HIGH
EFFICIENCY
SYSTEM

(Sistema de Alta
Eficiência)

Manual de Instruções

PARABÉNS!
Você acaba de adquirir um produto desenvolvido com a mais alta tecnologia.
Para facilitar o manuseio e esclarecer dúvidas, a Franklin Electric Indústria de
Motobombas S.A. elaborou este Manual que traz informações importantes sobre
instalação, operação e manutenção do produto, além de dicas interessantes para que
Você obtenha o melhor rendimento do seu equipamento.
Para obter informação sobre Assistência Técnica ao Produto, entre em contato com o
Suporte Técnico da Fábrica, através do 0800 648 0200.
Leia atentamente as instruções antes de instalar o seu equipamento e guarde o Manual
para eventuais consultas.
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NORMAS DE SEGURANÇA
Este é um símbolo de alerta e segurança.
Quando você ver este símbolo no produto ou
no manual, leia tentamente o texto referente
ao símbolo e esteja alerta ao real perigo
que possa causar o não cumprimento das
instruções, como ferimentos pessoais ou
danos ao equipamento.

Este símbolo adverte
sobre os perigos que
poderão causar, como
ferimentos pessoais,
morte ou danos ao
equipamento.

O não cumprimento das normas de segurança poderá ocasionar danos físicos,
materiais e ambientais. A não observação das normas de segurança causa a perda
total da garantia do produto.
Nota: Antes da instalação e da utilização do equipamento leia atentamente as
instruções descritas a seguir.

ATENÇÃO!

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS
• Assegure-se de que a energia esteja desligada e que não existe risco de ser
religada acidentalmente, antes de conectar qualquer cabo, realizar inspeção,
limpeza e/ou manutenção do sistema.
• A instalação elétrica deve ser feita conforme NBR 5410. O não cumprimento
desta norma pode resultar em choque elétrico, ferimentos, risco de morte,
incêndio, desempenho inadequado ou falha total do equipamento.
• Caso haja alguma avaria ou defeito no produto, entre imediatamente em
contato com a Assistência Técnica ou com o revendedor. Não utilize o
equipamento caso você suspeite que ele esteja com algum defeito.
• Certifique-se que a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão do
produto.
• Obrigatório o aterramento do motor elétrico conforme NBR 5410 ou norma
equivalente do país onde o produto será instalado. Este procedimento
protege as pessoas contra choque elétrico quando em contato com partes
metálicas eventualmente energizadas, garante o correto funcionamento do
equipamento e permite uma utilização confiável e correta da instalação.
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• No circuito elétrico do produto, de acordo com a NBR 5410, é obrigatório
a instalação de um interruptor diferencial residual ou disjuntor diferencial
residual (“DR”), com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas
instalações elétricas. Estes dispositivos possuem elevada sensibilidade que
garantem proteção contra choques elétricos.
• Observe as informações contidas nas etiquetas do produto e neste manual.
• Por medida de segurança, mesmo com o motor aterrado, nunca entre na
água e nem movimente o produto enquanto o sistema estiver energizado.
Perigo de choque elétrico.
• Em caso de queima do motor, não toque no equipamento enquanto a chave
geral que alimenta o sistema elétrico estiver ligada. Contrate um profissional
habilitado para retirar o equipamento e avaliar a instalação.
• A motobomba e componentes são pesados. O levantamento e apoio
inadequados destes equipamentos pode resultar em ferimentos pessoais e
avarias no produto.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
• Leia todas as instruções contidas neste manual antes de instalar e colocar o
equipamento em funcionamento, sempre observando as indicações de segurança e
seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.
• Todo poço deve ser construído por empresa habilitada, sob responsabilidade técnica
de profissional legalmente habilitado e com base em projeto do poço (conforme
NBR 12212). A água proveniente de um poço mal construído geralmente contém
areia, sujeira e partículas abrasivas que podem danificar a bomba.
• Verifique se o poço tem diâmetro suficiente e profundidade necessária para
acomodar a bomba.
• A presença de areia na água a ser bombeada não deve ultrapassar 50 g/m3.
• A motobomba submersa foi projetada para bombear água potável com temperatura
máxima de 30 °C. Para situaçõe de bombeamento diferente entre em contato com
o Suporte Técnico da Fábrica atraves do 0800 648 0200.
• Nunca suspenda a motobomba pelos cabos elétricos e nem acione o motor, mesmo
que por poucos segundos, sem que a motobomba esteja completamente submersa.
A garantia não cobre danos causados por estes procedimentos.
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• Os dados do motor elétrico estão impressos na sua carcaça.
• Sempre que realizar qualquer operação de inspeção, limpeza e/ou manutenção no
sistema, assegure-se primeiro que a energia que o alimenta esteja desligada e que
não exista risco de ser ligada acidentalmente.
• Nas instalações onde o fornecimento de água não pode ser interrompido por longos
períodos, torna-se obrigatório manter uma bomba reserva.
• Não utilize a motobomba submersa em áreas de banho e/ou natação.
• Por medida de segurança, nunca entre na água e nem movimente a motobomba
enquanto o sistema estiver em funcionamento. Perigo de choque elétrico.
• A instalação do equipamento deve ser feita por profissional legalmente habilitado.
• Guarde este Manual de Instrução, pois todas as informações sobre a seu sistema
High Effciency System estão nele contidas.
• As informações de modelo, nº de série e prazo de garantia estão contidas no selo
de garantia que acompanha a nota fiscal do produto.
• Para informações adicionais, entre em contato com o Suporte Técnico da Fábrica
pelo 0800 648 0200 ou pelo e-mail atecbrasil@fele.com.

INTRODUÇÃO
Desenvolvido com o reconhecido know-how e garantia de qualidade Franklin Electric,
o High Efficiency System (Sistema de Alta Eficiência) é um sistema inovador de
bombeamento de água, composto por um motor submerso síncrono, inversor de
frequência e filtro de saída. Ideal para aplicações contínuas onde é necessário reduzir
os gastos com energia elétrica e garantir o retorno do investimento.
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1. COMPONENTES
I (IP21)
G

I

I (IP66)

D
C

B
Boia Elétrica
Superior

A

F

Boia Elétrica
Inferior

E

H
Exemplo de aplicação com duas boias elétricas

Figura 1 - Componentes do sistema

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
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Motor submerso síncrono
Bombeador (*)
Filtro de saída
Sensor de fluxo (**)
Boia Elétrica (***)
Interruptor DC (***)
Placas fotovoltaicas (****)
Entrada de corrente alternada
Inversor de frequência

*Componente não incluso no sistema e
vendido separadamente
**Disponível somente no sistema High
Efficiency SOLAR System
***Componente não incluso no sistema
**** Componente utilizado no Sistema
High Efficiency Solar System, não incluso
no sistema e vendido separadamente

2. INSPEÇÃO DO PRODUTO
No recebimento do produto, verifique se as informações técnicas do produto
correspondem ao pedido de compra.
Antes de realizar o acoplamento do conjunto, certifique-se de que a
etiqueta de identificação do motor corresponde aos dados do bombeador.
Certifique-se
• De que a tensão do produto é compatível com a tensão da rede elétrica de
alimentação.
• Se a potência nominal do motor é igual ou superior a potência máxima consumida
pelo bombeador.
• Se o acoplamento ligado ao eixo do bombeador é compatível com o eixo do motor.
• Se durante o transporte não ocorreu nenhum tipo de dano ao equipamento. Caso
venha a ocorrer algum problema, informar imediatamente o fornecedor.

