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1. Generalidades

1.1 Sobre este documento
A língua da manual de instalação e funcionamento
de origem é o francês. Todas as outras línguas da
presente nota são uma tradução da nota de
montagem e de aposta em serviço de origem.
O manual de instalação e funcionamento é parte
integrante do equipamento e deve ser mantido
sempre no local de instalação do mesmo. O
cumprimento destas instruções constitui
condição prévia para a utilização apropriada e o
accionamento correcto do aparelho.
Este manual de instalação e funcionamento está
em conformidade com o modelo da bomba e
cumpre as normas técnicas de segurança básicas
em vigor à data de impressão.

2. Segurança
Este manual contém informações importantes que
devem ser seguidas na instalação e no
manuseamento do equipamento. Por isso é
imperativo que, antes da montagem e do arranque
de sistemas, estas instruções de manutenção sejam
lidas tanto pelo instalador, como pelo operador.
É importante ter em atenção os pontos relativos
à segurança geral nesta secção, bem como as
regras de segurança mais específicas referidas
mais à frente neste manual.

2.1 Símbolos de perigo utilizados nestas instruções
operacionais

Símbolos

Símbolo de perigo geral

Perigo devido a tensão eléctrica

INDICAÇÃO: ....

Palavras de sinalização

PERIGO! Situação de perigo iminente.
Perigo de morte ou danos físicos graves em
caso de não cumprimento.

CUIDADO! Perigo de danos físicos (graves) para
o operador. ''Cuidado' adverte para a
eventualidade de ocorrência de danos físicos
(graves) caso o aviso em causa seja ignorado.

ATENÇÃO! Perigo de danos na bomba/no
 equipamento. 'Atenção' adverte para a
possibilidade de eventuais danos no produto
caso a indicação seja ignorada.

INDICAÇÃO! Indicação útil sobre o modo de
utilização do produto. Adverte também para a
existência de eventuais dificuldades.

2.2 Formação de pessoal
Os instaladores devem ter a formação adequada
para este tipo de trabalho.

2.3 Riscos associados ao incumprimento das
 instruções de segurança
O incumprimento das instruções de segurança
poderá resultar em lesões pessoais ou danos nas

bombas ou no equipamento. O incumprimento das
instruções de segurança poderá também invalidar
qualquer direito à reclamação de prejuízos.
O referido incumprimento pode, em particular,
provocar:

• Falha de importantes funções da bomba/sistema
• Danos pessoais devido a causas eléctrica,

mecânicas e bacteriológicas

2.4 Indicações de segurança para o operador
As normas de prevenção de acidentes devem ser
cumpridas.
Devem ser evitados riscos provocados pela
 energia eléctrica. Devem ser cumpridos os
 regulamentos da ERSE e da EDP.
Este aparelho não é previsto para ser utilizado por
pessoas (incluidas crianças) cujas capacidades
físicas, sensoriais ou mentais são reduzidas, ou
pessoas privadas de experiência ou
conhecimento, excepto se puderem beneficiar,
através de uma pessoa responsável da sua
segurança, de uma vigilância ou instruções
prévias relativas à utilização do aparelho.
Convem supervisionar as crianças para
assegurar-se que não jogam com o aparelho.

2.5 Indicações de segurança para trabalhos de
revisão e montagem
O utilizador deve certificar-se de que todos os
trabalhos de revisão e montagem são levadas a
cabo por especialistas autorizados e qualificados
que tenham estudado atentamente este manual.
Por norma, nenhuma operação deve ser
efectuada na bomba/instalação a menos que esta
esteja parada e que tenha sido desligada e
protegida contra uma ligação acidental.

2.6 Modificação e fabrico não autorizado de peças
de substituição
Quaisquer alterações efectuadas na bomba ou no
equipamento terão de ser efectuadas apenas
com o consentimento do fabricante. O uso de
peças de substituição e acessórios originais
asseguram maior segurança. O uso de quaisquer
outras peças poderá invalidar o direito de invocar
a responsabilidade do fabricante por quaisquer
consequências.

