado ID
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Figura 22: Exemplo: Nível do líquido 
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8 Funcionamento

8.1 Funcionamento

A bomba é controlada externamente, pelo que não 
necessita de qualquer orientação de funcionamento.
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9 Manutenção

9.1 Introdução

ADVERTÊNCIA
Respeite as precauções de segurança 
gerais para instalação, manutenção e 
reparação.

Para um funcionamento correto de uma bomba é 
necessária uma manutenção regular. Para efeitos de 
manutenção da bomba, contacte o seu fornecedor.

9.2 Lubrificação

Os motores normais e os corpos de chumaceira de 
impulso, com uma potência máxima de 7,5 kW, são 
fornecidos com chumaceiras vedadas sem 
manutenção.

A chumaceiras dos motores e, se aplicável, os 
corpos de chumaceira com bicos de lubrificação têm 
de ser lubrificadas após 2000 horas. Se a bomba 
funcionar sob condições extremas, como vibrações e 
temperaturas altas, os motores e os corpos de 
chumaceira têm de ser lubrificados com mais 
frequência.

Utilize um lubrificante de chumaceiras à base de lítio 
-30 °C / 160 °C (cerca de 15 g).

Quando a bomba é entregue sem um motor e 
equipada com outra marca, ou o motor normal é 
substituído por outra marca que não a DP-Pumps, 
por favor, consulte as instruções de manutenção do 
fornecedor do motor.

ATENÇÃO
Siga também as instruções no § 7.2 
Montar um motor na bomba.

9.3 Manutenção da bomba 
durante um período alargado 
de paragem

Rode o veio a cada três meses.1 Isto protege os 
vedantes contra gripagem.

Proteja a bomba em caso de risco de congelamento. 
Proceda do seguinte modo:

1. Feche todas as válvulas da bomba.
2. Drene cada bomba e/ou o sistema.
3. Retire todos os bujões da bomba.
4. Abra a válvula de corte e o bujão de 

enchimento/descarga do ar, se existir.

9.4 Torques do casquilho de 
acoplamento - pos. 914.01

Tabela 18: Binários

1. o período pode variar por aplicação ou fluido. Consulte 
o seu representante de vendas para obter mais infor-
mações.
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Ferro fundido Base 132-225 M10 70
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10 Falhas

10.1 Tabela de falhas

ADVERTÊNCIA
Respeite as precauções de segurança gerais antes da instalação, manutenção e reparação.

Problema Causa possível Solução possível Pontos de verificação
Fuga ao longo do veio. Superfícies vedantes do 

vedante mecânico gastas 
ou danificadas.

Substitua o vedante 
mecânico.

Verifique se existe suji-
dade / partes abrasivas na 
bomba.

Bomba nova: vedante 
preso devido a montagem.

Abra e feche a válvula de 
corte de saída rapida-
mente durante o funciona-
mento.

Vedante mecânico mon-
tado incorretamente.

Instale o vedante mecâ-
nico corretamente. Lubrifi-
que-o com água e sabão.

Elastómeros afetados pelo 
fluido.

Utilize o composto de bor-
racha correto para o 
vedante mecânico.

Pressão demasiado alta. Utilize o tipo correto de 
vedante mecânico.

Veio gasto. Substitua o veio e o 
vedante mecânico.

A bomba esteve a funcio-
nar sem água.

Substitua o vedante 
mecânico.

Fuga ao longo da parede 
no suporte superior ou no 
corpo da bomba.

O-ring desgastado. Substitua o O-ring.
O-ring não resistente ao 
meio a ser bombeado.

Substitua o O-ring por um 
O-ring com melhor resis-
tência.

Demasiada tensão no 
corpo da bomba; tor-
nando-a oval.

Reduza a tensão nos 
tubos.
Monte o corpo da bomba 
sem tensão.
Apoie as ligações.
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A bomba está a vibrar ou 
a fazer ruídos.

O acoplamento está mon-
tado incorretamente.

Instale o acoplamento em 
paralelo.

Configuração defeituosa 
do conjunto hidráulico.

Ajuste o conjunto de 
acordo com o manual.

Não existe água na 
bomba.

Encha e ventile a bomba.

Sem fornecimento de 
fluido.

Certifique-se de que 
existe alimentação sufici-
ente. Verifique se existem 
obstruções na linha de ali-
mentação.

As chumaceiras da bomba 
e/ou do motor estão des-
gastadas.

Mande substituir as chu-
maceiras a uma empresa 
certificada.

NPSH disponível demasi-
ado baixa (cavitação).

Melhore o estado da aspi-
ração.

A bomba está a vibrar ou 
a fazer ruídos.

A bomba não funciona na 
respetiva gama de funcio-
namento.

Selecione outra bomba ou 
ajuste o sistema para fun-
cionar dentro desta gama 
de funcionamento.

A bomba está numa 
superfície instável.

Nivele a superfície.

Anomalia. Bloqueio interno na 
bomba.

Mande inspecionar a 
bomba por uma empresa 
certificada.

A bomba não arranca. Não existe tensão nos 
grampos do terminal.

Verifique o fornecimento 
de energia.

• Circuito
• Interruptor principal
• Fusíveis

Verifique o relé de segu-
rança do motor.

• Interruptor de fuga à 
terra

• Relé de proteção
Interruptor térmico de 
segurança do motor dis-
parado.

Restabeleça a segurança 
térmica do motor. Con-
tacte o fornecedor se este 
problema ocorrer com 
mais frequência.