3. ARMAZENAMENTO
O sistema deve ser armazenado em local coberto, seco e bem arejado, procurando
sempre mantê-lo em sua embalagem original até o momento da instalação.
Mantenha o motor em posição vertical através de um suporte adequado,
checando sua estabilidade, a fim de evitar quedas (figura 2). Posicione o
motor com o eixo voltado para cima.
Não armazene o sistema em locais com incidência de luz solar ou outras fontes de
calor. Observe a temperatura de armazenamento que é de -15 °C a +60 °C. Em caso de
um longo período de armazenamento, proteja o flange de acoplamento do motor com
graxa, a fim de evitar oxidação e gire periodicamente o eixo, a fim de evitar possível
bloqueio do mesmo.

Figura 2 - Sugestão de suporte para armazenamento do bombeador
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4. POSIÇÃO DE MONTAGEM
Os motores submersos síncronos Franklin Electric foram projetados para funcionar
na posição vertical, eixo para cima. No entanto, eles também podem ser instalados
em posições inclinadas, variando desde eixo-vertical até eixo-horizontal. Conforme
a montagem afasta-se da posição vertical e aproxima-se da horizontal, cresce a
probabilidade de redução da vida útil do mancal de apoio axial.
Para instalação horizontal, favor entrar em contato com a fábrica, através do 0800
648 0200.

5. TEMPERATURA E FLUXO DE ÁGUA
Os motores submersos síncronos Franklin Electric foram projetados operar usando
todo o fator de serviço em água com temperatura de até 30 °C. Para garantir um
resfriamento apropriado, requer-se um fluxo de 0,2 m/s no motores de 6" e 0,5 m/s
nos motores de 8".
Para operação em temperatura superior a 30 °C, consulte a Fábrica através do 0800
648 0200.

5.1. Camisa Indutora de Fluxo
Se o fluxo for menor do que o especificado, então deve-se utilizar uma camisa
indutora de fluxo (figura 3). O uso da camisa indutora de fluxo é indispensável nas
motobombas instaladas em lagos, tanques, cisternas ou qualquer outro reservatório
aberto.

Figura 3 - Camisa indutora de fluxo
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6. INSTALAÇÃO
A instalação e manutenção do sistema deverá ser realizada
somente por profissionais qualificados e habilitados. Este
equipamento opera em tensões que podem provocar lesões ou
até mesmo morte por descarga elétrica.
• Antes de realizar o procedimento de instalação, assegure-se primeiro que a energia
que alimenta o sistema esteja desligada.
• Espere ao menos 5 minutos após a desconexão da alimentação antes de realizar
qualquer tipo de manutenção para garantir a completa desenergização.

6.1. Preparação para Instalação do Conjunto Motobomba
Antes da instalação do sistema será de extrema importância verificar:
• Se os instrumentos (cordas, cintos, correntes, etc.) e os equipamentos (guincho,
guindaste, grua, etc.) usados no manuseio, içamento e posicionamento da
motobomba no poço, estão bem dimensionados para o peso e são compatíveis e
em conformidade com as normas de segurança.
• As corretas dimensões do poço, garantindo que a sua estrutura permita a passagem
livre da motobomba, assegurando uma profundidade de instalação suficiente para
garantir o desempenho hidráulico.
• A qualidade da água, temperatura e eventual presença de areia e lama.
• Se a rede elétrica possui energia suficiente para atender a demanda.
• A eficiência dos sensores de nível contra o funcionamento a seco.
• Se existe algum vazamento visível no motor. Havendo razões para acreditar na
ocorrência de vazamento em quantidades consideráveis, consulte o fabricante
quanto ao procedimento de verificação.

6.1.1. Leitura de Resistência e Isolamento
Para a montagem e inspeção de trabalho é necessário um megômetro de 500 VDC a
fim de realizar a medição de isolamento que deve ser realizada antes de introduzir a
motobomba no poço, durante a sua descida e quando o conjunto estiver submerso
no local de uso.
A resistência de isolamento é mostrada no megômetro e deve seguir os parâmetros
demonstrados na tabela 1 abaixo (temperatura ambiente de 20 °C):
11

Valores Normais Entre Todos os Fios do Motor e o Fio Terra (Motor com Cabo de Entrada)
Condição

Valor em Megaohms

Para motor novo

4 MΩ

Para motor usado

1 MΩ

Valores Normais Entre Todos os Fios do Motor e o Fio Terra (Motor Sem Cabo de Entrada)
Condição

Valor em Megaohms

Para motor novo

400

Para motor usado

200

Tabela 1 - Resistência isolada do motor a 20°C e 500 VDC

6.1.2. Desbalanceamento da Corrente entre Fases da
Rede Elétrica
As redes trifásicas podem apresentar desbalanceamento entre as fases, cujas
consequências são: sobreaquecimento, disparo do relé de sobrecarga, vibração e
queda da vida útil do motor.
O desbalanceamento máximo de corrente para os motores funcionarem sem
problemas é de 5%. Verifique se o funcionamento ocorre neste padrão, de acordo
com os passos que seguem:
A. Meça a corrente em cada uma das 3 fases do motor.
B. Some os 3 valores medidos e divida por 3 para encontrar a média.
C. Compare o valor médio encontrado, com o maior valor medido em uma das 3
fases. Se a diferença existente for maior do que 5%, solicite à concessionária de
energia a equalização da rede.
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6.2. Preparação para Instalação do Inversor de
Frequência
• Certifique-se de que apenas pessoas autorizadas e habilitadas se aproximem das
conexões enquanto o sistema estiver energizado.
• Para instalações com alimentação de energia solar, utilize um interruptor ou
disjuntor CC adequadamente dimensionado para desconectar a alimentação de
entrada CC do Inversor de Frequência durante a instalação e manutenção. Utilize
um voltímetro para se certificar da ausência de tensão na linha antes de continuar
com a instalação ou manutenção.
• Mantenha o mais longe possível do local da instalação qualquer material inflamável.
• Instale o Inversor de Frequência longe da incidência direta dos raios solares para
evitar superaquecimento e rendimento reduzido.
• Não bloqueie a circulação de ar próximo do dissipador de calor do Inversor de
Frequência.
• Isole o local da instalação, limitando o acesso de animais, a fim de evitar danos ao
sistema como um todo.
• Utilize proteções para os cabos contra danos provocados por intempéries. Para
maior proteção enterre todo o sistema de cabeamento.
IMPORTANTE: Para dimensionar o sistema, certifique-se de que a motobomba e o
arranjo fotovoltaico estejam adequados à necessidade.