2.7 Uso inadequado
A segurança do funcionamento da bomba ou da
instalação só pode ser garantida se a bomba for
utilizada de acordo com o parágrafo 4 das
 instruções de segurança. Os limites mínimo e
máximo descritos no catálogo ou na folha de
especificações devem ser sempre cumpridos.

3. Transporte e armazenamento  
intermédio

No acto da entrega, deve-se verificar se o
aparelho sofreu algum dano durante o transporte.
No caso de ser detectado um dano provocado
pelo transporte, deve ser tomadas as medidas
necessárias dentro dos prazos acordados com a
empresa transportadora.
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ATENÇÃO! No caso de armazenamento inter -
médio, a bomba deve ser armazenada num local
seco e protegido contra impacto, assim como de
influência externas (humidade, gelo, etc.).
Ao manusear a bomba, proceder com cuidado, de
modo a evitar danos de qualquer tipo.

4. Aplicação

ATENÇÃO! Perigo de danos para a bomba!
As bombas submersíveis da série TWI 5 foram
concebidas exclusivamente para o transporte de água.

As bombas submersíveis da série TWI 5 são
adequadas para as seguintes aplicações:

• Em poços pouco profundos, tanques e cisternas
• Para bombear e transportar água industrial:

em casa (abastecimento de água)
na agricultura (rega, irrigação,…)

• Adequada para: água não poluída, água industrial,
água fria, água da chuva.
A bomba não é adequada para o uso contínuo,
como por ex. para operar fontes (a partir de um
funcionamento contínuo de mais de 2 horas, a
vida útil da máquina é reduzida).
A bomba não pode ser utilizada para esvaziar
piscinas.

5. Informações sobre o produto

5.1 Placa de características

TWI5 - SE - 304 - EM - FS / B

Linha da bomba

SE - Extracção flutuante 
(ligação lateral de sucção)

Caudal nominal em m3/h

Número de níveis

EM - Motor monofásico de 230V

DM - Motor trifásico de 400V

F - Interruptor de bóia integrado

B - Modelo técnico

5.2 Dados técnicos

• Pressão de serviço máxima: 10 bares
• Pressão mín. máx. sucção (versões SE): 0,1 a 4 bares
• Temperatura máxima dos líquidos: 40 °C
• Potência de entrada P1: Veja chapa de identificação
• Corrente nominal: Veja a chapa de identificação
• Número de rotações: Veja a chapa de identificação
• Tipo de protecção do motor: IP68
• Tipo de protecção do aparelho de distribuição

(monofásico): IP54
• Classe de isolamento: 155
• Frequência: 50 Hz
• Tensão monofásica: 230V (± 10 %)

trifásica: 400V (± 10 %)
• Comprimento do cabo: 20m
• Frequência máxima de ligação/hora: 40
• Profundidade máxima de imersão: 20m
• Tamanho máximo do grão: 2mm
• Conteúdo máximo de areia: 50g/m3

Dimensões e ligações: (Veja Fig. 1)

5.3 Volume de fornecimento
• Bomba com motor monofásico com cabo de

ligação (H07RN-F) e aparelho de distribuição com
cabo de rede de 2 m com ficha de rede
ou bomba com motor trisáfico com cabo de
ligação (H07RN-F) e um cabo (3 fases + massa).
As versões FS são entregues com um interruptor
de bóia diretamente conetado ao motor.
Versão SE: 4 ligações do contato antivibratórias
com pernos.

• Cabo portador de 20 m.
• Manual de instalação e funcionamento.
• Indicações de segurança.

