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ATENÇÃO 

Este manual foi redigido observando a NR12. Para sua segurança, leia atentamente 
o manual de instalação e operação antes de instalar, operar ou prover manutenção
no equipamento.

Observe todas as regras e informações de segurança. Normas e regulamentos 
locais de segurança devem ser considerados como conduta a ser seguida de forma 
que estas instruções não anulam os mesmos. 

Se persistir qualquer dúvida, consulte o fabricante ou representante mais próximo. 

INTRODUÇÃO I Aplicação 

A estação elevatória de esgotos (EEE) Vênus-220 é produzida com plástico de 
engenharia formando um conjunto bombeador. É aplicável em regiões de soleira 
negativa, onde as instalações se localizam abaixo do nível de coleta da rede e não é 
possível o uso da gravidade para favorecimento do fluxo. 

A capacidade de bombeamento é de 0,61/s e seu desenho tem como referência as 
normas NBR 12208 e EN124. 

O equipamento foi desenvolvido para bombeamentos de efluentes residenciais e 
industriais e não pode ser aplicado em líquidos quentes (>40°C), inflamáveis ou 
corrosivos. Antes da entrada do fluxo no tanque, os óleos e graxas devem ser 
previamente separados por equipamentos ou dispositivos apropriados. 

Dados Técnicos do Produto 

Modelo da elevatória 

Vênus220 

Material do tanque 

Polietileno de média densidade 

Volume útil na entrada 

735 litros 

Volume total sem prolongador 

220 litros 

Volume útil com prolongador 

795 litros 

Volume total com prolongador 

260 litros 

Entradas 

2x DNllO, 2xDN160 para tubo de PVC JEI 

Duto do cabo 

010mm (prensa-cabos) 

Conexão de descarga 

0Ext 50 PVC - Soldável ou junta de compressão 

Tubulação 

0Ext 50 PVC 

Válvula de retenção 

Tipo portinhola 2" BSP, latão 
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Desenho Esquemático da EEE Vênus 220 1 Linha Standard • 07 Bomba 

e 
N

º 

Descrição Qtde 

1 TANQUE 220L 1 

2 TAMPA ELEVATÓRIA 220L 1 

3 ANEL O'RING 1 

4 PRENSA CABO 1 /2" 1 

5 PRENSA CABO 3/8" 1 

6 ADAP. SOLDAVEL FLANGE ANEL 60X2" 1 

7 VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA 2" 1 

8 UNIÃO SOLDAVEL 50MM 1 

9 JOELHO SOLO. 90X50 MM 1 

10 TUBO SOLDAVEL 50MM PVC MARROM 1 

11 BUCHA SOLO. DE REDUÇÃO 60 X 50 MM CURTA 2 

12 ADAP. SOLDAVEL CURTO 60 X 2 2 

13 BOMBA SUBMERSÍVEL 1 

14 CHAVE BÓIA 1 

Desenho Esquemático da EEE Vênus 220 1 Linha Premium • 02 Bombas 

N
º Descrição Qtde 

1 TANQUE 220L 1 

2 TAMPA ELEVATORIA 220L 1 

3 ANEL O'RING 1 

4 PRENSA CABO 1 /2" 2 

5 PRENSA CABO 3/8" 2 

6 ADAP. SOLDAVEL FLANGE ANEL 60X2" 1 

7 TE SOLDÁVEL PP 50MM 1 

8 JOELHO SOLO. PP 90X50MM 2 

9 VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA 2" 2 

10 UNIÃO PP SOLO. 50MM(30 M.C.A) 2 

1 1 TUBO PP-50MM 2 

12 BUCHA SOLO. DE REDUÇÃO 60 X 50 MM 4 

13 ADAPTADOR CURTO PP UR 60 x 2" 4 

14 BOMBA SUBMERSÍVEL 2 

15 CHAVE BÓIA 2 
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Descrição Técnica 

A EEE tem volume total do tanque de 220 litros, o volume efetivo de bombeamento 
é de 135 litros e possui duas alternativas de moto-bomba submersível aplicável ao 
modelo VA220, VB220. 