6.2.1. Local para a Instalação do Inversor de Frequência
• O Inversor de Frequência deve ser instalado sobre uma estrutura sólida e com
suporte como, por exemplo, uma parede ou poste, levando-se em consideração o
peso do equipamento.
• A circulação de ar auxilia no resfriamento dos componentes elétricos internos. Por
isso, é indicado deixar pelo menos 46 cm de distância acima e abaixo do Inversor
de Frequência, a fim de permitir o fluxo de ar e a consequente troca de calor.
• O Inversor de Frequência deve ser instalado de modo que os cabos estejam
orientados para baixo.Também não deve ser exposta diretamente sob os raios
solares nem ser instalada próxima de locais sujeitos à umidade ou temperaturas
extremas. Isto provocará a diminuição do rendimento. Portanto para um rendimento
máximo, posicione o Inversor de Frequência sob o abrigo do sol.
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• Para garantir uma máxima proteção contra umidade, o Inversor de Frequência deve
ser instalado na posição vertical com a tampa corretamente alinhada e com todos os
parafusos correspondentes devidamente fixados. Devem-se utilizar componentes
protetores, conexões ou tubos impermeáveis para se instalar os cabos dentro da
estrutura metálica.

6.3. Acoplamento e Montagem do Motor ao Bombeador
Para o correto acoplamento da motobomba, proceda da seguinte forma:
• Verifique com a mão se os eixos do motor e da bomba estão girando livres; se
você fizer o uso de instrumentos como alicate, chave de fenda ou pino, proteja a
superfície do acoplamento com uma fita adequada para prevenir danos;
• Limpe cuidadosamente as superfícies a serem acopladas e remova eventuais
excessos de pintura, poeira ou sujeira;
• Posicione o motor na vertical checando a estabilidade durante toda a operação de
acoplamento;
• Use equipamentos adequados (guindaste móvel, guincho, etc.), para elevar a bomba
e quando esta estiver perfeitamente na vertical sobre o motor, abaixe-a lentamente
tomando cuidado para que o eixo do motor entre livremente no acoplamento da
bomba (figura 4). Proteja suas mãos durante esta operação.
• Na operação de acoplamento, mantenha suas mãos longe da superfície
de acoplamento.
• Verifique se os cabos elétricos do motor estão alinhados com o guardacabos do bombeador.

Figura 4 - Acoplamento da motobomba
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Em caso de motores com a proteção do eixo estriado, sugerimos lubrificar as ranhuras
do acoplamento com uma cobertura fina de graxa à prova d’água e não tóxica para
prevenir o desgaste, devido a eventual presença de areia.
• Aperte diagonalmente os parafusos de fixação utilizando uma chave de torque
(figura 5).

Figura 5 - Chave de torque

6.4. Conexão dos Cabos
• Assegure-se de que a energia esteja desligada e que não existe risco de ser religada
acidentalmente, antes de conectar qualquer cabo, realizar inspeção, limpeza e/ou
manutenção do sistema.
• Retire a tampa do Inversor de Frequência.
• Utilize acessórios e proteções para os cabos que garantam sua proteção contra
danos provocados por intempéries.
• Dimensione os cabos de alimentação de acordo com as correntes máximas de
funcionamento indicadas no item 11.5. Verifique se todos os dispositivos de
proteção como fusíveis ou disjuntores estão dimensionados corretamente e se
estão instalados de acordo com as normas de segurança local.
• Efetue as conexões dos cabos de acordo com as instruções mencionadas neste
manual e de acordo com as normas de segurança local.
• Recoloque a tampa do Inversor de Frequência ajustando os parafusos.
• Garanta que a tampa do Inversor de Frequência e a passagem dos cabos estejam
devidamente vedados, a fim de impedir a entrada de insetos no controlador.
NOTA: É obrigatório o aterramento do sistema incluindo todos os componentes:
motobomba, inversor de frequência, filtro de saída e painéis fotovoltaicos (quando
utilizado o High Efficiency Solar System), conforme previsto na NBR 5410 ou norma
equivalente do país onde o produto será instalado.
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6.4.1. Conexão dos Cabos do Motor ao Filtro de Saída
Conecte os cabos do motor ao bloco de terminais do Filtro de Saída de acordo com
as cores indicadas na Tabela 2.

U

V

W

PE (Terra)

Marrom

Cinza

Preto

Amarelo / Verde

Tabela 2 - Cores dos cabos do motor

Os cabos U, V, W do motor devem ser conectados aos terminais U2, V2 e W2 do
Filtro de Saída, conforme Figura 6. O cabo PE (Terra) deve ser conectado ao terminal
de aterramento, indicado na Figura 6.

Terminal de
Aterramento
Figura 6 - Terminais do filtro de saída
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6.4.2. Conexão dos cabos do Inversor de Frequência ao
Filtro de Saída
Conecte o cabo de alimentação do Filtro de Saída ao Inversor de Frequência nos
terminais U/T1, V/T2, W/T3 do Inversor de Frequência, conforme Figura 7 e aos
terminais U1, V1 e W1 do Filtro de Saída, conforme Figura 8.

Figura 7 - Terminais do inversor de frequência - alimentação elétrica

Figura 8 - Terminais do filtro de saída
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6.4.3. Conexão do Inversor de Frequência – CA (Corrente
Alternada)

Terminal de Aterramento

Terminal de Aterramento

Os cabos de alimentação elétrica devem ser conectados aos terminais L1, L2 e L3
do Inversor de Frequência, conforme Figura 9. O Terra deve ser conectado a um dos
parafusos de aterramento do Inversor de Frequência, como indicado na Figura 9.

Figura 9 - Entradas de corrente alternada no inversor de frequência

6.4.4. Conexão Inversor de Frequência – CC (Corrente
Contínua)
As entradas de corrente contínua estão indicadas com um adesivo de advertência.
Para conectar os cabos de corrente contínua, retire o adesivo e conecte os cabos nos
terminais DC- e DC + do Inversor de Frequência, conforme Figura 10.

Figura 10 - Entradas de corrente contínua
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IMPORTANTE
• A entrada DC è apenas para alimentação de corrente contínua (CC). Nunca
conecte cabos de alimentação de corrente alternada (CA).

7. CARACTERÍSTICAS DE PROTEÇÃO DO
INVERSOR DE FREQUÊNCIA
O monitoramento eletrônico permite ao inversor de frequência inspecionar o sistema
e desliga-lo automaticamente em caso de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Subtensão;
Sobretensão;
Falta de fase;
Motor travado;
Baixa carga;
Sobreaquecimento;
Sobrecarga;
Curto circuito.

