Tecnologia de
Bombeamento

As séries da OverWatch das Bombas
Direct In-Line eliminam os possíveis
perigos e dificuldades associadas com
as instalações em poço úmido. Nosso
sistema é projetado para diminuir
estravasão e bloqueios que podem levar
a riscos ambientais e de segurança.
OverWatch também faz uso de tecnologia
patenteada para manter uma vigilância
cuidadosa do sistema, para que então
você não precise fazê-lo.

Máximo de segurança;
Mínimo Risco
Com a eliminação da necessidade de poço úmido, evita
perigos associados a espaços confinados. O acúmulo de gases
como sulfeto de hidrogênio e metano afeta diretamente o
meio ambiente, a saúde dos que estão expostos e apresenta
um possível perigo de explosão quando combinado com
uma fonte de ignição.
Projetado com o único sistema patenteado para bombear
efluentes diretamente no ponto de entrada, em gravidade ou
poço úmido de esgotamento, o OverWatch prevalece sobre
as desvantagens dos volumes retidos de efluentes, incluindo
a exposição a gases e odores perigosos.

35
anos
de
segurança
e serviço
confiáveis

• O monitoramento constante evita os riscos ambientais,
de saúde e segurança associados a bombas entupidas e
estações elevatórias transbordando.
• Minimizar os riscos de segurança para o pessoal operacional
devido à redução da profundidade da estrutura e do
equipamento que opera em um ambiente mais saudável.
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Aumento da eficiência operacional; Redução de
custos de manutenção
Graxa e óleos, materiais fibrosos, ‘’resíduos de lavagem’’ e outros sólidos continuam
a afetar a eficiência operacional no tradicional poço úmido.
Um poço úmido tradicional coleta águas residuais e depois bombeia uma vez que
o sistema atinge um nível predeterminado. Uma tecnologia que remonta ao início
de 1930, esse processo permite que o acumulo de materiais possa bloquear os
rotores. Não apenas existe o risco de danificar os impulsores, equipamentos e
estruturas, como eles podem corroer devido ao acúmulo de materiais abrasivos e
soluções ácidas e cáusticas-Tudo isso levando ao desgaste prematuro, falhas na
bomba e custos extensivos de manutenção e substituição.
Projetada especificamente para absorver a mistura ar/fluído que flui das linhas
de gravidade na rede de esgoto, a OverWatch é movida por acionamentos de
velocidade variável. A operação se baseia no bombeamento contínuo e modulado
diretamente da entrada do efluente. OverWatch utiliza um sensor na entrada
combinado com acionamentos de velocidade variável para ajustar em linha
com o fluxo recebido, eliminando oscilações hidráulicas enquanto se adapta
automaticamente para alterar constantemente as taxas de fluxo e redução de
carga. Esse modo de operação exclusivo permite que os materiais se movam pelo
sistema sem causar obstruções e fornece uma solução durável a longo prazo, com

OverWatch™
constantemente monitora
e acompanha as unidades
de bombeamento
para determinar se há
entupimento. Caso seja
detectado, a unidade se
reverterá para limpar. Isso
é especialmente eficaz
quando combinado com
o impulsor patenteado,
que expõe dentes afiados
como navalha para rasgar
qualquer trapo fibroso
ou pano que possa ter
causado o entupimento.
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Soluções
poderosas de
bombeamento

5

Instalação Simplificada
Como parte de um projeto de estação, a instalação
simplificada do sistema OverWatch permite reduzir
significativamente os custos de engenharia civil:
As obras de base requerem, no mínimo, um metro a
menos de profundidade e concreto
Elimina depósitos de sedimentos, reduzindo a altura
da estrutura a 1,5 pés abaixo da entrada de água.
Dutos e tanques pré-fabricados ou tubulações de
concreto disponíveis no mercado são mais do que
suficientes para conter os equipamentos e sistemas
de válvulas do sistema.
A instalação a seco permite que a caixa de válvula
seja instalada sem a necessidade de uma câmara de
válvula separada. É necessária uma única porta de
inspeção
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Proteção sem paralelo; Desempenho Incomparável
OverWatch™
A solução moderna para o sistema de esgotos e águas residuais mais ecológico e econômico.

Poço Úmido Tradicional

OverWatch™ Direct In-Line Pump
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Um Sistema de Engenharia Completo e Personalizável
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1. FLANGE DE PAREDE E VÁLVULA DE
SECCIONAMENTO PRINCIPAL:
Projetado para facilitar o fechamento da entrada de
águas residuais para permitir manutenção.
• Aço Inoxidável 304L ou 316L, fornecendo uma
conexão selada à entrada principal
• Compatível com entradas redondas e quadradas
e pode ser configurado para várias conexões
• Oisolamento do sistema permite que o sistema
seja cortado do fluxo de entrada
2. IMPULSORES:
Os dois impulsores de vórtice cônicos são
protegidos contra entupimentos. O equipamento
de vedação pode ser totalmente girado quando
seco, sem causar danos. Disponível em 3 opções:
Impulsor de Vórtice Cônico:
Perfeito para efluentes brutos com gás
arrastado e abrasivos
• Permite que a maioria dos materiais fibrosos e
sólidos, como roupas, bandagens, plásticos e
detritos que passam através da bomba