5.4 Acessórios
Os acessórios devem ser encomendados
separadamente.

• Válvula de cunha
• Bloqueador de refluxo
• Aparelho de distribuição e protecção do motor
• Disjuntor
• Interruptor de bóia
• Alarme acústico de transbordamento
• Fluidcontrol
• Dispositivo de controlo de pressão
• Filtro de sucção com bóia:

- Filtro grosso
- Filtro fino
Para mais informações sobre a designação das
peças e números de encomenda, veja o nosso
catálogo e a folha de dados.
O uso de acessórios novos é recomendado

5.5 Descrição da bomba (Fig. 2, 3, 4, 5, 6 e 7)
1. Bloqueador de refluxo
2. Válvula de cunha
3. Interruptor de bóia
4. Caixa de terminais monofásica
5. Cabo portador
6. Fluidcontrol
7. Cabo de alimentação de corrente
8. Bóia na posição inferior
9. Bóia na posição superior
10. Dispositivo de controlo de pressão
11. Caixa de terminais trifásica
12. Filtro de sucção com bóia
13. Orifício de ventilação (a ser realizado pelo

proprietário: Ø3 mm)
14. Coador

5.6 Estrutura da bomba e do motor
A bomba submergível foi concebida como uma
bomba centrífuga múltipla. 
Todas as peças da bomba que entram em
contacto com o líquido transportado são feitas
em aço inoxidável.
O motor eléctrico está separado da parte hidráulica
da bomba através de duas vedações com anel
deslizante e uma câmara intermédia cheia de óleo
que garante a estanqueidade do motor.
No volume de fornecimento da bomba está
incluído um cabo portador. Na parte inferior da
bomba encontra-se um coador.
Os modelos SE dispõem de um bocal de aspiração
para a ligação de uma filtro de sucção flutuante

Português
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ou fixo, assim como de um tubo curvado de base
com 4 amortecedores de vibrações para a
montagem no solo.

A bomba com motor monofásico (EM) é
fornecida em estado pronto para conexão com
um aparelho de distribuição que inclui o seguinte:

• um interruptor de ligar/desligar com luz de
controlo,

• um relé de sobrecorrente com reinicialização
manual,

• um condensador,
• uma ligação para um interruptor de bóia

(protecção contra funcionamento em seco),
• um cabo ligado à caixa de bornes e à bomba,
• um cabo de rede de 2 m de comprimento com

uma ficha schuko.
O motor dispõe de um sistema de protecção que,
em caso de sobreaquecimento, desactiva
automaticamente o motor e, após um
arrefecimento suficiente, volta a colocá-lo em
funcionamento.
A bomba com motor trifásico (DM) é fornecida
juntamente com um cabo com um terminal livre
(3 fases + massa).
O aparelho de distribuição pode ser fornecido
pela Wilo ou pelo cliente. 
O aparelho de distribuição tem de dispor de um
disjuntor de protecção do motor.
Depois de disparada a protecção contra
sobrecargas, o estado de protecção tem de ser
reposto ao pressionar o interruptor de
ligar/desligar.

6. Instalação e ligação

ATENÇÃO! A instalação e a ligação eléctrica
devem ser efectuadas de acordo com as
disposições locais e apenas por pessoal
especializado!

CUIDADO! Perigo de danos pessoais!
As normas de prevenção de acidentes devem ser
cumpridas.

CUIDADO! Perigo devido a choque eléctrico!
Devem ser evitados riscos provocados pela
energia eléctrica.
Devem ser respeitadas as disposições eléctricas
válidas a nível nacional, assim como as
determinações e disposições gerais nacionais.

6.1 Instalação

ATENÇÃO! Perigo de danos para a bomba!
A bomba não pode ser transportada, descida ou
suspensa pela cabo de corrente.

- O local de instalação da bomba deve estar isento
de gelo.

- Colocar o cabo portador na abertura de fixação
na parte de cima da bomba.

- Ligar o tubo de pressão.
- Fixar o cabo de alimentação de corrente, sem

tensão, ao tubo de pressão, com o meio de
fixação adequado.

- Mergulhar a bomba na água pelo cabo portador e
alinhá-la de que modo a que fique sempre

debaixo de água. Profundidade máxima de
imersão: 20 m e suspensa livremente.