8. SENSOR DE FLUXO
8.1. Informações do Sensor de Fluxo
Um sensor de fluxo está disponível no pacote do sistema High Efficiency SOLAR System
para detectar condições de fluxo baixo ou ausente e evitar danos ao bombeador, ao
motor e à tubulação. Quando houver pouca irradiação solar, chegará um momento em
que não haverá energia solar suficiente para proporcionar um fluxo adequado.
A motobomba atingirá uma condição de baixa carga (deadhead) em que gira, mas
não movimenta mais água. Caso continue operando em uma condição de baixa carga
poderá ocorrer superaquecimento da motobomba e, em seguida, da tubulação, já que
não há água em movimento para carregar o calor.
Nota: O uso do sensor de fluxo no sistema High Efficiency Solar System é obrigatório.
A não utilização do mesmo, pode acarretar a perda da garantia do produto.
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8.2. Funcionamento do Sensor de Fluxo
O sensor de fluxo detecta o fluxo adequado, permitindo uma operação contínua; ou
detecta um fluxo baixo ou ausente, permitindo um modo de operação baixa carga que
alterna um intervalo de tempo de execução e um intervalo de resfriamento, evitando
o superaquecimento do motor e da motobomba. Esse recurso se destina a proteger
o sistema de bombeamento contra acúmulo de calor, o que pode resultar em falha
prematura.
Se o fluxo não atender ao valor mínimo para fechar o sensor por um determinado
tempo, o inversor de frequência interromperá o funcionamento do motor.

8.3. Conexão dos Cabos do Sensor de Fluxo
Uma das extremidades é conectada nos terminais do próprio sensor de fluxo,
conforme Figura 12, e a outra extremidade é conectada ao Inversor de Frequência
através do terminal 9, conforme Figura 11.

Figura 11 - Terminais do Inversor de Frequência - conexão do sensor de fluxo
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• O sensor de fluxo F21 pode ser instalado em qualquer orientação, exceto na posição
onde a tampa do sensor fique voltada para baixo.
• Instale o sensor de fluxo F21 numa tubulação reta e a uma distância de pelo menos
5 vezes o diâmetro da tubulação de recalque para cada lado do sensor de fluxo. Esse
procedimento garantirá um fluxo linear, ou seja, sem turbulência na pá do sensor.
Portanto, não instale o sensor de fluxo onde há geração de turbulência no fluxo de
água, por exemplo, próximo a registros, válvulas e outros acessórios, garantindo
assim uma resposta.
• O sensor de fluxo deverá ser instalado o mais próximo possível da tubulação,
através de uma conexão TÊ e uma bucha de redução de 1” para o diâmetro da
tubulação de recalque.
• Utilize uma vedação adequada nas roscas dos bocais do sensor de fluxo. Nunca
utilize a tampa superior do sensor como apoio para rosqueá-lo na tubulação.
• Alinhe o sensor de fluxo em paralelo à tubulação e verifique o sentido da flecha
indicada no corpo do sensor, que deve estar no mesmo sentido do fluxo da
água. O sensor de fluxo não funcionará adequadamente se o mesmo não estiver
perfeitamente alinhado. Quando o sensor for instalado e alinhado em uma tubulação
vertical, a sensibilidade do mesmo será levemente aumentada.
• Retire a tampa superior do sensor, soltando o parafuso. A parte inferior do sensor
também pode ser desprendida da tubulação. Isso significa que a pá do sensor pode
ser alterada em suas dimensões, aparando-a ou cortando-a sem a necessidade de
mexer na parte elétrica.
• Conecte as pontas de uma das extremidades do cabo nos terminais NO e C,
conforme a figura abaixo.
Prensa cabo

Bucha de Redução 1"
Conexão TÊ

NO C
Terminal de
Ligação

Fluxo

Comprimento 5 vezes o diâmetro da
tubulação na entrada e saída do sensor

Corte mínimo da pá para
limpar a tubulação de 4 mm.

Figura 12 - Sensor de fluxo F21
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• Feche e parafuse a tampa no sensor, certificando-se de que a mesma e o prensa
cabo estejam devidamente vedados. Em caso de instalações expostas ao tempo,
garanta proteções extras a fim de evitar a entrada de água.
• O sensor detectará fluxos menores quando estiver no sentido de cima para baixo.
No sentido de baixo para cima a sensibilidade será levemente diminuída. Isto
ocorre devido ao efeito da gravidade sobre o próprio peso da pá. Este efeito é mais
visível em tubulações com diâmetros suficientes para utilização das pás em seu
comprimento original.

Após a instalação ou manutenção, certifique-se de que a tampa do sensor de
fluxo foi corretamente recolocada inclusive com os parafusos devidamente
ajustados. Assegure-se também que o prensa cabo esteja montado
corretamente.
Recomenda-se não deixar o sensor de fluxo sem a tampa, pois o mesmo
estará totalmente desprotegido contra água e há o risco de choque elétrico.
Caso haja a necessidade de emenda no cabo do sensor, certifique-se de que
esteja devidamente conectada e isolada. Sugere-se colocar o cabo em um
conduite e não deixa-lo exposto, a fim de evitar danos.
É obrigatória a utilização do sensor de fluxo para a proteção do sistema.

8.5. Ajuste da Pá do Sensor de Fluxo
O sensor de fluxo possui uma pá para instalação na tubulação. A pá pode ser cortada
tanto no comprimento quanto na largura. Pode-se ajustar o comprimento da pá em
função do diâmetro da tubulação, fazendo um corte que permita uma distância mínima
de 4 mm entre a pá e o fundo da tubulação. Na largura pode-se estreitá-la para evitar a
turbulência próxima às paredes da tubulação.
A melhor maneira de ajustar o sensor é, primeiramente, dimensionar a tubulação de
acordo com o fluxo de água, e então reduzir a pá conforme o diâmetro estipulado.
Para ajustar a sensibilidade do sensor de fluxo série F21 de maneira mais efetiva,
ajuste a pá, reduzindo as suas dimensões.
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A faixa exata de vazão necessária para acionar o sensor de fluxo F21 dependerá de
muitas variáveis, por exemplo, turbulência, viscosidade do líquido e a área exata da
pá exposta ao fluxo.
Em caso de dúvidas quanto ao ajuste da pá do sensor de fluxo, consulte a Fábrica
através do 0800 648 0200.

8.6. Manutenção do Sensor de Fluxo
Caso o sensor de fluxo apresente algum defeito, providencie a substituição.

9. BOIAS ELÉTRICAS
O sistema High Efficiency SOLAR System pode operar sem boia elétrica, com uma
ou duas boias elétricas para controlar o tempo de bombeamento entre a ligação e o
desligamento do motor. Utilize uma boia elétrica de baixa tensão com circuito fechado
e com no máximo 24V/ 15mA.
Nota: As boias elétricas não são componentes do produto e são vendidas a parte.

9.1. Funcionamento Sem Boia Elétrica
Nesta configuração o sistema High Efficiency SOLAR System acionará o motor e a
água será bombeada enquanto houver alimentação de tensão suficiente.

9.2. Funcionamento Com 1 Boia Elétrica
O sistema High Efficiency SOLAR System pode ser configurado para controlar o nível
de água utilizando somente uma boia elétrica.
Faça as ligações dos fios da boia elétrica no terminal 14, conforme Figura 13.
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Figura 13 - Terminais do Inversor de Frequência - conexão de 01 boia elétrica

9.3. Funcionamento Com 2 Boias Elétricas
O sistema High Efficiency SOLAR System foi projetado para trabalhar com até duas
boias elétricas. O cabo da boia elétrica inferior deve ser conectado ao terminal 14 e o
cabo da boia elétrica superior deve ser conectado ao terminal 15, conforme Figura 14.

