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Glossário

Águas residuais
Água constituída por águas residuais domésticas e
provenientes de atividades industriais e comerciais
e de escoamento superficial.

Bomba
Máquina sem acionamento, componentes ou
acessórios

Conjunto motobomba
Conjunto motobomba completo, constituído por
bomba, acionamento, componentes e peças
acessórias

Danos por cavitação
Destruição do material das peças no interior da
bomba devido à implosão de bolhas de vapor

Hidráulica
Parte da bomba na qual a energia cinética é
convertida em energia de pressão

Motobomba submersível
As motobombas submersíveis são agregadas em
bloco submergíveis, não auto-ferrantes.
Normalmente, as bombas funcionam totalmente
submersas. Podem ser colocadas em
funcionamento sem estarem submersas durante
um curto período de tempo, até alcançarem o
nível mínimo do fluido bombeado.

Nível de refluxo
O nível mais alto que a água residual consegue
subir numa instalação de drenagem de água.

Refluxo
Refluxo da água residual do canal para o tubo de
drenagem do terreno conectado.
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1 Geral

1.1 Princípios
O manual de operação é parte integrante dos modelos e versões indicados na capa. O
manual de operação descreve a utilização segura e correta em todas as fases de
operação.

A plaqueta de identificação indica o modelo, o tamanho, os dados de operação mais
importantes, o número de pedido e o número de pedido do ítem. O número de
pedido e o número de pedido do ítemdescrevem a bomba/o grupo motobomba
claramente e serve como identificação em todos os processos comerciais.

Para conservar os direitos de garantia em caso de danos, o centro de assistência da
KSB mais próximo deve ser informado de imediato.

1.2 Símbolos

Tabela 1: Símbolos utilizados

Símbolo Descrição

✓ Condição para as instruções de utilização

⊳ Procedimentos relativos às indicações de segurança

⇨ Resultado da utilização

⇨ Referências cruzadas

1.

2.

Indicação de ação envolvendo vários passos

Nota
fornece recomendações e indicações importantes para a utilização
do produto
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2 Segurança

! PERIGO Todas as notas neste capítulo apontam um perigo com alto grau de risco. 

Adicionalmente às informações de segurança mencionadas aqui, também é
necessário observar as informações de segurança citadas em outros capítulos ligadas
a ações.

2.1 Identificação dos sinais de aviso

Tabela 2: Características dos sinais de aviso

Símbolo Descrição

! PERIGO PERIGO
Este sinal designa um perigo com um elevado grau de risco cuja
consequência, se não for evitado, é a morte ou uma lesão grave.

! AVISO AVISO
Este sinal designa um perigo com um elevado grau de risco cuja
consequência, se não for evitado, pode ter como consequência é a
morte ou uma lesão grave.

ATENÇÃO ATENÇÃO
Este sinal designa um perigo que, se não for considerado, pode
colocar em risco o equipamento e o seu funcionamento.

Pontos de perigo em geral
Combinado com um sinal, este símbolo designa perigos que podem
causar lesões ou morte.

Tensão elétrica perigosa
Combinado com um sinal, este símbolo designa perigos
relacionados com a tensão elétrica e proporciona informações para
proteção contra tensão elétrica.

Danos no equipamento 
Combinado com o sinal ATENÇÃO, este símbolo indica perigos para
o equipamento e o seu funcionamento.

2.2 Informações gerais
O manual de operação contém indicações fundamentais para a instalação, operação
e manutenção, cujo cumprimento garante uma utilização segura da bomba e evita
danos pessoais e materiais.

As indicações de segurança em todos os capítulos devem ser respeitadas.

O manual de operação deve ser lido e compreendido na íntegra pelo pessoal
especializado competente/ usuário antes da montagem e colocação em
funcionamento.

O conteúdo do manual de operação deve encontrar-se permanentemente disponível
no local para o pessoal especializado.

As indicações afixadas na bomba devem ser respeitadas e mantidas totalmente
legíveis. Isto é válido, por exemplo, para:

▪ Seta do sentido de rotação

▪ Identificação das conexões

▪ Plaqueta de identificação

O operador é responsável pelo cumprimento das normas locais de segurança não
consideradas no manual.
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2.3 Campo de utilização
A bomba/conjunto motobomba só pode ser utilizada nos campos de utilização
descritos na documentação correspondente.

