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Quem impulsiona nossa 
tradição de inovações 
revolucionárias? Você.
Seja bem-vindo à nova era em nossa tradição contínua de inovação em termos de 
bombeamento de efluentes: uma era em que a excelência da engenharia e o 
espírito pioneiro juntam-se à compreensão inigualável de suas necessidades.  

Agora, chegou o momento de mudar para uma experiência revolucionária em 
termos de bombeamento, chamada Flygt Experior. Ela fundamenta-se na 
premissa de que a bomba mais eficiente e confiável somente é obtida quando as 
três pedras fundamentais trabalham juntas, de forma completa e perfeita, a 
saber: a hidráulica, o controle e o motor.

A Flygt Experior é nossa valiosa contribuição para a excelência no segmento de 
bombeamento. Excelência que somente pode advir de verdadeiros líderes em 
bombeamento de efluentes. Fundamenta-se em nosso conhecimento imbatível 
em bombeamento e aplicações. Além disso, é projetada para guiá-lo rumo ao 
futuro.

Flygt Experior™. Confiabilidade, eficiência e simplicidade 
A Flygt Experior oferece a liberdade de combinar as características e os 
componentes mais avançados em termos tecnológicos, que sejam mais 
significativos para o seu tipo de efluente. Desse modo, você efetivamente tem a 
opção de escolher a bomba mais perfeita possível para suas necessidades.

A Flygt Experior inclui um sistema hidráulico moderno, 
motores Premium e controles inteligentes. Em 
todos os casos, somente os produtos que 
atendam às rigorosas exigências da Flygt 
quanto à confiabilidade e eficiência são 
selecionados. A Flygt Experior é o selo de 
aprovação de que você está adquirindo o 
melhor dentre os melhores. 

O resultado? Bombeamento moderno, que 
entrega a última palavra em confiabilidade, 
eficiência e simplicidade. 

ASSIM É A FLYGT EXPERIOR™
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Confiabilidade, confiabilidade e mais confiabilidade, 
isso é o que importa. 

Os líderes irão liderar. Por esse motivo, novamente  
desenvolvemos um sistema de bombeamento 
de efluentes avançado, fora de série. 

As bombas Flygt Experior proporcionam a possibilidade 
de combinar a tecnologia N e sua função “Adaptive”, 
motores de eficiência Premium e controle inteligente. 
Projetamos cada um desses componentes para atingir 
padrões superiores de confiabilidade, bem como a última 
palavra em bombeamento eficaz. As bombas Flygt 
Experior estarão disponíveis para até 70 kW.

Porque os componentes são fundamentais para o todo
A Flygt Experior fundamenta-se no fato de que sistemas 
de bombeamento mais eficientes somente são 
alcançados quando motores de eficiência Premium são 
combinados com hidráulica superior e controles 
inteligentes de ponta. É essa combinação que 
proporciona um bombeamento de efluentes imbatível. 

Em suma, a Flygt Experior o levará a um novo patamar de 
bombeamento confiável. Aqui você consegue 
tranquilidade total por saber que suas operações estarão 
sempre funcionando, da forma mais suave e eficiente 
possível. 

Primeiro a tecnologia N, agora o  
revolucionário Adaptive-N  
A tecnologia N autolimpante da Flygt assegura um 
bombeamento eficiente, independentemente dos 
desafios em termos de efluentes, permitindo-lhe 
economizar até 25% em suas contas de energia elétrica. E 
acima de tudo, a hidráulica Adaptive-N o ajudará a obter 
bombeamento contínuo e livre de problemas.

SmartRun™ coloca você no controle 
O SmartRun consiste em inteligência integrada em uma 
unidade de controle da bomba que lhe oferece todos os 
benefícios do bombeamento com velocidade variável. O 
SmartRun, com suas funções de energia e limpeza, já vem 
pré-programado para torná-lo simples e fácil de usar 
desde a instalação até a operação. 