Figura 14 - Terminais do Inversor de Frequência - conexão de 02 boias elétricas
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10. INICIANDO O SISTEMA
Uma vez realizadas todas as conexões, energize o Inversor de Frequência. Se a
alimentação estiver correta os sinais RDY e PWR se acenderão.
Após a correta parametrização, apresentada no item 12, o sistema será iniciado e a luz
verde do sinal RUN se acenderá.

10.1. Número de Partidas
O número médio de partidas por dia, durante um período de meses ou anos, influência
a vida útil de um sistema de bombeamento submerso. O desligamento e ligamento
excessivos afetam a vida útil dos componentes.
Sucessivas manobras de liga e desliga do motor podem causar superaquecimento do
mesmo e danos ao mancal.
Importante:
• O motor de 6" permite até 20 partidas por hora com um descanso mínimo de 3 min.
• O motor de 8" permite até 10 partidas por hora com um descanso mínimo de 3 min.

IMPORTANTE
PERIGO DE MORTE, LESÕES GRAVES OU DANOS A OBJETOS COM ROTOR
EM MOVIMENTO.
Devido aos imãs permanentes do rotor o fluxo magnético no motor é constante.
Com cada giro do rotor produz-se tensão elétrica nas partes extremas dos
cabos do motor assim como nos bornes do inversor de frequência e filtro.
• Antes de realizar qualquer operação de manutenção e/ou inspeção certifiquese que não existe tensão nos extremos dos cabos do motor, assim como
nos bornes do inversor de frequência.
• Opcionalmente pode ser utilizado um disjuntor como proteção em caso de
curto circuito.
• É obrigatório na instalação do motor síncrono a utilização de inversor de
frequência e filtro de saída. Antes de dar partida no motor, assegure-se da
correta parametrização do inversor de frequência.
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11. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS
COMPONENTES
11.1. Dados Técnicos do Inversor de Frequência
Fonte de energia

Conexão do motor

Performance

Condições do ambiente

EMC

Tensão de entrada (Vn)

380 ~ 500 V +/10% AC
400 ~ 840 V DC
Tensão mínima de partida 440 V DC.

Frequência de entrada

47 - 65 Hz

Tensão de saída

0 - Vn

Corrente de saída

In na temperatura ambiente (40ºc)
sobrecarga:
IP66: 1,5 x In
IP21: 1,1 x In

Eficiência

97,5%

Temperatura operacional*

-10ºc ~ +40ºC

Temperatura de armazenamento

-40ºc ~ +70ºC

Altitude*

Até 1000 m

Imunidade e emissões

Cumpre com a norma EN 61800-3,
categoria C2 - primeiro e segundo
ambiente

*Para situações diferentes, consulte o Suporte Técnico da Fábrica através do 0800 648 0200.
Tabela 3 - Dados Técnicos do Inversor de Frequência

11.2. Bateria
O Inversor de Frequência já é fornecido com uma bateria instalada. Para sua
substituição ou retirada, siga as instruções abaixo:
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11.2.1. Substituição ou retirada da Bateria do Inversor de
Frequência IP66
1. Retire a tampa do inversor de frequência. Para ter acesso a bateria retire os
parafusos indicados na Figura 15.
2. Para retirada, desconecte o cabo conector indicado como item 2 na Figura 15 e
retire a bateria do local indicado como item 1 na Figura 15.
3. Para substituição, retire a bateria instalada no interior do inversor de frequência e
introduza a nova bateria da seguinte forma: a bateria deve ser encaixada no local
indicado como item 1 e o cabo conectado ao item 2 conforme Figura 15.
2
1

Acesso a
bateria

1
2

Figura 15 - Detalhe instalação bateria do inversor de frequência IP66

Nota: Na utilização do inversor de frequência com alimentação através de energia
fotovoltaica, não insira a bateria, pois pode haver interferência no funcionamento.
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11.2.2. Substituição ou retirada da Bateria do Inversor de
Frequência IP21
1. Retire as duas tampas do inversor de frequência. Para ter acesso a bateria, retire
os parafusos indicados na Figura 16.
2. Para retirada, desconecte a bateria do local indicado na Figura 16.
3. Para substituição, retire a bateria instalada no interior do inversor de frequência e
introduza a nova bateria no local indicado na Figura 16.

Figura 16 - Detalhe instalação bateria do inversor de frequência IP21

Nota: Na utilização do inversor de frequência com alimentação através de energia
fotovoltaica, não insira a bateria, pois pode haver interferência no funcionamento.

28

11.3. Dados Técnicos do Filtro de Saída
Especificações Técnicas do Filtro de Saída
Tensão

380 - 500 V

Frequência

0 - 120 Hz

Frequência de comutação

4 kHz

Temperatura ambiente

< 40°C

Tabela 4 - Especificações técnicas do filtro de saída

Utilizar filtro dV/dt para comprimentos de cabo (motor - Inversor de Frequência) até
120m. Para comprimentos superiores a 120 m, utilizar filtro Sinus.

11.4. Dados Técnicos do Motor
• Motor 6" totalmente em inox 304SS e motor 8" com corpo em aço inox 304SS e
tampas em ferro fundido.
• Enrolamento com isolamento PE2/PA
• Sistema de vedação SandFighter
• Tensão: 380 V*
• Frequência: 120 Hz
• Norma NEMA
• Proteção IP68
• Motor 6" com comprimento de cabo de 4 metros e motor 8" com comprimento de
cabo de 6 metros.
• Temperatura máxima do líquido bombeado de 30°C com fluxo mínimo de
refrigeração de 0,2 m/s no motor de 6" e de 0,5 m/s no motor de 8".
*Para diferentes tensões, consulte o Suporte Técnico da Fábrica, através do 0800 648
0200
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11.5. Dados Técnicos do Sistema
11.5.1. Motor 6"
Pmax. [kW]
4,7
6,3
8,6
10,7
17,3
21,3
29,9
34,5
40,3

Empuxo Axial
[kN]
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
27,5
27,5

Imax. [A]

Ø [%]

PF [cos φ]

TN [Nm]

9,6
12
16
22
31
38
55
65
86

88
89
89,5
91,5
92,5
92
92,5
92,5
90

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

12,9
16,5
23
28
45
56
79
91,5
108

*Os valores se referem à entrada no Inversor de Frequência.
Tabela 5 - Dados técnicos do sistema 6"

11.5.2. Motor 8"
Pmax. [kW]
51,8
63,3
77,0
86,6
95,5
107,0
115,0
126,5
149,5
162,0

Empuxo Axial
[kN]
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Imax. [A]

Ø [%]

PF [cos φ]

TN [Nm]

89
91
134
154
172
194
214
232
275
305

93,3
93,3
93,0
92,5
93,3
93,0
92,7
94,2
94,0
93,4

0,96
0,96
0,96
0,96
0,95
0,95
0,95
0,94
0,94
0,94

137
167
204
229
252
284
305
335
397
430

*Os valores se referem à entrada no Inversor de Frequência.
Tabela 6 - Dados técnicos do sistema 8"
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11.6. Bitola do Fio Condutor
A bitola dos fios condutores de ligação deve ser escolhida conforme especificado nas
tabelas 7 e 8. Recomendamos o uso de cabo do tipo PP, pois, além de apresentar
melhor resistência mecânica, é mais resistente à água.

