
Aeroportos - Condomínios Horizontais - Edifícios Residenciais e Comerciais (apartamentos de 

cobertura, últimos andares, recalque do reservatório inferior para o superior e pressurização total do 

edifício) - Hotéis, Motéis e Restaurantes – Indústria – Shopping - Outras aplicações 



Bomba Seca - Baixa Pressão na tubulação - Alta Pressão na Tubulação - Baixo Nível no Reservatório  

Sobrecorrente do Motor - Golpe de Ariete 

Sistema de pressurização, é um equipamento composto por uma ou mais bombas centrifugas horizontais corpo 

e rotor em Ferro Fundido ou Verticais corpo e rotores em Inox, que são acionadas automaticamente pelo 

consumo de agua que se faça necessário, ou seja, a partir de abertura de torneiras, chuveiros e outros pontos 

de consumo de agua. O sistema é acionado por um transmissor de pressão que detecta a queda de pressão 

e aciona um Inversor de Frequência, que a partir desta informação coloca a (s) Bomba (s) em funcionamento, 

controlando assim a rotação da(s) Bomba(s) mantendo uma  pressão constante no sistema hidráulico, 

desligando automaticamente quando não houver consumo. 

VPM-1 – Composto por 1 Bomba com acionamento por Inversor de frequência Instalado diretamente no recalque. 

VPM-2 – Composto por 2 Bombas sendo uma Principal e uma Auxiliar acionadas pelo Inversor de Frequência Instalado diretamente no Recalque. 

Funcionamento 1 Bomba por vez ou simultâneo as 2 Bombas juntas. 

VPS - Composto por 1 Bomba com acionamento por Inversor de frequência Instalado num painel de Comando. 

VPD-2S – Composto por 2 Bombas sendo uma Principal e uma Auxiliar acionadas por Inversores de Frequência Instalado num painel de 

Comando, Funcionamento alternado (1 Bomba por vez) ou simultâneo (2 Bombas juntas). 

VCP-XS – Composto por 3 ou mais Bombas, acionadas por Inversores de Frequência Instalado num painel de Comando, Funcionamento 

simultâneo com opção de Bomba Reserva. 

Todos os Sistemas são fornecidos com Manifold de Recalque em: PVC (VPM), Galvanizado ou Inox AISI 304; com Válvulas de Esfera, Retenção; 
Transmissor de Pressão, Manômetro, Painel de Comando, Base Metálica.  

Manifold de Sucção e Vibrastop são opcionais. 

Utilize a tabela abaixo para selecionar o pressurizador, para sistemas com 2 ou mais bombas com acionamento 

simultâneo divida a vazão total necessária pela quantidade de bombas a serem utilizadas, 

EX: Vazão do Sistema 30 m³/h / Quant de Bombas funcionando– 3 / Vazão por Bomba – 10 m³/h 
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