Motores de eficiência Premium com vida útil mais 
longa
Projetamos e fabricamos os motores de eficiência 
Premium da Flygt, o que os torna ideais para aplicações 
de bombeamento de efluentes. Nossa capacidade de 
engenharia assegura um motor pequeno e leve, ao 
mesmo tempo que extremamente robusto e durável. Com 
destaque para o fato de que você se beneficiará de 
rolamentos e motores com maior vida útil.

1930 
A primeira bomba 
Flygt fabricada em 
Lindås, Suécia

1947 
A Flygt revoluciona o 
segmento com  
a primeira bomba 
submersível do 
mundo

1956 
A primeira bomba de 
esgoto submersível do 
mundo com conexão 
automática de 
descarga 

1966 
Desenvolvimento 
interno de motores 
otimizados para 
efluentes  

FLYGT EXPERIOR™: BOMBEAMENTO AVANÇADO

1958 
O primeiro 
misturador  
submersível do 
mundo,  
SP300

Benefícios do Flygt Experior™
•   A hidráulica Adaptive-N melhora ainda mais o 

desempenho da bomba, livre de entupimentos e com 
economia de energia

•   A tecnologia N é adequada para variação de 
velocidade, uma vez que a função autolimpante opera 
independentemente de rotação

•   O controle SmartRun vem pré-programado para 
atender aos requisitos específicos de efluentes do 
cliente 

•   Eficiência do motor até 4% superior à do padrão de 
motor com eficiência nominal Premium

•   Fornecedor único para entregar a solução de 
bombeamento ideal. Isso inclui a bomba,  
o motor e o controle inteligente da
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1978  
Lançamento da  
primeira bomba  
propulsora  
submersível

1982 
Desenvolvimento  
da bomba trituradora

1983  
Introdução do 
impulsor 
Neva-Clog

1984  
Lançamento do 
revolucionário misturador 
com aleta tipo ”banana 
blade” de alta eficiência  

1985  
A Flygt introduz o 
controlador 
eletrônico de 
efluentes, o PPC   

SmartRun™
Esse controle inteligente apresenta 
funções realmente simplificadas e 
fáceis de usar, que tornam as 
operações confiáveis e eficientes. 

Tecnologia N com sua 
hidráulica Adaptive-N
A tecnologia N 
autolimpante e livre de 
entupimentos incluindo a 
hidráulica Adaptive-N foi 
desenvolvida para atingir 
um bombeamento 
eficiente e livre de 
problemas. 

Motor de eficiência Premium
Projetamos e fabricamos todos  
os nossos motores para a correta 
aplicação em bombeamento de 
efluentes. 
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Mude para os mais altos níveis de  
eficiência e confiabilidade totais.
A inovadora tecnologia N revolucionou o bombeamento 
de efluentes com alta eficiência sustentável e operação 
autolimpante, possibilitando, assim, um custo total de 
propriedade mais baixo. A tecnologia N confere a opção 
de personalizar sua solução em bombas, optando por 
ferro fundido, Hard-Iron ou anel de inserto cortador para 
atender suas necessidades em uma operação confiável. 
Isso permite a você realizar uma economia de energia 
substancial em 25% em suas contas de eletricidade.

O impulsor semiaberto e a ranhura de alívio trabalham 
juntos para se obter a capacidade autolimpante. As  
aletas do impulsor N com bordas de proteção contra 
retorno, juntamente com o pino-guia, direcionam os 
fragmentos sólidos para longe, do centro para o 
perímetro do local de entrada. Quando os sólidos 
chegam até o perímetro do local de entrada, eles são 
direcionados para a ranhura de alívio e deslizam pela 
ponta da aleta do impulsor e para fora da bomba. 

Em seguida, em nossa missão de aperfeiçoamento, trabal-
hamos ainda mais para aumentar a confiabilidade da 
melhor hidráulica do mundo. O resultado está na 
hidráulica Adaptive-N da Flygt, provando que o melhor 
pode ser ainda mais melhorado. 