11.6.1. Motor 6"
Tamanho do cabo em mm², cabo de cobre - isolamento de 90ºC

PN [kW]
4,7
6,3
8,6
10,7
12,7
15
17,3
21,3
25,3
29,9
34,5
40,3

4

6

136
108
81
59
54
47
-

10

16

202
329
161
263
409
121
197
307
88
143
223
80
131
204
70
114
178
62
102
158
50
82
128
67
105
57
89
48
75
- Tabela 7 -- Bitola do Fio
60Condutor

25

35

50

335
307
267
238
192
157
133
114
90

358
319
257
211
180
153
121

343
281
238
203
160

Tabela 8 - Bitola fio condutor motor 6"

11.6.2. Motor 8"
PN [kW]
51,8
63,3
77,0
86,6
95,5
107,0
115,0
126,5
149,5
162,0

Tamanho do cabo em mm², cabo de cobre - isolamento de 90ºC
25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

400

500

80
80

110
110

155
150
100
90

210
205
140
120
110
95

280
275
185
160
140
125
115
105

340
335
225
195
175
155
140
130
105

410
400
270
235
210
185
165
155
130
110

490
475
320
280
250
220
195
180
150
130

390
340
305
265
240
220
185
155

460
400
355
315
285
260
215
180

480
430
375
340
310
260
215

495
440
395
360
300
250

Tabela 9 - Bitola fio condutor motor 8"
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12. GUIA DE PARAMETRIZAÇÃO DO INVERSOR
DE FREQUÊNCIA
12.1. Botões do Teclado
• Voltar ao menu

• Mover menu para cima

• Fechar modo de edição

• Aumentar valor

• Pressione por alguns
segundos para resetar
falhas
LOC
REM

BACK
RESET

Mover para a esquerda

Botão de
desligamento
(STOP)
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OK

• Entrar na
função

• Mover menu para
baixo

• Confirmar a
seleção

• Diminuir valor

Mover para a direita

Botão de inicialização
(START)

12.2. Inicialização do Sistema
Após a energização do sistema, é necessário realizar a parametrização básica do
inversor de frequência.
RUN

I/O

STOP

READY

Multimonitor
ID: 113

Nominal Amps

ID:

STOP

READY

Motor Speed

Multimonitor

Setpoint

Feedback

PT100

CtrlSetPnt

Ctrl. Act.

Ctrl. Max.

Trend Curve
(12)
Basic
(12)

0.0[-]

I/O

Monitor
ID:

M 2.1

Amps

0.0[-]

I/O

Monitor

Nominal Amps

0.0[-]

M 2.1

Fieldbus Data
(20)
Trend Curve
(4)
WIZARD
(1)

1. Na
tela
inicial, 2. Encontre a operação 3. Encontre a operação
pressione o botão
Monitor e pressione
WIZARD utilizando a
BACK/RESET.
OK.
seta de mover para
baixo e pressione OK.
STOP

READY

I/O

STOP

READY

WIZARD
ID:1171

I/O

STOP

READY

Startup wizard

M 2.10.1

ID:

Startup wizard

STOP

I/O

Language Selection

M 2.10.1

ID

ID: 802

Activate
Help

English

Add to Favorites

4. Selecione a opção 5. Selecione a opção 6. Encontre o idioma
Startup
Wizard
e
Activate e pressione o
inglês
(English)
pressione OK.
botão OK.
utilizando a seta de
mover para baixo e
pressione OK.
I/O

election

ish

READY

STOP

READY

I/O

STOP

READY
ID: 2201

ID: 2204

I/O

STOP

READY

Time

Daylight saving

Russia
US

STOP

I/O

Year

ID

ID: 2203

09:14:11

2017

EU

Min:

Min:

Min:

OFF

Max:

Max:

Max:

7. Encontre a opção OFF 8. Insira o horário local e 9. Insira o ano atual e
pressione OK.
utilizando a seta de
pressione OK.
mover para baixo e
pressione OK.
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I/O

STOP

READY

I/O

READY

I/O

STOP

READY

I/O

STOP

Output Filter

ID: 2202

ID:

ID

ID: 1810

During the next steps please
enter System Data.

7.2.

next steps p
Nameplate

du/dt Filter

Min:
Max:

10. Insira a data (dia e 11. Pressione OK
mês) e pressione OK.
prosseguir.

STOP

I/O

READY

I/O

STOP

READY

para 12. Encontre o tipo de
filtro do seu sistema e
pressione OK. O tipo de
filtro presente no seu
sistema, encontra-se
na etiqueta do produto.
I/O

Motor Nom. Voltage

ilter

ter

STOP

Date

ID:

next steps please enter Motor
Nameplate Data.

ID: 1812
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READY

I/O

Nominal Amps

500 V
400 V

STOP

M

ID

ID: 113

230 V
220 V

13. Pressione OK
prosseguir.

STOP

1.90 A
Min: 0.26A
Max: 5.20A

a
corrente
para 14. Para motores com 15. Insira
nominal do sistema
tensão
380
V,
e pressione OK. As
encontre a opção 400
informações
sobre
V e pressione OK.
a corrente nominal
Para motores com
do
sistema
estão
diferentes
tensões,
presentes no item 11.5.
consulte o Suporte
Técnico da Fábrica
através do 0800 648
0200.

I/O

STOP

Amps

READY

I/O

STOP

READY

I/O

STOP

Motor Nom. Frequency
During the next steps please enter
Duty Point Data.

ID

75.0 m³/h
Min:
Max:

Min: 1.0m³/h
Max: 500.0m³/h

120 Hz

I/O

STOP

ID: 1828

ID:

100 Hz

I/O

Duty Point Flow

ID: 1813

A

READY

16. Encontre a frequência 17. Pressione OK
120 Hz e pressione
prosseguir.
OK. Esta frequência
é equivalente a 3600
r.p.m.

para 18. Insira o valor de vazão
do sistema em m³/h e
pressione OK.

STOP

I/O

Flow

READY

I/O

STOP

Duty Point Head

READY

Pump Install. Depth
ID: 1815

ID: 1829

90.0 m

m³/h
Min: 1.0m
Max: 1000m

STOP

READY

I/O

STOP

Casing Diameter
ID: 1816

50.0 m
Min: 1.0m
Max: 1000.0m

ID

300.0 mm
Min: 100.0mm

Min: 0

Max: 1000.0mm

Max: 2

o
valor 21. Insira o valor do
19. Insira o valor da altura 20. Insira
da
profundidade
manométrica
do
diâmetro do poço em
da
instalação
da
sistema em metros, e
milímetros e pressione
motobomba em metros
pressione OK.
OK.
e pressione OK.

I/O

meter

STOP

READY

I/O

STOP

READY

I/O

Min. Water Colum
ID:

ID: 1818

10.0 m

0.0 mm

During the next steps please enter
Process Data.

