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Preocupados em responder às necessidades dos utilizadores e oferecer ótimas performances, a Techno Pompe 
é inteiramente autónoma na conceção e produção de bombas lobulares, assim como no desenvolvimento dos 
próprios programas e automatismos.

FIABILIDADE E ERGONOMIA

De forma a reduzir o peso, desordem e aumentar a manobrabilidade, integramos um redutor de velocidade no 
carter de sincronização da bomba. Um escape aberto para o ar livre separa a parte mecânica e a parte hidráuli-
ca, evitando a mistura dos líquidos.
 • O carter é em alumínio feito em massa, lubrificado por óleo, com indicadores de nível, bujão de 
drenagem e bujão com respiro de enchimento.
 • O corpo da bomba é feito em fundição de precisão e os frascos de grande espessura são recortados a 
laser, tudo em inox 316L.
 • Os tribos retos são em silicone moldados num quadro em inox 316L.
 • As juntas de vedação são em silício, viton e inox 316L.
 • A caixa microjateada é fixada num carrinho tubular electro polido, ambos em inox 316L.
 • A bomba é suportada por quatro rodas com tiras anti manchas, duas rodas traseiras fixas e duas 
dianteiras giratórias com freio.

POLIVALÊNCIA E SEGURANÇA

Todas as bombas estão munidas de:
 • Um comando com 5 funções para comandar a bomba à distância (alcance de 300 metros)
 • Dois sensores de pressão para cada sentido de rotação, reguláveis mediante a operação realizada.
 • Uma sonda para falta de fluídos não intrusivo por análise de frequência que impede a bomba de 
trabalhar a seco.
 • Uma válvula borboleta com ação automática que impede eventuais passagens de fluídos.
 • Um motor inversor de frequência que permite fazer o controlo de velocidade da bomba para facilitar 
as várias operações.
 • Um autômato com ecrã táctil 7” onde os programas desenvolvidos estão disponíveis. A pedido 
podemos elaborar funcionalidades específicas.
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SIMPLES E INTUITIVA

A seleção dos diferentes programas está disponível no ecrã tátil. A pilotagem da bomba é feita diretamente no 
ecrã ou através do comando.
Os sensores de pressão permitem manter a segurança da bomba e gerir o enchimento das barricas com ajuda 
da válvula de regulação e o esvaziamento das mesmas com ajuda da bengala.
Graças ao controlador de velocidade, a remontagem tem uma função balayage de frequência que permite 
regar a tampa toda da cuba.

Uma microficha para ligar um equipamento externo para pilotar a bomba:

 • Um flutuador para regular o nível num recipiente ou um vaso de pressão por exemplo.
 • Um cabo de ligação (contacto seco unicamente) para conectar um grupo de frio.
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3 MODELOS DE BOMBAS LOBULARES

Débito Hl/h
Pressão máxima
Voltas/minutos
Potência kW
Amperagem
Voltagem em A.
Proteção eletrônica
Peso em kg
Acessórios
autômato
Sensor de pressão
Falta de fluido
válvula elétrica
Controle de radio
com 5 funções
Cabo e plugue CE

Comprimento do cabo

20 a 150
4 bars

35 a 550
3

7,5
400V
IP66
75

50 mâcon
7”
2

4G1,5 +
ficha 16A

10m

40 a 300
5 bars

35 a 500
4

9,5
400V
IP66
100

50 mâcon
7”
2

4G1,5 +
ficha 16A

10m

50 a 600
5 bars

35 a 400
7,5
16

400V
IP66
180

70 mâcon
7”
2

4G1,5 +
ficha 32A

10m

Em estudo

SÉRIE 150 300 600

Medidor eletromagnético
Contador ultrassônico
Medidor de massa
Transferir rastreabilidade
Tremonha

OPÇÕES