- A bomba pode ser operada numa posição horizontal.
- Deve-se certificar que o depósito apresenta um

diâmetro uniforme e que a bomba pode ser
rebaixada sem obstáculos.

- A bomba deve ser alinhada do meio do depósito.
- Ter em atenção para que, durante o

funcionamento, a bomba, o cabo de corrente e o
cabo portador não façam fricção contra as bordas
do depósito ou contra outros obstáculos.

- Na sua posição operacional final, a bomba tem de
apresentar uma distância mínima de 0,50 m em
relação ao fundo do depósito.

- Deve-se certificar que a água está a uma altura
mínima de 0,15 m acima do coador da bomba
(com a bomba em funcionamento).

- Na instalação ao ar livre: Proteger o tubo de
pressão, o aparelho eléctrico de distribuição, a
válvula de cunha e os comandos eléctricos do gelo.

- No caso da utilização de uma extracção flutuante
(filtro de sucção com união de mangueira), deve-se
ter em atenção que o comprimento da mangueira é
determinado pela forma da cisterna. Para impedir a
infiltração do ar na bomba, o filtro grosso não deve
atingir a superfície da água (veja Fig. 8).

- No caso da versão SE, a bomba pode ser instalada
diretamente ao solo à ajuda dos 4 buracos
situados sobre o apoio (pernos Ø6 mm).

- Nos modelos SE, é possível a instalação em seco,
uma vez que o motor é refrigerado pelo líquido
transportado (veja Fig. 7).

- As versões FS são entregues com um interruptor
de bóia diretamente conetado ao motor, que
permite a conexão/desconexão automático da
bomba (veja FIG. 3b). Convem velar que o
interruptor de bóia possa mover livremente.

- O aparelho de distribuição fornecido
juntamente com a bomba com motor
monofásico possibilita a protecção contra
funcionamento em seco através da ligação de
um interruptor de bóia (veja ponto 6.3) ou a
conexão/desconexão através da ligação de um
dispositivo de controlo de pressão (veja Fig. 4).

- As caixas de distribuição oferecidas como
acessório da bomba com motor trifásico
possibilitam a protecção contra o funcionamento
em seco através da ligação de um interruptor de
bóia, assim como a ligação/desconexão através
da ligação de um dispositivo de controlo da
pressão (veja Fig. 5).

6.2 Ligação hidráulica

ATENÇÃO! Perigo de danos para a bomba!
No modelo SE, a mangueira deve ser enchida com
água antes do arranque da bomba (veja Fig. 8).

As bombas da gama Aquason não são auto-
premente.
No caso da utilização de tubos em aço com
ligação roscada ou de tubos de polietileno semi-
rígidos de elevada densidade, diâmetro da
tubagem não pode ser inferior ao diâmetros de
ligação da bomba.
No caso da utilização de tubos semi-rígidos, a



bomba deve ser suportada pelo cabo portador
fixado na caixa da bomba.
Na saída da bomba e antes da válvula de cunha
deve ser colocado um bloqueador de refluxo.

6.3 Ligação eléctrica

CUIDADO! Perigo devido a choque eléctrico!
A ligação eléctrica deve ser efectuada por um
electricista qualificado e de acordo com as
disposições locais vigentes.
A bomba deve ser alimentada por um circuito que
comporta um dispositivo à corrente diferencial
residual (RDA), de corrente diferencial de
funcionamento atribuído que não excede 30 mA.
Se o cabo for danificado, fazê-lo substituir por
um pessoal competente.

- Verificar o sistema de corrente e a tenção da
ligação de rede.

- Observar os dados na placa de características da
bomba.

CUIDADO! Ter em atenção para que a ligação à
terra seja efectuada correctamente.

- A bomba com motor trifásico é fornecida com um
cabo com 20 m de comprimento que deve ser
ligado a um dispositivo de protecção e a um
aparelho de distribuição (ligação eléctrica de
acordo com o esquema de conexões no manual
de instalação e funcionamento do aparelho de
distribuição).