▪ Opere a bomba/conjunto motobomba apenas em perfeitas condições técnicas.

▪ Não opere a bomba/conjunto motobomba parcialmente montada.

▪ A bomba só pode transportar os fluidos descritos na folha de dados ou na
documentação da versão respectiva.

▪ Nunca opere a bomba sem fluido bombeado.

▪ Respeite a vazão mínima descrita no manual ou na folha de dados da bomba
(para evitar superaquecimento e danos ao equipamento).

▪ Respeite a vazão mínima descrita no manual ou na folha de dados da bomba
para evitar superaquecimento, danos no selo mecânico, danos por cavitação e
danos no equipamento.

▪ Não estrangular a bomba do lado da sucção (para evitar danos por cavitação).

▪ Outros modos de operação que não sejam os que estão indicados na folha de
dados ou na documentação técnica da bomba devem ser autorizados pelo
fabricante.

Evite erros de utilização previsíveis

▪ Nunca abra a válvula de fechamento além do permitido.

– Vazão máxima indicada na folha de dados ou na documentação técnica da
bomba.

– Possibilidade de danos por cavitação

▪ Nunca exceder os limites de utilização permitidos referentes a pressão,
temperatura, etc., indicados na folha de dados ou na documentação.

▪ Cumpra todas as indicações de segurança e de manuseio contidas neste manual
de operações.

2.4 Qualificação de pessoal e treinamento de pessoal
O pessoal deve possuir a qualificação necessária para o transporte, montagem,
operação, manutenção e inspeção.

As áreas de responsabilidades, as competências e o monitoramento do pessoal devem
estar bem definidos pelo operador durante o transporte, montagem, operação,
manutenção e inspeção.

Elimine a falta de conhecimento do pessoal através de ações de treinamento e
instrução de utilização e manutenção do equipamento. Se necessário, o treinamento
pode ser aplicado pelo operador a pedido do fabricante/fornecedor.

Realize treinamentos para a bomba/conjunto motobomba apenas sob a supervisão
de pessoal técnico especializado.

2.5 Consequências e perigos em caso de não observância do manual
▪ A não observância deste manual de operação causa a perda dos direitos de

garantia e dos direitos de reclamar por danos.

▪ A não observância pode implicar em alguns perigos, como por exemplo:

– Perigo para pessoas devido a riscos elétricos, térmicos, mecânicos, químicos e
de explosão

– Falha de funções importantes do produto

– Falha dos métodos de manutenção

– Perigo para o ambiente decorrente de vazamento de substâncias perigosas
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2.6 Trabalho de acordo com as especificações de segurança
Além dos avisos contidos neste manual de operação e nos campos de utilização, são
válidas as seguintes especificações de segurança:

▪ Normas de prevenção de acidentes, avisos e normas de operação

▪ Normas de proteção contra explosão

▪ Especificações de segurança relativas ao manuseio de substâncias perigosas

▪ Normas e leis em vigor

2.7 Indicações de segurança para o usuário/operador

▪ Utilizar uma proteção para evitar contato com partes quentes, frias, móveis e
verificar o respectivo funcionamento.

▪ Não remover a proteção contato durante o funcionamento.

▪ Disponibilizar equipamento de proteção individual para os operadores.

▪ Vazamentos (p. ex. da vedação do eixo) de fluidos bombeados perigosos (p. ex.
explosivos, tóxicos, quentes) de forma a não representarem um perigo para
pessoas e para o ambiente. Para este efeito, respeitar as leis em vigor.

▪ Evitar perigos relacionados com a energia elétrica (consultar os detalhes das
normas específicas do país e/ou a empresa de abastecimento de energia elétrica
local).

▪ Se um desligamento da bomba não aumentar o potencial de perigo, durante a
instalação do grupo motobomba providenciar um aparelho de comando de
PARAGEM DE EMERGÊNCIA junto da bomba/grupo motobomba.

▪ Manter pessoas não autorizadas (p. ex. crianças) afastadas da instalação.

2.8 Avisos relativos a trabalhos de manutenção, inspeção e montagem
▪ Trabalhos de modificação ou alterações da bomba apenas permitidos com a

aprovação do fabricante.