Conheça a ampla gama de hidráulicas Adaptive-N 
A hidráulica Adaptive-N melhora ainda mais as  
características de autolimpeza da tecnologia N com 
desempenho incomparável e livre de entupimentos. Tal 
desempenho é alcançado por meio do exclusivo 
movimento axial do impulsor Adaptive-N. 

Como funciona a hidráulica Adaptive-N de autolimpeza
O impulsor Adaptive-N foi projetado para se mover 
axialmente para cima, quando necessário, permitindo que 
a maior parte da massa de fibras e dos fragmentos mais 
duros passem através dele de forma suave. Depois que os 
fragmentos passam, a pressão hidráulica devolve o 
impulsor à sua posição original. 

Um pequeno passo para nós, um salto gigantesco em  
termos de redução de custos para você
O movimento axial desse sistema hidráulico reduz o 
estresse sobre o eixo, os selos e os rolamentos, 
estendendo, dessa forma, sua vida útil. No final das 
contas, o desempenho livre de entupimentos não exige 
praticamente nenhuma manutenção ou, no máximo, 
manutenção e serviços simples. De um modo geral, a 
hidráulica Adaptive-N é sua garantia de bombas 
altamente econômicas e confiáveis, que lhe 
proporcionam tranquilidade. 

1992 
Primeiro 
misturador de  
acionamento 
direto, série 
SR4600

1993 
Lançamento do  
regulador de nível 
de alto 
desempenho 

1993 
Introdução da 
segunda geração de 
válvulas de descarga 
mista (Mix-Flush) 

1994 
Lançamento da 
maior bomba de 
esgoto 
submersível do 
mundo

1996
Primeira estação de 
bombeamento 
pré-fabricada 
autolimpante do 
mundo (TOP)

FLYGT EXPERIOR™: HIDRÁULICA MODERNA

Fig. 2: Distribuição de força 
quando fragmentos entram 
no impulsor

Fig. 1: Distribuição da força 
hidráulica em operação 
normal
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Hard-Iron™Ferro fundidoA tecnologia N lhe oferece a liberdade para escolher  
o ferro fundido, o Hard-Iron™ ou o anel cortador
Escolha dentre os módulos hidráulicos em ferro fundido 
padrão para aplicações típicas de efluentes, os módulos 
em Hard-Iron para aplicações extremamente abrasivas ou 
corrosivas e módulos com anel cortador para partir fibras 
longas ou fragmentos sólidos em efluentes. É possível 
alternar entre os módulos para se adequar a quaisquer 
condições operacionais. 

A vantagem do módulo em Hard-Iron
Tanto o impulsor como o anel de inserto são em 
Hard-Iron, que se trata de uma liga de grande resistência, 
com um teor de 25% de cromo. Isso oferece uma 
resistência excepcional contra o desgaste em aplicações 
de efluentes altamente abrasivos e corrosivos. O 
Hard-Iron é dez vezes mais durável que o ferro fundido 
convencional e duas vezes mais durável que o aço 
inoxidável duplex. 

O superior módulo com anel cortador
O módulo com anel cortador corta fragmentos sólidos 
duros, sem entupir e sem prejudicar a eficiência da 
bomba. Tanto o impulsor como o anel de inserto cortador 
são feitos em Hard-Iron. As aplicações típicas incluem 
instalações de efluentes, agricultura, aquicultura, 
transformação de alimentos, papel e celulose.

1996 
Introduzida a função 
de limpeza da estação 
em uma unidade de 
controle,  
APF 

1996 
Nova série de motores de 
potência de alta 
densidade, projetados 
para bombas de 
capacidade média 

1997 
Lançamento da 
revolucionária 
tecnologia N

1998 
Primeiro misturador 
Jet-mixer para  
instalações secas e 
submersíveis com a 
tecnologia N

Benefícios da tecnologia N da Flygt e sua hidráulica 
Adaptive-N
•   Disponibilidade máxima devido ao design do impulsor  

autolimpante e resistente a entupimentos
•   Alta eficiência sustentada  –  custos de energia  

reduzidos em até 25% 
•   Design flexível e modular para se adequar a qualquer  

aplicação 
•   Reduzidos custos de manutenção não planejados 
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O controle inteligente para um bombeamento 
confiável agora está em suas mãos
Alguma vez você já se perguntou por que enfrenta 
problemas com entupimento de bombas e com 
manutenção dispendiosa quando elas vêm equipadas com 
um variador de frequência? 