O equipamento foi projetado para bombear efluentes domiciliares e industriais 
que estão localizados abaixo da rede de coleta (soleira negativa) e não dispõem da 
gravidade para tal finalidade. A máxima temperatura do efluente é de 40°C. 

O equipamento é composto de um tanque estanque produzido em plástico de 
engenharia e sua instalação pode ser enterrada, dentro de anéis de concreto ou 
sobre o piso. 

A instalação é simples, rápida, de baixo custo e requer mínima intervenção no local 
e pode ser feito por profissionais da área da construção civil residencial. As 
conexões de interligação são padrão de mercado (PVC) e podem ser conectadas 
com colas plásticas indicadas pelos fabricantes com capacidade mínima de 
pressão equivalente a PNlO. 

São disponibilizadas com duas entradas (DEllO/DEl60) e uma saída já montada de 
D50-PVC. 

TABELA DE RECALQUE 

TABELA DE RECALQUE 
SÓLIDOS 

AMT 
(MCA) PROPULSOR 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Máx. 

(mm) 
MODELO POnNCIA VAZÃO (M3/H) 

VA-220 0,37KW VORTEX 35 17,8 15,5 13,5 11,5 9,0 7 4,8 2 9,6 
V B -220 0,75KW VORTEX 35 22,5 20,2 21,3 18,4 17,3 15,8 14 12 10 7,5 4,8 1,9 13,5 

Através de duas entradas, os efluentes são despejados na câmara de 
bombeamento. Dependendo do modelo da bomba selecionado, o sensor de nível 
pode ser acoplado diretamente no equipamento ou colocados à parte. 

Eles são os responsáveis por acionar (ligar ou desligar) as bombas quando os níveis 
máximo e mínimo são atingidos. 

Os níveis de acionamento precisam de ajuste local do sensor de nível e devem ser 
feitos conforme a vazão de contribuição de projeto. 

Desenho dimensional indicando entradas e saída da EEE 
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Instruções de Segurança 

As bombas submersíveis VA220, VB220 são fabricadas por consagrados fabricantes, 
produzidas com tecnologia de ponta e dentro de rigorosas normas de segurança. 

Contudo, os riscos de acidentes não estão descartados em casos de mau uso, 
aplicações ou utilizações indevidas. 

Alimentação elétrica 

As bombas instaladas na EEE podem ser de dois modelos ou marcas e por esta 
condição os manuais das bombas são entregues juntamente com o MOI -Vênus 
220. 

É indicado ler o manual de instalação e operação de cada bomba aplicada na EEE 
para que se conheça o seu completo uso e restrições e que seja avaliado: 

• Certifique-se que o cabo terra do cabo elétrico da bomba esteja ligado no
aterramento do painel elétrico e/ou numa tomada de energia com aterramento.

• Aterramento inexistente ou inadequados aumentam os riscos de acidentes.

• Nunca se aproxime ou encoste no equipamento enquanto estiver em operação.

• Nunca transite sobre a elevatória enquanto a bomba estiver em operação.

• A aplicação é restrita ao uso de efluentes, não aplique o produto na condição de
recirculação.

• Não conecte a bomba com o cabo rompido ou danificado.

• O produto não foi desenvolvido para o bombeamento de líquidos inflamáveis,
explosivos.

• O equipamento pode ser aplicado em ambientes classificados de acordo com o
manual da bomba. Áreas classificadas com alto risco de combustão são
impeditivas para o uso do equipamento. Consulte a fábrica em casos desta
natureza.

Manuseio das Bombas 

As bombas VA220 e VB220 podem ser movimentadas em função de seu baixo peso 
e simples fixação, sendo permitido ajustes locais dentro das regras deste manual. 
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Para retirar o conjunto hidráulico (bomba, conexões e tubo de descarga) basta que 
a união roscável seja desacoplada e todo o sistema pode ser içado. 