Verifique se está definido 
o valor correto. Procure o 
valor correto (Inom) na 
placa de identificação do 
tipo de motor.

O motor está a funcionar, 
mas a bomba não funci-
ona.

O acoplamento entre a 
bomba e o veio do motor 
está solto (quando aplicá-
vel).

Aperte os parafusos de 
ligação até ao binário 
recomendado.

O veio da bomba partiu-
se.

Contacte o fornecedor.

Problema Causa possível Solução possível Pontos de verificação
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A bomba fornece capaci-
dade e/ou pressão insufi-
ciente.

A válvula de corte de 
saída/entrada está 
fechada.

Abra ambas as válvulas 
de corte.

Existe ar na bomba. Ventile a bomba.
A pressão de aspiração é 
insuficiente.

Aumente a pressão de 
aspiração.

A bomba roda na direção 
errada.

Troque duas das três 
fases.

A linha de aspiração não 
foi ventilada.

Ventile a linha de aspira-
ção.

Bolha de ar na linha de 
aspiração.

Instale a linha de aspira-
ção com a extremidade da 
bomba superior à outra 
extremidade.

A bomba aspira ar devido 
a fuga na linha de aspira-
ção.

Repare a fuga.

Fluxo de água muito 
baixo. Acumulação de 
bolhas de ar na bomba.

Certifique-se de que o 
consumo aumenta ou uti-
lize uma bomba mais 
pequena.

O diâmetro da linha de 
aspiração é demasiado 
pequeno.

Aumente o diâmetro da 
linha de aspiração.

A capacidade do contador 
de água na linha de ali-
mentação é demasiado 
pequena.

Aumente a capacidade do 
contador de água.

Válvula de pedal obstru-
ída.

Limpe a válvula de pedal.

O impulsor, o difusor ou a 
fase está bloqueado.

Limpe o interior da bomba.

O O-ring entre o impulsor 
e o difusor desapareceu.

Substitua os O-rings.

O-ring não resistente ao 
meio a ser bombeado.

Substitua o O-ring por um 
O-ring com melhor resis-
tência.

Problema Causa possível Solução possível Pontos de verificação
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11 Anexos

11.1 Declaração de conformidade UE

O fabricante declara sob sua exclusiva responsabilidade que:
• O produto acima está em conformidade com a legislação comunitária de harmonização relevante na sua 

mais recente versão:
- Diretiva Máquinas 2006/42/CE
- Diretiva Ecodesign 2009/125/CE, Regulação 547/2012 (para bombas de água com uma potência 

máxima no veio de 150 kW)
- Diretiva CE 2011/65/UE (RoHS 2)

• Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas:
- EN 809
- ISO 12100

Se a bomba for fornecida com uma marcação ATEX (segurança contra explosão) na bomba (não nos estamos a 
referir à marcação no motor elétrico), o fabricante declara ainda sob sua exclusiva responsabilidade que:

• O produto acima, com exceção do motor elétrico (se aplicável), está em conformidade com a legislação de 
harmonização na sua versão mais recente: 2014/34/UE. Foram aplicadas as seguintes normas 
harmonizadas: ISO 80079-36 e ISO 80079-37. A entidade notificada PTB (número 0102) apresenta o 
relatório técnico com o número de registo 11 ATEX D048.

A bomba está sujeita a esta declaração de conformidade, enquanto produto autónomo. Certifique-se de que o 
aparelho ou a unidade em que a bomba é integrada, possui uma declaração de conformidade com a legislação 
listada acima.

O representante que está autorizado a compilar o dossier técnico é:

Fabricante: D.P. Industries B.V.
Kalkovenweg 13
2401 LJ Alphen aan den Rijn, Países Baixos
Tel: (+31)(0)-172-48 83 88

Produto: Bombas centrífugas de fase múltipla verticais, série: DPV e DPLHS
Número de série: 40/2021 1000000-1 - 52/2023 9999999-999

2022-03-02

Representante autorizado
Menno Schaap
Manager Competence Centre Products

D.P. Industries B.V.
Kalkovenweg 13
2401 LJ Alphen aan den Rijn, Países Baixos
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11.2 Declaração de segurança

Assinalar o que for aplicável com uma cruz:

Antes do seu envio/disponibilização, o produto/acessório foi cuidadosamente drenado e limpo externa e 
internamente.
Declaramos que este produto está isento de químicos e substâncias biológicas e radioactivas perigosos.

We confirm that the above data and information are correct and complete and that dispatch is effected in 
accordance with the relevant legal provisions.

Tipo:

Número de encomenda:

Data de entrega:

Área de aplicação:

Fluido bombeado:

Corrosivo Oxidante Inflamável Explosivo Perigoso para a 
saúde

Seriamente perigoso 
para a saúde

Tóxico radioactivo Perigo biológico Inofensivo

Motivo para a devolução:

Observações:

Não é necessário tomar medidas de segurança especiais no manuseamento subsequente.

São necessárias as seguintes medidas de segurança relativamente a fluidos de lavagem, líquidos residuais e eliminação:

______________________________ ______________________________ ______________________________

Local, data e assinatura Endereço Carimbo da empresa
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dp pumps

dp pumps
P.O. Box 28
2400 AA Alphen aan den Rijn
Países Baixos

t +31 172 48 83 88

dp@dp-pumps.com
www.dp-pumps.com

2022-03

BE00000461-M / PT
Pode ser alterado sem aviso prévio
Instruções originais
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