▪ Use apenas peças originais ou autorizadas pelo fabricante. A utilização de outras
peças pode anular a responsabilidade do fabricante bem como a garantia do
equipamento.

▪ É responsabilidade do operador assegurar que todos os serviços de manutenção,
inspeção e montagem sejam executados por pessoal especializado técnico, que se
aprofundou no estudo do manual de operação.

▪ Execute os trabalhos apenas com a bomba ou o conjunto motobomba
paralisados.

▪ O corpo da bomba deve estar à temperatura ambiente.

▪ O corpo da bomba deve estar despressurizado e drenado.

▪ Siga incondicionalmente os procedimentos para a parada do conjunto
motobomba descritos no manual de operação.  (ð Capítulo 6.3, Página 18) 

▪ Descontaminar as bombas que bombeiam fluidos nocivos para a saúde.

▪ Os dispositivos de segurança e de proteção devem ser montados novamente ou
recolocados em funcionamento imediatamente após a conclusão dos trabalhos.
Antes da recolocação em funcionamento, observar os pontos indicados para o
comissionamento.

2.9 Métodos operacionais não autorizados
Nunca opere a bomba/conjunto motobomba fora dos valores limite indicados na
folha de dados e no manual de operação.

A confiabilidade operacional da bomba/conjunto motobomba fornecida só é
garantida mediante uma utilização correta. (ð Capítulo 2.3, Página 8) 
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3 Transporte/armazenamento temporário/descarte

3.1 Verifique o estado de entrega
1. Verifique cada unidade de embalagem quanto à existência de danos quando da

entrega da mercadoria.

2. Caso existam danos de transporte, verifique exatamente quais são os danos,
documente-os e comunique-os imediatamente por escrito à KSB ou ao
fornecedor do equipamento e à companhia seguradora.

3.2 Transporte

ATENÇÃO

Transporte inadequado da bomba
Dano na bomba!

▷ Bomba/Apenas levantar e transportar o conjunto bomba pela alça prevista para
isso.

▷ Nunca levantar e transportar a bomba/conjunto motobomba pela chave boia
(só no tipo SE) ou pelo cabo de alimentação elétrica.

▷ Não permitir que a bomba/conjunto motobomba sofra impactos ou quedas.

3.3 Armazenamento/conservação

ATENÇÃO

Danos devido a geada, umidade, sujeira, radiação UV ou parasitas durante o
armazenamento
Corrosão/sujeira na bomba!

▷ Armazenar a bomba/grupo motobomba num espaço seco, escuro, protegido da
radiação solar e da geada, onde a umidade do ar seja tanto quanto possível
constante.

Armazenar a bomba/grupo motobomba na vertical, num espaço seco, escuro e
protegido do sol e da geada. Isto é válido também para a conservação.

3.4 Descarte

 AVISO

Fluidos bombeados, produtos auxiliares ou produtos de serviços perigosos para
a saúde e/ou quentes
Perigo para pessoas e ambiente!

▷ Recolha e descarte o líquido de lavagem e, eventualmente, o líquido residual.

▷ Se for o caso, use roupas de segurança e máscara protetora.

▷ Cumpra a legislação referente ao descarte de fluidos que representam um
perigo para a saúde.

1. Desmontar a bomba/grupo motobomba.
Durante a desmontagem, recolha graxas e lubrificantes

2. Separar os materiais da bomba, por exemplo, por:
metais
, plásticos
, lixo eletrônico
, graxas e lubrificantes

3. Descartar de acordo com as normas locais ou entregar a um serviço de
tratamento de resíduos.
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4 Descrição da bomba/conjunto motobomba

4.1 Descrição geral

Versão normal

ATENÇÃO

Fluidos bombeados inadequados
Dano na bomba!

▷ Nunca bombear fluidos corrosivos, inflamáveis ou com perigo de explosão.

▷ Nunca transportar águas residuais com matéria fecal.

▷ Não utilizar na indústria alimentícia.

▪ Bomba submersível para água suja
Bomba para o transporte de água de infiltração

Bomba para o transporte de água suja quimicamente neutra com pequenas
impurezas e para o transporte de água de lavagens.