Não manuseie o equipamento sem o uso de luvas de plástico. Isto evita a 
contaminação com o liquido bombeado. 

Nunca manuseie a bomba segurando-a pelo cabo elétrico. 

Em eventual manutenção, a bomba deve ser desconectada da rede elétrica e sob 
qualquer hipótese não deve ser acionada ou suspensa. 

As bombas devem ser apoiadas sob bancadas ou mesas de trabalho apropriadas 
em processo de manutenção e verificação. 

As ligações elétricas devem ser realizadas após a completa instalação do 
equipamento. 

O termo de garantia é automaticamente suspenso com a condição de mau uso. 

Manuseio e Movimentação 

Ao manusear a EEE, verifique a estabilidade e travamento do equipamento a fim 
de evitar choques, quedas e outros impactos. 

Tome posição adequada do corpo para manuseio a fim de evitar lesões e 
movimente o conjunto EEE em duas pessoas. 

O sistema pode ser tombado a um ângulo máximo de 30° e não pode ser jogado 
sob o risco de perda de garantia. 

Se aplicados equipamentos de içamento na movimentação, certifique-se da 
correta capacidade e normas de segurança aplicáveis, respeitando a condição de 
proteção dos cabos elétricos que nunca devem ser utilizados como alças de 
içamento. 

Especificações Técnicas e Instalação I Bombas Submersíveis 

Os manuais de operação e instalação das bombas são enviados separadamente a 
este manual e as recomendações e dados técnicos devem ser consultados em seus 
índices, onde são indicadas as principais características como dados de plaqueta, 
dimensionais, especificações técnicas, rede de assistência técnica e curva de 
performance. 
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A Garantia da bomba submersível é de 12 meses a partir da data de emissão da 
nota fiscal, sendo esse procedimento de inteira responsabilidade por parte do 
fabricante do equipamento. As condições e os procedimentos estão contidos no 
manual da bomba. Quando for solicitado a garantia, a nota fiscal de compra deverá 
ser apresentada na rede de assistência técnica mais próxima ao seu local. 

Dimensional da Estação Elevatória de Esgotos Vênus 220 
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Instalação da Elevatória Compacta de Esgoto 

É necessário que as tubulações de chegada estejam disponíveis para fins de 
posicionamento do equipamento no local. 

A dimensão da abertura do poço no solo deve ser de l,Oxl,Oxl,Om (LxCxH). 

Não devem ser utilizados caliças ou terra com objetos pontiagudos que podem 
levar a ruptura do tanque. 

Não devem ser utilizados compactadores vibradores no processo de fixação do 
tanque. 

Em locais onde o lençol freático é elevado, deve ser considerada a criação de uma 
base de concreto magro nas dimensões da abertura do poço de altura de 250mm 
(25cm) para acomodação da elevatória. 
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O sistema de fechamento roscável permite o travamento da elevatória, evitando o 
risco de queda de crianças e animais. 

A conexão de entrada de efluentes pode ser DEllO ou DE160 e o tubo de recalque é 
de DeSO em PVC. 

Inclinações devem ser aplicadas aos tubos de chegada do efluente a fim de que 
não haja retorno do liquido. 

Recomenda-se que o trecho de tubulação entre a EEE e rede coletora não seja 
demasiado a fim de evitar mau cheio na tubulação. 

Após a instalação no solo, é recomendado o enchimento do tanque com água 
limpa. 

Os sensores de níveis (chave-boia) devem ser ajustados no local de instalação de 
acordo com a vazão de contribuição. Desta forma, os níveis máximos e mínimos 
devem ser calibrados na obra. 

Check-up de instalação 

Antes de colocar a EEE em operação, deve ser realizado um minucioso check-up 
das condições finais de instalação. 

