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DEPÓSITOS DEPÓSITOS C/ MEMBRANA QUADROS COMANDO

DEPÓSITOS DE PRESSÃO E QUADROS DE COMANDO

Aplicações
•�Água sob pressão
•�Armazenamento de água
•�Várias aplicações «Águas limpas»

Características
•�Estrutura sólida e compacta totalmente em aço inox 304

Especificações
•�Capacidade até 1300 lts e pressão até 5bar
•�Temperatura da água: de -8° C a +25° C
•�Verticais e horizontais

Aplicações
•�Água sob pressão
•�Armazenamento de água
•�Várias aplicações «Águas limpas»

Características
•�Estrutura sólida e compacta totalmente em aço inox 304
•�Membrana em borracha butílica

Especificações
•�Capacidade até 500 lts e pressão até 6bar
•�Temperatura da água: de -8° C a +25° C
•�Verticais e horizontais
•�Manómetro incluído

Aplicações
•�Controlo e protecção de electrobombas e sistemas de �

bombagem

Versões
•�Quadros discontactor�

Protecção e comando de motores e electrobombas      �
utilizadas em situações onde não é necessária a          �
utilização de relé de nível para protecção na falta de    �
água, e o comando é feito através de bóia ou pressostato

•�Quadros de comando e protecção �
(p/protecção de electrobombas submersíveis) - (sem   �
sondas)

• Quadros de nível�
Protecção e comando de electrobombas utilizadas no  �
abastecimento de água sob pressão e sistemas de rega, �
através da extração de água em poços, furos artesianos �
ou outros reservatórios

•�Quadros de alternância�
Comando e protecção de electrobombas utilizadas em �
centrais hidro-pneumáticas ou para bombagem de       �
efluentes com 2 ou mais electrobombas

•�Quadros de arranque progressivo�
Protecção e comando de motores e electrobombas      

 �sempre que se pretendam arranques e paragens suaves, �
diminuindo os picos de corrente e eliminando os golpes �
de ariete no caso das electrobombas

•�Variadores de velocidade�
Comando de electrobombas com vista a racionalizar e �
reduzir os consumos de energia
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