Tabela 3: Granulação de água suja com impurezas ligeiras

Modelo máx. granulação
[mm]

Ama-Drainer N 301/302 10

Versão C

Ver acima os fluidos bombeados adequados, mas também:

▪ Água do mar

4.2 Designação

Exemplo: Ama-Drainer N 302 SE / NE / C

Tabela 4: Explicação da designação

Abreviatura Significado

Ama-Drainer N 302 Modelo

S Com chave boia

N Sem chave boia

E Versão do motor, p. ex. E = motor de corrente alternada
monofásico

C Variante para água agressiva

4.3 Plaqueta de identificação

Ama®-Drainer N 301 SE

Hmax = 6.7 m
Classe F IP 68 T50 °C

2011

S-1151

39300117MADE IN FRANCE

220 V~. 60 Hz 2.15 A     500 W
Qmax = 10 m3/h

2 m

KSB SAS
F-59 320 Sequedin1

2

4
3

5

9
8

10

6

7

Fig. 1: Plaqueta de identificação (exemplo)

1 Modelo, tamanho 2 Tensão/ frequência

3 Altura máxima de transporte 4 Classe de calor do isolamento do
enrolamento
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5 Tipo de proteção 6 Temperatura máxima do fluido
bombeado e do ambiente

7 Profundidade máxima de
imersão

8 Débito máximo

9 Potência 10 Número de série

Chave do número de série

S = Série, 11 = Ano de construção 2011, 01 = 1ª semana de calendário

4.4 Construção

Modelo

Todas as peças que entram em contato com o fluido bombeado são fabricadas em
materiais inoxidáveis.

▪ Montagem vertical

▪ Simples Estágio

▪ Cumpre os requisitos da norma EN 12050-2

Motor

▪ Motor de corrente alternada monofásico

▪ Resfriado pelo fluido bombeado

▪ Proteção térmica do motor com religação automática

▪ Cabo de alimentação elétrica com ligação à terra

Corpo da bomba

▪ Corpo redondo

Formato do rotor

▪ Com roda de fluxo livre

Rolamentos

▪ Os mancais estão encapsulados e têm uma lubrificação permanente com graxa

4.5 Construção e funcionamento

1

3
4

5

2

6

7

8
Fig. 2: Desenho em corte

1 Bocal de pressão
Opcional: com ligação para
mangueira

2 Suporte do mancal

3 Rolamento de rolos 4 Eixo
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5 Rolamento de rolos 6 Vedação do eixo

7 Rotor 8 Abertura na base

Construção A bomba é construída com uma entrada axial do fluxo e uma saída do fluxo paralela
ao eixo e virada para cima. A hidráulica funciona com rolamentos em comum e está
ligada ao motor através de um acoplamento do eixo.

Funcionamento O fluido bombeado entra na bomba através de uma abertura na base (8) e é
acelerado para fora pelo rotor (7) em rotação. No corpo da bomba, a energia da
velocidade do fluido bombeado é convertida em energia de pressão e o fluido
bombeado é conduzido para o bocal de recalque (1), através do qual sai da bomba. A
hidráulica é limitada no lado da pressão do rotor pela parede da caixa, através da
qual passa o eixo (4). A passagem do eixo através da tampa está vedada por uma
vedação do eixo (6). O eixo está apoiado em rolamentos de rolos (3 e 5), que apoiam
num suporte do mancal (2). O suporte do mancal está ligado ao corpo da bomba e/ou
à tampa do corpo.

Vedação A bomba é vedada por três vedações do eixo independentes do sentido de rotação,
dispostas em sucessão. Uma câmara do líquido de lubrificação entre as vedações serve
para refrigerar e lubrificar as vedações do eixo.

4.6 Material fornecido
Dependendo da versão, o escopo de fornecimento inclui:

▪ Conjunto motobomba

▪ Válvula de retenção

▪ Tomada de ligação com rosca interior

▪ Chave boia/disco de trava (para controle externo ou operação de bomba dupla)

▪ Cabo de conexão com tomada para contato de proteção

Acessórios

Outros acessórios necessários podem ser adquiridos no distribuidor.
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5 Instalação/montagem

5.1 Especificações de segurança

 PERIGO

Instalação elétrica insuficiente
Perigo de morte!