É altamente recomendado que todos os itens sejam validados antes da partida do 
sistema. 

O Verificação da tensão elétrica do local 

O Verificação da tensão elétrica da bomba 

O Verificação da caixa de entrada (se existente) 

O Verificação da existência ou não de lençol freático (se existir) 

O Controlar abertura do poço de instalação l,Oxl,Ox0,8m (LxCxH) 

O Checar tubulações de chegada dos efluentes (DEllO ou DE160) 

O Preenchimento do tanque com água, no processo 

O Instalação do sistema de gradeamento 

O Fixação do tanque com terra sem caliças ou pedras 

O Fixação do tanque sem uso de plataformas vibratórias 

O Fixação correta da tubulação de descarga 

O Verificação da variação máxima/mínima da tensão da rede (+-10%) 

O Verificação do sentido de giro da bomba, aplicado para rede trifásica 

O Limpeza da elevatória antes da ligação da(s) bomba(s) 
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Transporte 

Ao Transportar a estação elevatória portátil, assegure que o equipamento esteja 
firme, evitando quedas ou possíveis impactos. Durante o transporte, a unidade não 
deve ser tombada ou atirada. Sempre que possível, manuseie a estação com 
equipamentos de elevação de carga compatível com o peso do equipamento. 

Assegure que os equipamentos de elevação, cabo de aço ou corrente estejam em 
condições adequadas ao peso e dentro das normas de segurança. 

Nunca efetuar qualquer tipo de movimentação segurando por cabos elétricos ou 
tubulações. Efetuar ligações elétricas somente após a estação estar fixa em seu 
local de funcionamento. 

Operação 

Recomenda-se o controle da corrente elétrica consumida durante o 
funcionamento, comparando-a com o valor nominal indicado na placa de 
identificação e tabela de especificação técnica. 

Caso perceba ruído ou vibração excessiva da bomba, desligue a mesma e retire-a 
para inspeção. Não detectando qualquer anormalidade (ver tabela de avarias no 
item 7), contate o Centro de Serviços ou Assistência Técnica Sulzer mais próximo. 

Líquidos contendo partículas abrasivas reduzem a vida útil das peças de hidráulica 
da bomba e da vedação do eixo/ selo mecânico. 

Em bombeamento contínuo ou em utilização móvel, recomenda-se submergência 
total da bomba. 

Em operações cíclicas comandadas por controladores de nível, recomenda-se 
limitar o "nível desliga" conforme figura a seguir: 

'v m1n. 
-r----,,,-½-----------------------------

liga 

l<'-C>+-DNl 

Jc::,!c>I-DNl 
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Check-up de manutenção 

E indicada a verificação e limpeza do sistema de gradeamento mensalmente. 
Dependendo da condição do local de instalação, este procedimento deve ser feito 
quinzenalmente. 

Para a elevatória, é recomendada uma inspeção visual a cada 30 dias e devem ser 
verificados os seguintes pontos: 

O Integridade do poço e do tanque 

O Verificação de extravazamentos na periferia da elevatória 

O Verificação do estado da tampa de fechamento 

O Verificação das conexões elétricas dos cabos 

O Checagem de vazamentos na tubulação de descarga 

O Verificação da caixa de entrada (se existente) 

O Verificar se os controladores de níveis funcionam corretamente 

O Verificar se as vávulas de gaveta estão abertas (nos casos existentes) 

o Verificar se as válvulas de retenção estão funcionando corretamente
, 
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CERTIFICADO DE GARANTIA 

A PROJECT PUMPS BRASIL EIRELI, assegura ao proprietário do produto, garantia 
contra qualquer defeito de fabricação que nele se apresentar, pelo prazo de 12 
(doze) meses após a data de operação ou 18 (dezoito) meses contados da data da 
nota fiscal, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 

A garantia é concedida desde que recebam armazenamento e conservação 
adequada, sejam instalados corretamente, operados dentro dos limites de suas 
especificações e não tenham seus dados de identificação rasurados. 