- A protecção eléctrica da bomba com motor
trifásico é obrigatório e deve ser assegurado por
disjuntor regulado à intensidade que figura sobre
a placa motor. Prever sectionneur à fusível (tipo
aM) para proteger a rede
INDICAÇÃO: as bombas monofásicas dispõem de
uma proteção contra as sobreintensidades,
integrada ao caixa.

- A bomba com motor monofásico possui um cabo
de rede e é fornecida com uma caixa do
condensador e uma protecção térmica. Esta caixa
deve ser ligada à rede eléctrica com o cabo
previsto para o efeito.

- Deve ser ligado um interruptor de bóia ou um
dispositivo de controlo da pressão. 

CUIDADO! Separar da corrente da rede antes de
abrir a caixa da bomba. 

Retire as ligações e, no seu lugar, ligue o cabo de
alimentação de corrente do interruptor de
ligar/desligar e, se existir, o condutor de terra.
Para indicações sobre a ligação eléctrica, veja o
esquema de bornes dentro da caixa de bornes. 

- Regulação da altura: Deve-se assegurar que, com a
bomba desligada, o nível da água acima do coador
seja sempre de, pelo menos, 150 mm (veja Fig. 3).

7. Arranque de sistemas

7.1 Sentido de rotação

INDICAÇÃO: A pressão media com a válvula de
cunha fechada na saída do furo de sondagem
corresponde à altura manométrica da bomba com
a quantidade extraída de zero, menos a altura

entre o ponto de medição e o nível da água.

Corrente alternada de 230 V: Não há perigo de
um sentido de rotação incorrecto.
Corrente trifásica de 400 V: Para determinar se a
bomba esta a girar no sentido de rotação
correcto, tem de ser apenas verificada a pressão
de distribuição. O sentido de rotação correcto
gera uma maior pressão de distribuição.
Também é possível medir a pressão de distribuição
com a válvula de cunha fechada e comparar a
pressão medida com a pressão nominal.
Se o sentido de rotação estiver incorrecto, devem
ser trocadas duas fases no aparelho de
distribuição ou no disjuntor.

7.2 Operação

ATENÇÃO! Perigo de danos para a bomba!
A bomba nunca pode ser operada a seco ou com
a válvula de fecho fechada.
A Wilo não assume qualquer responsabilidade
nem qualquer garantia por danos provocados
pelo funcionamento a seco da bomba.

- Aquando enchimento do poço ou a instalação da
bomba neste, convem velar que o interruptor de
bóia possa mover livremente.

- Todas as ligações eléctricas, dispositivos
eléctricos de protecção e valores dos fusíveis
devem ser novamente verificados .

- Medir os valores de corrente em cada fase e
comparar os valores medidos com os valores
nominais na placa de características.

ATENÇÃO! Perigo de danos para a bomba!
Os valores nominais indicados para a corrente do
motor não podem ser ultrapassados.

- Depois de mergulhar a bomba na água, a bomba
deve ser ligada e desligada diversas vezes, para
retirar todo o ar nela contido.

- Em determinadas circunstâncias é necessário
efectuar um orifício de Ø 3 mm no tubo de pressão
(veja Fig. 3), para obter uma melhor ventilação.

- Medir a tensão de alimentação com o motor em
funcionamento.

INDICAÇÃO: Para saber a tolerância de tensão
permitida, veja o ponto 5.2.

8. Manutenção

ATENÇÃO! Desligar a(s) bomba(s) antes dos
trabalhos de manutenção.

- Em princípio, a bomba não necessita uma
manutenção específica.

- Se o coador estiver entupido e a capacidade de
transporte diminuir drasticamente, a bomba deve
ser levantada, o coador retirado e limpo debaixo
de água com uma escova.

- Reparações da bomba, assim como alterações
nas ligações eléctricas só podem ser efectuadas
por um especialista qualificado ou por um técnico
do serviço de assistência. 

