
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL PARA AS MOTOBOMBAS AUTO 

ASPIRANTE e MOTOBOMBAS PERIFÉRICAS 

 

 

 

SÉRIES: SGJW /QB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO 
 

Siga cuidadosamente as instruções abaixo para obter o melhor desempenho e vida útil maior 

de sua bomba. Entre em contato com seu agente local ou Departamento Técnico de Bomba 

d’Água em caso de problemas 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO: Estas bombas foram projetadas para bombear líquidos neutros 

nos quais não sejam suspensos sólidos abrasivos em temperaturas acima de 80ºC (60ºC para 

bombas elétricas com hélices plásticas ou difusores). 

INSTALAÇÃO: As bombas devem ser instaladas em local seco e bem ventilado com 

temperatura ambiente não excedendo 40ºC Prenda a bomba em local de superfície sólida 

usando os parafusos adequados para evitar vibração. A bomba deve ser instalada na posição 

horizontal para garantir que os rolamentos funcionem corretamente. O diâmetro do tubo de 

entrada não deve ser menor que o diâmetro do que o do bocal de entrada. Se a altura de 

entrada exceder 4 metros, utilize um tubo de diâmetro maior. O diâmetro do tubo de entrega 

deve ser escolhido para adequar a potência de fluxo e pressão necessários aos pontos de 

arranque. O tubo de entrada deve ficar em um ângulo levemente para cima em direção ao 

bocal de entrada para evitar a formação de bloqueios de ar. Certifique-se de o tubo de entrada 

esteja completamente apertado e imerso em água por pelo menos meio metro para evitar a 

formação de vórtices. Sempre encaixe uma válvula de pedal na extremidade do tubo de 

entrada. Aconselha-se encaixar uma válvula sem retorno entre o bocal de entrega e a válvula 

porta de ajuste de potência de fluxo para evitar que a água bata no caso de parada repentina 

da bomba. Esta medida é compulsória se a coluna de entrega de água ultrapassar 20 metros. 

Os tubos devem sempre encaixados com os suportes adequadospara evitar a transmissão de 

estresse ao corpo da bomba. Tenha cuidado em não danificar nenhuma peça através de sobre 

aperto dos tubos ao encaixá-los 

CONEXÕES ELÉTRICAS: O instalador é responsável por fazer a instalação elétrica do 

abastecimento principal de acordo com as normas vigentes. 

-   observe que as normas italianas e internacionais exigem que as instalações fixas incorporem 

um dispositivo garantindo a desconexão omnipolar do abastecimento principal; 

-   certifique-se de que as especificações na placa de identificação da bomba e os valores de 

linhas de potência sejam iguais. 

- conecte a bomba a um circuito de aterramento e, em seguida, conecte as fases seguindo o 

diagrama na tampa do bloco de terminais ou placa de identificação; 

- nossos motores monofásicos são protegidos contra sobrecargas usando um dispositivo 

térmico (corte de sobrecarga) encaixado nas bobinas. Os usuários são responsáveis por 

encaixar um dispositivo de proteção adequado para motores trifásicos 

- verifique se as bombas trifásicas giram no sentido horário ao olhar para o motor pelo lado 

do ventilador, retirando duas das fases de conexão caso estas. 



IMERSÃO: Encha a bomba completamente com água limpa antes de liga-la. A água deve ser 

despejada pelo plugue de imersão .Ao completar a operação, fixe novamente o plugue e inicie 

a bomba. Esta deve ser imersa novamente quando não for utilizada por longo período ou 

quando o ar entrar no sistema. 

IMPORTANTE: Jamais funcione a bomba vazia. Caso isto ocorra por engano, espera até que 

esta esfrie e mergulhe-a utilizando água limpa. 

MANUTENÇÃO: Nossas bombas não requerem manutenção caso sejam tomadas as seguintes 

precauções: Quando houver risco de congelamento, esvazie a bomba pelo tampão de 

drenagem na parte superior do corpo da bomba, garantindo que a coloque em imersão 

quando iniciá-la posteriormente; verifique se a válvula de pedal está limpa em intervalos 

regulares; se a bomba for permanecer sem uso por longo período (Ex: no inverno) aconselha-

se esvaziá-la completamente, lavá-la com água limpa e armazená-la em local seco; se o eixo 

não girar livremente, gire-o usando uma chave de fenda inserida no espaço especial ;se isto 

não for suficiente para resolver o problema, remova o corpo da bomba, retirando os parafusos 

relevantes de montagem e limpe-a completamente para remover incrustações. Jamais realize 

trabalhos com a bomba sem ter desconectado da alimentação principal. 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

Motor não liga  Sem energia 

 Hélice presa 

 Verifique as conexões e valores de tensão 

 Veja seção de manutenção 
 

Motor gira sem 
água na bomba 

 Filtro entupido. 