A GARANTIA NÃO COBRE OS SEGUINTES CASOS: 

• Condição de funcionamento diferente da adquirida;

• Desgaste natural decorrente do uso ou provenientes de corrosão, abrasão ou
erosao;

• Manutenção inadequada ou inexistente;

• Manutenção fora da fábrica ou de uma assistência técnica autorizada;

• Alteração do produto sem expressa concordância da Project Pumps Brasil Eireli;

• Danos causados por fenômenos inerentes ao equipamento como: vibrações
externas provocadas pelo sistema ou outros equipamentos, golpe de aríete,
cavitação.

• Correrá por conta do proprietário as despesas decorrentes do transporte e seguro
do material defeituoso, desde o local da instalação até a fábrica ou sua assistência
técnica autorizada.

• Qualquer manutenção, alteração ou substituição da peça ou equipamento a título
de garantia, não estende o prazo de garantia original explicito no primeiro
parágrafo.

• Todo o material (peça ou equipamento), substituído a título de garantia, passa a
ser propriedade da Project Pumps Brasil Eireli.

• Para equipamentos e componentes fabricados por terceiros, a garantia se limita
as mesmas dos respectivos fabricantes, que será transferida totalmente a
compradora.

• Os serviços e peças decorrentes de defeitos de fabricação são cobertos por
garantia se constatados e reparados pela assistência técnica autorizada mediante
apresentação do certificado preenchido ou nota fiscal de compra.

Cliente: 

Modelo do Produto: ____________ _ Nº de série: ______ _ 

Nº da Nota Fiscal: Data: ----------

Rua Antenor Bergamo, 650, Pq. dos Cocais - Valinhos / SP • CEP: 13273-182 



Tabela de Avarias 

Sintoma Causa Provável Solução 

(1) Falha na chave-bóia
(1) Verifique se o plug da bomba esta conectado

corretamente na tomada de força.

(2) a) Verifique o cabo de alimentação; b) Verifique o

(2) Falha na alimentação sistema elétrico e conexões soltas; c) Verifique a tensão

de funcionamento entre os terminais Ll e L2.

(3) Fusível queimado ou
(3) Verifique os protetores do circuito e o disjuntor.

disjuntos desarmado

(4) Cabo de alimentação (4) Verifique danos no cabo externo e se necessário faça a

(1) Bomba não liga
danificado troca.

(S) Propulsor
(5) Inspecionar e remover objetos presos.

bloqueado/travado

(6) Água no interior do motor (6) Contatar a fábrica.

(7) Desligue a energia da bomba e solte o ralo de

(7) Obstrução na bomba drenagem. Retire o material de obstrução que está

prendendo o propulsor.

(8) Acúmulo de corpos

estranhos/ detritos na chave- (8) Limpar a chave-bóia cuidadosamente.

bóia

(1) Bomba ligada em tensão (1) Verifique se a tensão da rede está compatível com a

errada tensão de alimentação da bomba.

(2) Obstrução da bomba (2) Prossiga como mencionado em 1.7.

(2) Bomba desliga (3) Protetor térmico (motor (3) Verifique a tensão de alimentação da bomba, se está

repetitivamente monofásico) desliga e religa muito baixa procure corrigir a causa (cabos elétricos

devido corrente alta e muito compridos e finos, sobrecarga da rede)/ verifique a

aquecimento demasiado da submergência da bomba corrigindo o nível conforme o

bomba item 5 (Operação) do manual.

(1) Nível do líquido do tanque (1) Verifique se a bomba está succionando ar, então

insuficiente aumente a submergência.

(3) Baixa vazão (2) Obstrução da tubulação
(2) Verifique abertura de registros e válvulas e presença

de materiais sólidos nas tubulações e conexões.

(3) Válvulas parcialmente
(3) Verifique e ajuste a abertura das válvulas.

fechadas
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