Min: 0.5m
Max: 200.0m

22. Insira o valor do nível 23. Pressione OK
dinâmico do poço em
prosseguir.
metros e pressione OK.

para
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STOP

READY

I/O

Process Reference
ID: 1819

Q [m³/h]
h [m]
P [bar]
Direct Mode
Manual Mode

24. Encontre o processo de referência e pressione OK.
Para o produto padrão está disponível a configuração
Direct Mode (Modo Direto) para sistema com
alimentação com corrente alternada e configuração
Solar para sistema com alimentação com corrente
contínua. Para diferentes processos de referência,
consulte o Suporte Técnico da Fábrica através do
0800 648 0200.

Solar

Os próximos passos são definidos dependendo da escolha do processo. Quando
selecionado o processo Direct Mode (Modo Direto), a configuração está descrita no
item 12.3 e para o processo Solar, utilize a configuração descrita no item 12.4.
Nota: Para acessar a parametrização de outros configurações, consulte o Guia Rápido
de Instalação.

12.3. Configuração Modo Direto (Direct Mode)
STOP

READY

I/O

STOP

READY

I/O

RUN

READY

ProcRefSetPntSource
ID:

ID: 332

Fieldbus
Standard

I/O

Multimonitor

without rotating will start. You can
Stop-Button at any time. Having
ready to start.

ID: 113

Nominal Amps

Nominal Amps

Amps

Motor Speed

Setpoint

Feedback

PT100

CtrlSetPnt

Ctrl. Act.

Ctrl. Max.

23.0A

89.0 %

0.0 [-]

20.0A

88.9 %

0.0 [-]

2300rpm
23.7°C

0.0 [-]

1. Selecione a opção 2. Pressione OK para 3. Tela do sistema em
Fieldbus e pressione
iniciar o sistema.
operação.
OK para prosseguir.
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12.4. Configuração Solar
Atenção: Para iniciar o sistema é precisa ter radiação suficiente (800W/m2)
STOP

READY

Keypad

STOP

READY

Keypad

ID:

READY

Keypad

ID: 1871

21

37.0V
Min: 10.0V
Max: 100.0V

1. Pressione OK
prosseguir.

READY

Panels per Row

ID: 1870

During the next steps please enter
Solar Panel Data.

STOP

STOP

Panel Voc

Min: 1
Max: 50

para 2. Insira o valor Voc do 3. Insira a quantidade de
painel fotovoltaico e
painéis de cada arranjo
pressione
pressione
em série e pressione
OK para prosseguir.
OK para prosseguir.

Keypad

STOP

READY

Keypad

STOP

READY

Keypad

On Time
During the next steps please enter
control data.

20:00

09:00
Min: 00:00
Max: 20:00

4. Pressione OK
prosseguir.

ID: 1465

ID: 1464

ID:

Min: 09:00
Max: 23:59

para 5. Insira o horário que 6. Insira o horário que
deseja que o sistema
deseja que o sistema
desligue e pressione
ligue e pressione OK
OK para prosseguir.
para prosseguir.
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STOP

READY

Keypad

STOP

READY

Keypad

STOP

DI 3 Bypass Solar

ProcRefSetPntSource

ID: 1894

ID: 332

READY

Keypad

Automatic Restart
ID: 1896

Fieldbus

Yes

Yes

Standard

No

No

7. Encontre a opção 8. Em caso de bypass 9. Em caso de Yes (Sim)
Standard e pressione
solar conectado para
no passo anterior,
OK para prosseguir.
início
automático,
selecione Yes (Sim)
selecione Yes (Sim).
também neste passo.
Caso não tenha bypass
Em caso de No (Não)
solar
conectado,
no passo anterior,
selecione No (Não).
também selecione No
Após selecionar a
neste passo. Pressione
OK para prosseguir.
opção
desejada,
pressione OK para
prosseguir.
STOP

READY

Keypad

STOP

READY

Keypad

Level Switch
ID:

ID: 1892

Warning: By setting Automatic
Restart to “yes” the motor will start
automatically after sun is coming
back. Please refer QIG for safety
information.

10. Pressione OK
prosseguir.
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One Level Switch
Two Level Switches
No Level Switch

STOP

READY

Keypad

Level Switch
ID: 1893

Normal Open (NO)
Normal Closed (NC)

para 11. Se você possui apenas 12. Caso tenha selecionado
um
Boia
Elétrica,
a opção One Level
selecione a opção One
Switch, neste passo
Level Switch, se você
selecione a opção
possui duas Boias
Normal Open (NO)
Elétricas,
selecione
e pressione OK para
a opção Two Level
prosseguir.
Switch e se não há
nenhuma Boia Elétrica,
selecione a opção No
Level Switch. Pressione
OK para prosseguir.

Keypad

STOP
STOP

READY
READY

Keypad
Keypad

STOP
STOP

READY
READY

Level Switch
ID:
ID: 1892
has to be
(24V+)

Two Level Switches

STOP

READY

Keypad

witch

No Level Switch

READY

Keypad

ID:

ID:

ches

ID: 1893
ID:

Normal
Closed
(NC)
Two Level
Switches

STOP

Warning: Without Level
Switch there is risk to
over flood the tank!

A Flow Switch has to be connected
to DI 2, terminal 6(24V+) and
terminal 9. Refer to Quick
Installation Guide.
See Fig. 5, page 7

16. Caso tenha selecionado 17. Pressione OK
prosseguir.
a opção No Level
Switch, esta mensagem
aparecerá
indicando
que nesta situação
pode haver risco de
transbordamento.
Pressione OK para
prosseguir.
I/O

. You can

. Having

STOP

READY

STOP

Keypad
Keypad

ID

The Level Switch (Full) has
to be
connected
to terminal
Normal
Open
(NO)6
(24V+) and DI 5, terminal 15. The
Level Switch (Empty) has to be
Normal toClosed
connected
terminal 6(NC)
(24V+)
and DI 4, terminal 14.
See Fig. 5, page 7

para 14. Caso tenha selecionado 15. Pressione OK
a opção Two Level
prosseguir.
Switch, selecione a
opção Normal Closed
(NC) e pressione OK
para prosseguir.

witch

witch

READY
READY

Level Switch

Normal Open (NO)
One Level Switch

See Fig.
5, page 7
No Level
Switch

13. Pressione OK
prosseguir.

Keypad

STOP
STOP

ID:
ID:1892
1893

The Level Switch (Full) has to be
connected to terminal 6 (24V+)
One
Level
and DI 5,
terminal
15. Switch

5, page 7

Keypad
Keypad

Level
LevelSwitch
Switch

STOP

READY

One

Two L
No

para

I/O

STOP

ID:

ID:

without rotating will start. You can

Nominal
Nominal Amps
Amps

Stop-Button at any time. Having

Motor
Motor speed
speed

2856

ready to start.

para 18. Neste momento o
sistema estará pronto
para operar. Caso
queira iniciar o sistema,
pressione OK.

Keypad

Frequency
ID: 105

100.00 Hz
Nominal Amps
Motor speed

23.0A

2856 rpm

Amps

23.
23

21.9A

DC- link Voltage

679 V

19. Tela do sistema em
operação.
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13. MENSAGENS DE FALHA
Em caso de falha, na tela do inversor de frequência aparecerá uma mensagem
indicando qual falha ocorreu.