 Altura excessiva de 
entrada 

 Limpe o filtro 

 Mova a bomba próxima ao nível de saída de 
água 

 Verifique se o tubo de entrada está correto 

 Certifique-se de que a válvula de pedal esteja 
imersa em pelo menos 50 cm 

 A bomba necessita ser imersa novamente 
 

Limite de fluxo 
insuficiente 

 Altura de entrada no 
limite 

 Filtro parcialmente 
obstruído 

 Hélice bloqueada 

 Verifique a altura de entrada 

 Limpe a válvula de pé e, caso necessário, todo 
o tubo de entrada 

 Desmonte a bomba e cuidadosamente limpe 
o corpo e a hélice da bomba 

Corte de 
sobrecarga do 
motor acionado 

 Motor sobreaquecido 

 Hélice presa 

 Verifique a tensão e ventilação 

 Solte a hélice 
      (veja seção de manutenção) 
 

 

Falha em tomar as precauções acima pode danificar sua bomba e invalidar a garantia 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE GARANTIA 

 A NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. garante este 

produto nas condições expressas no Termo de Garantia abaixo. 

No caso de garantia, este Certificado deve ser entregue junto com a nota fiscal e seu produto 

na assistência técnica. 

PRODUTO 

N° DE SERIE     N° DA NOTA FISCAL DE COMPRA 

CLIENTE/USUÁRIO  

TELEFONE DE CONTATO   E-MAIL 

ENDEREÇO 

CEP          CIDADE      UF 

REVENDEDOR     VENDEDOR 

 

RECIBO DE ENTREGA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

Declaro que recebi este produto completo e que efetuei a leitura do manual de instruções 

antes de operá-lo. 

 

ASSINATURA DO CLIENTE 

DATA 

 



TERMO DE GARANTIA 
A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes 

condições: 

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do 

produto em questão. 

2.  O prazo de vigência da garantia é de 3 meses para uso profissional  e 6 meses para uso 

residencial, contados a partir da data da emissão da nota fiscal. 

A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial (intensivamente) 

e se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do 

equipamento. 

Garanta sua garantia! 

Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não 

será concedida. 

Regras gerais de garantia 

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica 

autorizada, pois a negligencia de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente 

acarretará em outros danos, os quais não poderemos assistir e, também, nos obrigará a 

extinguir a garantia. É de responsabilidade do agente da assistência técnica a substituição 

de peças e a execução de reparos em sua oficina. O agente também será responsável por 

definir se os reparos e substituições necessários estão cobertos ou não pela garantia. 

Itens não cobertos pela garantia: 

1. Óleo lubrificante, bateria,  graxa, combustíveis etc.; 

2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de 

assistência técnica. 

3. Danos causados por fenômenos da natureza; 

4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 

5. Manutenções rotineiras, como: 

5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, 

etc.; 

5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de filtro de ar, vela 

de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, cabos e 

baterias; 

6.Peças de desgaste natural, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, 

corrente, cora, rolamento, entre outros. 

7.Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação 

de produtos químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS do Brasil), 

efeitos de maresia ou corrosão; 



8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado. 

9. Substituição do equipamento, motor ou conjuntos. 

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento em 

razão da movimentação, transporte ou estocagem. 

11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento oriundo da 

instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do Brasil. 

12. Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 

13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado. 

Atenção: 

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em razão do 

desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que comprovadamente 

apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material. 

 

Extinção da garantia: 

A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 

2. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes etc.) 

3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado 

no manual de instruções. 

4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 

5. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados, misturado 

incorretamente (motores de 2 tempos). 

6. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS. 

7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do 

Brasil. 

8. O prazo de validade estiver expirado. 

9. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo. 

*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima pode não 

ser aplicável para o equipamento adquirido. 
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Importado e distribuído por: 

NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 

CNPJ: 05.984.457/0001-00 

 

 