▷ A instalação elétrica deve cumprir as normas de instalação VDE 100 (tomadas
com terminais terra).

▷ A rede elétrica deve estar equipada com um dispositivo de proteção de corrente
de falha com no máx. 30 mA.

▷ A conexão elétrica deve ser feita apenas por um eletricista treinado.

▷ Utilize somente o cabo e o plugue fornecidos com a bomba.

 PERIGO

Utilização no exterior
Perigo de morte por choque elétrico!

▷ Os cabos de extensão devem corresponder qualitativamente ao cabo da bomba
fornecido (cabo de 10 metros).

▷ Não expor as conexões elétricas à umidade.

 PERIGO

Utilização contínua em piscinas, lagos ou semelhante
Perigo de morte por choque elétrico!

▷ Durante o funcionamento da bomba não podem encontrar-se pessoas dentro
da água.

▷ Utilizar a bomba apenas para o esvaziamento de piscinas, lagos, etc. (não é
permitido utilizá-la, por exemplo, como bomba de circulação).

5.2 Verificação antes do início da instalação
Antes da instalação, confirmar os seguintes pontos:

▪ O grupo motobomba é adequado para a rede elétrica, de acordo com as
indicações na plaqueta de identificação de características.

▪ O fluido bombeado corresponde aos fluidos a bombear permitidos.

▪ As indicações de segurança acima referidas estão sendo cumpridas.
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5.3 Montar a válvula de retenção e a mangueira (se fornecidas soltas)

1

3

2

Fig. 3: Montar a válvula de retenção e a mangueira

1 Bocal de Recalque 2 Mangueira de 11/4''

3 Válvula de retenção

1. Colocar a válvula de retenção sobre o bocal de recalque. A tampa da válvula de
retenção deve abrir-se para cima.

2. Rosquear a mangueira com a rosca longa e apertar.

5.4 Ajustar o comando de acionamento

Fig. 4: Alturas de acionamento/desligamento

Tabela 5: Valores limite do ajuste da boia

Modelo b mín b máx

Ama-Drainer N 301 SE ~ 70 mm ~ 295 mm

Ama-Drainer N 302 SE ~ 110 mm ~ 315 mm

Ama-Drainer N 303 SE ~ 110 mm ~ 315 mm
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Fig. 5: Ajustar o comando de acionamento

1. Retirar o cabo da tomada.

2. Com uma chave de parafusos, fixar o parafuso da boia.
Não rodar o parafuso.

3. Empurrar a boia para cima ou para baixo, ajustando assim o ponto de partida da
bomba.

4. Retirar a chave do parafuso.

5. Deslocar a boia para cima e para baixo, para verificar o ponto de partida da
bomba. Cada vez que a boia é levantada, a comutação do contato é audível no
ponto de partida da bomba (clic!).

6. Ligar novamente a bomba à rede elétrica.

5.5 Tubulações

5.5.1 Ligar a tubulação (instalação fixa no local - cabo de 3 metros)

NOTA

O ponto mais alto da linha de descarga deve estar acima do nível de refluxo
(geralmente o nível da rua), para evitar um refluxo do canal.

1. Ligar a bomba à tubulação na rosca G 1 ¼ do bocal de recalque. Utilizar uma
tubulação com 32 milímetros de diâmetro interno.

5.5.2 Ligar a tubulação (instalação fixa no local - cabo de 10 metros)

1. Ao grupo motobomba pode ser ligada uma tubulação com 30 milímetros de
diâmetro interno. Na mangueira, prender a peça com rosca (ver acessório
''Conjunto de mangueira de saída A 25 B'')

2. Fixar a mangueira com uma braçadeira.
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5.6 Instalar o grupo motobomba

A

B

E

h

Fig. 6: Instalação - dimensões

A Ponto de acionamento B Ponto de desligamento

Tabela 6: Dimensões de montagem recomendadas

Modelo E
[mm]

h
[mm]

Ama-Drainer N 301 400 x 400 400

Ama-Drainer N 302 400 x 400 500

1. Ao transportar e ao levantar a bomba, atenção as respetivas indicações.
(ð Capítulo 3.2, Página 10) 

2. Se necessário, suspender a bomba com um cabo fixado à alça.

3. Colocar a bomba sobre uma base sólida (dimensões de montagem
recomendadas: 400 x 400 mm).

4. A boia deve poder mover-se livremente.

5.7 Conexão elétrica
Ligar o plugue à tomada.

A bomba liga-se e desliga-se automaticamente.
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6 Partida/parada

6.1 Ligar/desligar
O comando automático da bomba liga a bomba quando a boia atinge o nível "A", e
desliga a bomba quando a boia atinge o nível "B".