RUN

READY ALARM I / O

STOP

READY ALARM I / O

RUN

Alarm Active

Code: 81

Control Reference Signal out of range.
Device is sleeping.

READY ALARM I / O
PT100 Temperature

Sleep
Alarm Hold

Alarm Active

Code: 57

Remedy: Check that motor is connected
to frequency converter and Run command
will not be removed befor completion of

Code: 70

Motor temperature critical. Device sleep
imminent.

Temperatura crítica no
Sensor de proteção ou Causa: o motor parou.
motor. O sistema ficará
controle não identificado.
Correção: Verifique se o
inoperante.
O
dispositivo
está
motor está conectado ao
inoperante.
inversor de frequência e
se o led de comando Run
não se apaga antes da
conclusão da identificação.

STOP

READY ALARM I / O

READY ALARM I / O

Alarm Active

Code: 81

Process Reference Signal too low.
Device is sleeping.

Alarm Active

Code: 81

Process Reference Set Point not
reached for a period of time. Device is
sleeping.

Sem sinal do sensor de Ponto de operação do
proteção ou controle. O processo de referência
sistema está inoperante.
não foi alcançado em
um período de tempo. O
sistema está inoperante.
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STOP

READY ALARM I / O
Sleep

Sleep

Sleep

Alarm Active

Code: 81

Process Reference Signal not reached
during a period of time.

Sem sinal do sensor de
proteção ou controle
durante um período de
tempo.

/O
ARM I /I O

READYALARM I /I O
/O
READY

STOP

ode: 81

ut
e. of range.

ID: Active
1081
Alarm

READY

I/O

READY

I/O

Current Limit

Sleep

Fault: Hold

Code: 81

Level
Empty andRefence
Full haveat
notlow
Tooswitch
high Process
plausible
settings.of time.
speed switch
for a period

Code: 82

Motorcurrent reached
Current-Limit. Check Setting and
Pump.

ID:

ID:

Too high P
speed for a

Next Start-Delay active.
Please wait, drive will
start automatically.

O sinal das boias elétricas A corrente do motor Retorno automático ativado.
inferior e superior não foi atingiu o limite. Checar Por favor aguarde, o
identificado.
a configuração e a inversor de frequência
motobomba.
iniciará automaticamente.

I/O

READY

I/O

STOP

READY

I/O

Current Limit
ID: 1081

Too high Process Refence at low
speed for a period of time.

Fault: Hold

Code: 82

Motorcurrent reached
Current-Limit. Check Setting and
Pump.

Processo de referência em
velocidade baixa em um
período de tempo.

Para maiores informações sobre possíveis falhas, favor entrar em contato com nosso Suporte Técnico da
Fábrica através do 0800 648 0200.
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Prezado Usuário:
Para obter informação sobre Assistência Técnica ao Produto, entre em contato com o
Suporte Técnico da Fábrica, através do 0800 648 0200.
Para agilizar o atendimento, ao nos contatar, tenha em mãos o modelo do produto
em questão.

www.franklinwater.com.br

Franklin Electric Indústria de Motobombas S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 1501
Zona Industrial Norte - CEP 89219-504
Joinville - SC
Fone: 47 3204-5000
vendasjoinville@fele.com

Imagens de caráter ilustrativo.
As informações poderão sofrer alterações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA FRANKLIN ELECTRIC

FILIAIS:
Aparecida de Goiânia - GO
Fone: 62 3625-0500
vendasgoiania@fele.com

Feira de Santana - BA
Fone: 0800 648 0100 - opção 2
vendasbahia@fele.com
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Monte Azul Paulista - SP
Fone: 17 3361-9101
vendasleao@fele.com

Contagem - MG
Fone: 31 3768-5555
vendascontagem@fele.com

Teresina - PI
Fone: 86 2107-5290
vendasteresina@fele.com

Cotia - SP
Fone: 11 4130-1799
vendassaopaulo@fele.com

Recife - PE
Fone: 81 3447-5350
vendasrecife@fele.com

Abril/2021

Ananindeua - PA
Fone: 91 3182-0100
vendasbelem@fele.com

ATENDIMENTO EM GARANTIA
Todo produto da Franklin Electric Indústria de Motobombas S.A. é garantido contra eventuais defeitos de
fabricação, conforme prazo descrito no Selo de Garantia do Produto, contado a partir da data de emissão
da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

Importante:
• A garantia compreende a recuperação e/ou substituição da parte defeituosa, assim como a mão-de-obra
para realização do serviço em uma das assistências técnicas credenciadas pela fabricante;
• Entregue a instalação de seu produto a um profissional habilitado, a fim de evitar transtornos e o
cancelamento da garantia;
• Para atendimento em garantia, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor;
• Se o equipamento apresentar algum problema, a responsabilidade e as despesas com a retirada e
posterior reinstalação do mesmo, bem como o translado de ida e volta ao assistente técnico autorizado
são exclusivas do consumidor/usuário.

O cancelamento da Garantia ocorrerá quando for constatado:
1. Danos causados por mau uso e/ou instalação inadequada, contrários às instruções contidas neste
manual;
2. Danos causados por estocagem e/ou manuseio inadequados;
3. Danos ou defeitos causados por prolongada paralisação do equipamento ou pela falta de manutenção;
4. Desgaste das peças por tempo de operação, inclusive desgaste causado por abrasão, erosão ou
corrosão;
5. Desgaste prematuro do equipamento em função da inadequação entre os materiais dos componentes
do produto e o líquido bombeado. Exemplos: presença de material abrasivo, incompatibilidade química,
areia, entre outros;
6. De acordo com especificação do fabricante do motor, a garantia não será concedida, quando constatado
que o defeito é decorrente de: problemas na rede elétrica de alimentação como sobretensão, subtensão,
oscilações de tensão e/ou falta de fase (motores trifásicos), fios condutores mal dimensionados;
ausência ou falha de dispositivos de proteção; ligação errada; sobrecarga; entrada de objetos estranhos
no motor; corrosão;
7. Que o produto trabalhou fora da água ou com refrigeração insuficiente;
8. Que o uso do produto, está fora da especificação técnica recomendada para cada modelo e/ou potência
do motor;
9. Violações, modificações ou consertos realizados por pessoas e/ou empresas não autorizada;
10. Danos causados por eventos externos como descargas elétricas, vendavais, enchentes, incêndios ou
acidentes em geral.
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Observações:
• Este Termo de Garantia não pode ser alterado por acordo verbal, seja por vendedores, revendedores,
representantes ou empregados da fabricante. As obrigações da fabricante e os direitos do consumidor
estão condicionados a este termo de garantia, que garante a substituição da parte defeituosa, apenas
quando constatado defeito de fabricação do produto;
• Antes de instalar o produto, o consumidor ou terceiro contratado por este, deverá se certificar que o
produto atende ao uso proposto, assumindo todos os riscos e responsabilidades.
• A Franklin Electric se reserva o direito de alterar as especificações do produto, sem prévio aviso, e
sem incorrer na obrigação de realizar as mesmas alterações em produtos anteriormente vendidos.