- No caso da encomenda de peças de substituição,
devem ser indicados todos os dados da placa de
características da bomba.

WILO SE 04/2013
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9. Avarias, causas e eliminação

ATENÇÃO! Areia e obstruções na bomba são,
frequentemente, a causa das avarias. A bomba
sem pé de suporte tem de se encontrar a uma
altura suficiente acima do fundo do depósito,
para evitar que entre areia na bomba.

Se a protecção contra sobrecargas disparar após
um primeiro disparo, tem de ser efectuada a
manutenção da bomba por um especialista ou
por técnico do serviço de assistência da Wilo.

Se não for possível eliminar a avaria, dirija-se
ao seu instalador ou ao serviço de assistência
técnica da WILO.

10. Montagem - Desmontagem

ATENÇÃO! Ter em atenção para que nenhuma
peça seja trocada.
DESLIGAR a máquina (Veja figuras 9a e 9b).

11. Peças de substituição

A encomenda de peças de substituição é efectuada
através de um técnico especializado local e/ou do
serviço de assistência técnica da Wilo. 
De modo a evitar perguntas desnecessárias e
encomendas erradas, pedimos que, em cada
encomenda, sejam indicados todos os dados da
placa de características.

Sujeito a alterações técnicas!

Avarias Causas Eliminação
A bomba arranca e volta a parar Tensão errada ou queda de tenção Verificar a tensão existente ao arrancar: Secções

transversais dos cabos insuficientes podem
provocar uma queda de tensão, o que impede o
funcionamento normal do motor.

Interrupção do cabo de corrente para o
motor

Medir a resistência entre as fases. Se necessário,
levantar a bomba e verificar o cabo.

Disparou a protecção do motor Verificar os valores de corrente ajustados no
disparador térmico e comparar com os dados da
placa de características.
Importante: Se voltar a disparar, não tentar ligar
novamente; Determinar a causa. Forçar o motor
a ligar de novo pode provocar danos muito rapi-
damente, devido ao sobreaquecimento.

A bomba não arranque / não se
para

O interruptor de bóla é bloqueado ou
não movido livremente

Controlar o interruptor de bóla e assegurar a sua
mobilidade.

Quantidade extraída insuficiente
ou nula

Tensão demasiado baixa Verificar a tensão de alimentação no aparelho
de distribuição.

O coador está entupido Levantar a bomba e limpar.
A válvula de cunha está fechada Abrir a válvula de cunha.
Sentido de rotação do motor errado
(Motor trifásico)

Trocar duas fases do aparelho de distribuição.

O bloqueador de refluxo está bloqueado
na posição fechada

Desmontar e limpar o bloqueador de refluxo.

Falta de água ou nível da água demasia-
do baixo no depósito

Verificar o nível da água no depósito: Com a
bomba em funcionamento, este deve estar,
pelo menos 0,15 m acima do coador da bomba.

Presença de ar na bomba Efectuar um orifício de Ø3 mm no tubo de
pressão (veja FIG. 3, ref. 13) entre a bomba e a
válvula anti-retorno.

Frequência de comutação da
bomba demasiado elevada

Diferencial de comutação demasiado baixo
no manómetro de pressão  diferencial 

Aumentar a distância entre os ponto de
conexão e desconexão.

Disposição errada da bóia Adequar a disposição da bóia para regular o
tempo de resposta da bomba.

Capacidade de armazenamento do
 recipiente de pressão demasiado baixa
ou ajuste insuficiente da pressão de
admissão

Verificar os ajustes da pressão de comutação e
voltar a ajustar.
Verificar a pressão de entrada do recipiente.
A pressão de admissão deve encontrar-se
0,3 bar abaixo da pressão de conexão da
bomba.
Aumentar a capacidade de armazenamento
através de um tanque adicional ou substituir o
tanque.

O bloqueador de refluxo está mal
 vedado

Limpar a substituir o bloqueador de refluxo.
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