6.2 Limites de operação

Tabela 7: Limites operacionais

Propriedade física Ama-Drainer N 301 Ama-Drainer N 302 Ama-Drainer N 303

Altura manométrica máx. 6,5 m máx. 10 m máx. 12,5 m

Vazão máx. 10 m3/h máx. 12 m3/h máx. 14 m3/h

Profundidade de imersão máx. 2 m máx. 2 m máx. 2 m

Tensão/frequência 230 V/60 Hz 230 V/60 Hz 230 V/60 Hz

Temperatura máx. contínua 0 a 50 °C 0 a 50 °C 0 a 50 °C

Granulação
(diâmetro máx.)

10 mm 10 mm 10 mm

Nível de água residual
(tipo NE, operação manual)

min. 15 mm min. 15 mm min. 15 mm

Potência consumida máx. 500 W máx. 750 W máx. 1120 W

Tipo de proteção IP 68 IP 68 IP 68

Cabo 10 m H07RN8-F 10 m H07RN8-F 10 m H07RN8-F

Tipo
SE

5 m H05RN8-F 5 m H05RN8-F 5 m H05RN8-F

Frequência de comutação
[partidas/hora]

30 no máximo

6.3 Parada/conservação/armazenamento

6.3.1 Colocação fora de funcionamento

1. Retirar plugue da tomada.

2. Retirar a bomba do poço/depósito depois de decorrido o tempo de
arrefecimento suficiente (pelo menos 10 minutos).

3. Desligar a bomba da tubulação do lado do recalque.

4. Desrosquear a conexão do bocal de recalque e retirar a válvula de retenção.

5. Lavar a bomba e os acessórios sob um jato de água. Manter o jato de água no
bocal de recalque.

6. Deixar escorrer todas as peças.

7. Montar novamente a conexão e a válvula de retenção. Seguir a sequência de
montagem.

8. Armazenar a bomba na vertical, num local seco, sem geada e escuro.

NOTA

Não são necessárias medidas de conservação especiais.

6.4 Recolocação em funcionamento
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7 Manutenção/conservação

7.1 Especificações de segurança

 PERIGO

Alimentação de energia não interrompida
Perigo de morte!

▷ Desligar o plugue da tomada e proteger contra uma religação acidental.

 PERIGO

Trabalhos na bomba por pessoal não qualificado
Perigo de morte por choque elétrico!

▷ Alteração e desmontagem de componentes da bomba apenas por pessoal
autorizado

 AVISO

Deficiência de estabilidade
Risco de esmagamento de mãos e pés!

▷ Na montagem ou desmontagem, trave a bomba, conjunto motobomba ou
partes da bomba para evitar tombamento ou queda.

 AVISO

Fluidos bombeados ou produtos auxiliares ou de serviços perigosos para a saúde
Perigo para o ambiente e as pessoas!

▷ Limpar a bomba antes de todos os trabalhos de manutenção e montagem.

▷ Evitar o contato com o fluido bombeado.

7.2 Manutenção/inspeção
A bomba praticamente não requer manutenção.

É suficiente uma limpeza anual e uma verificação do estado da bomba e do cabo de
alimentação.

7.3 Esvaziar/limpar

 AVISO

Fluidos bombeados ou produtos auxiliares ou de serviços perigosos para a saúde
e/ou quentes
Perigo para pessoas e ambiente!

▷ Recolha e descarte o líquido de lavagem e eventualmente o líquido residual.

▷ Se necessário, use roupas de segurança e máscara protetora.

▷ Cumpra a legislação referente ao descarte de fluidos que representam um
perigo para a saúde.

A bomba esvazia-se automaticamente ao ser retirada do fluido bombeado.