•

T4 Impulsor:
Impulsor aberto multicanal, fabricado em AISI
304L ou 316L em aço inoxidável
• Ampla seção de fluxo que oferece ótima
eficiência do fluxo de água
• Montado em modelos maiores
• Acoplado ao motor Premium IE3

•

DIPCUT IMPELLER:
A tecnologia patenteada permite que o
impulsor forneça capacidade de fluxo ou
trituração, dependendo da rotação
• Muda a direção da rotação automaticamente
quando necessário para cortar materiais
fibrosos e panos longos, triturando e eliminando
facilmente esses materiais

•

3. MOTORES:
Duas unidades são conectadas por um corpo
hidráulico.
• Motores padrão – IP67 e IE3 classe de eficiência
compatível com motores industriais regulares
• IP67 motores ‘’imersíveis’’ equipados com
conexões blindadas em epóxi a cabo

4. MEDIDOR DE NÍVEL:
O nível a montante é medido por um sensor de
pressão, montado na corrente de água da entrada
do efluente.
• Alta resistência de desgaste e de depósito de
material
• Mede constantemente a altura do fluido na
entrada
• Membrana nivelada em aço inoxidável
5. SELO MECÂNICO:
Sem câmara de óleo
Capacidade de operar a seco até 150 horas
Grande capacidade; opera sob pressão

•
•
•

6. CORPO HIDRÁULICO COMPARTILHADO:
Conectado aos dois motores, o corpo hidráulico
AISI 304L em aço inoxidável é especialmente
desenvolvido para ser capaz de receber
diretamente efluentes.
• Aproveita a velocidade do fluxo da entrada
acionada por gravidade
• O fundo do corpo hidráulico serve como uma
armadilha de pedra com porta de inspeção e
valvula de drenagem
• Caixa de válvula em portinhola no recalque
dispensa a necessidade de tubulação e retenção
entre as duas volutas
• Caixa de válvula em portinhola atua como uma
válvula de retenção com 3 posições de válvula:
direita, esquerda, central; impedindo que o fluxo
circule de volta através da bomba que não está
em operação
• A flange de descarga é compatível com as
normal internacionais bem como o soquete de
medição de pressão
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PAINEL DE CONTROLE
(Controle de Nível Avançado, A.L.C)
Com base nos princípios associados de regulação
hidráulica e velocidade variável, a operação do sistema
utiliza um sistema de controle eletrônico que é tão
completo quanto fácil de usar.
O OverWatch executa toda a funcionalidade de uma
estação de elevação tradicional sem a necessidade
de equipamento adicional. A variação de velocidade
e os níveis simplificados de controle no mesmo painel
permitem a regulação em todas as configurações,
incluindo os sistemas de esgoto combinados mais
complexos.
•
•
•
•
•

Alteração automática
Parada de emergência
Backup automático
Controle manual
Reversão automática do sentido de rotação para
limpeza
Definição automática de limites operacionais

•

A utilização de uma rampa de aceleração e
desaceleração (antes que cada unidade de
bombeamento pare) elimina a batida da válvula
durante o bombeamento difásico (líquido e gás), assim
o golpe de aríete também pode ser reduzido.
Fornecendo regulamentação para todas as
configurações, incluindo as de um complexo sistema
de esgoto combinado, o OverWatch oferece um alto
nível de monitoramento e controle.
•
•
•
•
•
•
•
•

Sobrecorrente, sobretensão e subtensão
Sensores de falhas
Registro de falhas
Auto diagnóstico
Bloqueio do rotor
Histórico de falhas
Perda de fase
Parada de emregência
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As Bombas e o Controle que você Precisa,

GARANTIDO
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É O SEU PARCEIRO CONFIÁVEL
Manter suas operações industriais, municipais e de
drenagem funcionando eficientemente requer o parceiro
certo. Unificando a experiência e o conhecimento
das soluções BJM Pumps e Stancor Pump & Control,
a Industrial Flow Solutions é o parceiro de confiança
que fornece a solução que você precisa quando você
precisa. Maximizamos sua eficiência e capacidade de
adaptação através de nosso portfólio de produtos BJM
e Stancor e suporte ao cliente líder do setor.
Você pode confiar na Industrial Flow Solutions para
continuar oferecendo o equipamento de qualidade em
que você confiou. Nosso compromisso com os nossos
clientes permanece com as mesmas pessoas e produtos
em que você confiou para fazer o trabalho. Nossos
representantes de atendimento ao cliente experientes
e responsivos correspondem ao seu desafio com o
produto certo e o entregam com rapidez.

Distributor:

Industrial Flow Solutuions
860.399.5937
www.flowsolutions.com

Distribuidor Oficial no Brasil
Toraqua Technologies
+55 19 3461-8738
www.toraqua.com.br
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