Enxágue e limpe bem a bomba antes do transporte para a oficina. Além disso,
adicione uma declaração de segurança ao conjunto motobomba.
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7.4 Desmontar/montar grupo motobomba

7.4.1 Indicações gerais/especificações de segurança

A montagem/desmontagem só pode ser realizada por pessoal especializado
autorizado.

NOTA

Para todos os trabalhos de manutenção, conservação e montagem, o Serviço de
Assistência da KSB ou oficinas autorizadas está à disposição. Consulte os endereços
e telefones de contato no anexo: "Endereços" ou na Internet em
"www.ksb.com.br".

7.5 Estoque de peças sobressalentes recomendado
Não é necessário manter um estoque de peças de reserva!

https://shop.ksb.com/esales/contactfinder/contact.jsp?language=en&country=_C
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8 Falhas: Causas e eliminação

 AVISO

Trabalhos inadequados para a eliminação de falhas
Perigo de lesões!

▷ Em todos os trabalhos para eliminação de falhas, observar as informações deste
manual de operação e da literatura do produto do fabricante do acessório.

Se ocorrerem problemas que não estão descritos na tabela seguinte, entre em
contato com o serviço de suporte ao cliente da KSB.

Tabela 8: Solução de falhas

Falhas Causa possível Eliminação1)

A bomba funciona, mas não
bombeia ou bombeia pouco

O sistema hidráulico da bomba está
entupido com impurezas.

Limpar o sistema hidráulico da bomba
com um jato de água. 
(ð Capítulo 6.3, Página 18) 

A linha de descarga está fechada. Abrir o acessório instalado na linha de
descarga.

A válvula de retenção oscilante está
instalada no sentido incorreto do fluxo
ou está entupida.

Reinstalar na posição correta ou limpar a
válvula de retenção

A bomba não funciona ou
funciona apenas por pouco
tempo

A bomba desliga através da proteção
térmica do motor devido a:

1) Superaquecimento da bomba Verificar a temperatura do fluido
bombeado.

2) Bomba em funcionamento a seco Verificar o nível mínimo do fluido
bombeado.

Interrupção na fonte de alimentação Verificar a instalação elétrica.

1) Para eliminar falhas em componentes da bomba submetidos à pressão, a bomba deve ser despressurizada. Desligar a
bomba da tomada e deixá-la resfriar.
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9 Documentos correspondentes

9.1 Vista explodida com lista de componentes

(824)
824

576

550

747

107

79-1.1

(576)

2x(900.1)

1x(900.1)

(800)

230

101
4x(900.2)

101

(800)

(133)

(837)

837
(837)

(410)

(79-1.2)

(79-1.2)

Fig. 7: Vista explodida

Tabela 9: Lista de componentes

Peça n.º Designação da peça

101 Corpo da bomba

107 Caixa de pressão

230 Rotor

550 Disco de trava da boia

576 Alça

747 Válvula de retenção e abertura para
limpeza

79-1.1 Comutador automático (exterior)

800 Motor

824 Cabo
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10 Declaração de conformidade CE

Fabricante: KSB S.A.S.
128, rue Carnot,

59320 Sequedin (França)

O fabricante declara que o produto:

Ama-Drainer N 301/302/303/358
Número de série: 2016w16 - 2018w52

▪ está em conformidade com todas as disposições das seguintes diretrizes, em sua respectiva versão válida:

– Conjunto motobomba: Diretriz 2006/42/CE "Equipamentos"

– Conjunto motobomba: Diretriz 2014/30/CE "Compatibilidade eletromagnética"

O fabricante declara também que:

▪ foram aplicadas as seguintes normas internacionais harmonizadas:

– ISO 12100

– EN 809

– EN 60034-1, EN 60034-5/A1

– EN 60335-1/A1, EN 60335-2-41

Representante responsável pela compilação da documentação técnica:

Dr. Frank Obermair
Gerente de projeto técnico de desenvolvimento de produto Sistemas de bombas e motores
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Alemanha)

A Declaração de conformidade CE foi emitida em:

Frankenthal, 01.02.2018

Joachim Schullerer

Gerente de Desenvolvimento de produto para sistemas de bombas e acionamentos

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal
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