O motivo bem poderia ser o de que os parâmetros 
operacionais cruciais não foram corretamente definidos 
para sua estação de bombeamento de efluentes. 
Parâmetros estes que geralmente são complicados de 
definir e que, em última análise, resultam  
em você não conseguir o melhor de sua bomba.  

SmartRun™ – toda a inteligência que você precisa  
em um só controle
O SmartRun vem integrado em uma unidade de controle da 
bomba e consiste em toda a inteligência necessária para 

capitalizar os benefícios do bombeamento a velocidades 
variáveis. O SmartRun incorpora funções intuitivas e fáceis 
de usar, tornando-o altamente interessante. O fato de que 
todos os parâmetros foram pré-programados tornam o 
trabalho muito mais simples para você. Para começar, as 
instalações são rápidas, simples e eficientes em termos de 
custo. Depois, tudo o que você precisa fazer é pressionar o 
automático para iniciar. 

Durante todo o tempo, você terá total tranquilidade 
sabendo que todas as funções serão executadas da melhor 
forma possível em relação à sua aplicação específica de 
bombeamento. O melhor é que essas funções foram 
desenvolvidas e otimizadas para conseguir economia de 
energia e máxima limpeza em termos de bombeamento de 
efluentes. 

2000 
Desenvolvimento 
do Plug-in Seal™

2000 
Lançado o 
controlador 
FGC

2004 
Introdução  
do Dura Spin™ 

2007 
Lançamento da 
bomba N com  
anel de inserto e 
impulsor em Hard 
Iron™ 

FLYGT EXPERIOR™: CONTROLE INTELIGENTE

O SmartRun™ é um controle 
pré-programado com funções 
patenteadas e totalmente novas, dedicado 
a estações de bombeamento de efluentes. 



9

Benefícios do SmartRun™
•   Inteligência simplificada: configuração pré-programada 

e de fácil utilização
•   Não é necessária habilidade especial: Minimiza custos 

durante o start-up e a operação
•   Custos de manutenção reduzidos devido às 

funções pré-programadas de limpeza do poço e da 
tubulação

•   A função de limpeza da bomba é automaticamente  
acionada em caso de um provável entupimento

•   Consumo de energia reduzido em 30%

Funções de limpeza e energia excepcionais e patenteadas

Função Solução Resultado

Reduzir consumo de 
energia 

Constantemente ajusta a velocidade para o 
ponto de menor consumo de energia
sem o uso de um medidor de fluxo ou qualquer 
outro equipamento de medição externo.

Redução de custo por diminuir consumo de 
energia. 

Limpeza da bomba O procedimento de limpeza da bomba detecta 
qualquer bloqueio anormal do impulsor e inicia 
uma sequência automática de limpeza, 
revertendo a bomba momentaneamente.

Redução de custo devido ao desentupimento, 
caso ocorra.

Função de  
limpeza do poço

Em uma sequência de operação especial, a 
bomba ignora o nível de parada inferior com  
a finalidade de remover óleo, graxa e quaisquer 
outros poluentes que flutuem na superfície da 
água.

Poço mais limpo, menos odor com reduzido 
custo de manutenção e de mão-de-obra. Não 
há necessidade de parar a bomba e limpar o 
poço manualmente.

Função de  
limpeza da tubulação

Opera a bomba a velocidade máxima para 
limpeza da tubulação. 

Menos sedimentação nos tubos e, portanto, 
menor desgaste levando a intervalos 
prolongados entre as paradas de manutenção, 
com consequente redução de custo de 
manutenção.

Proteção da bomba e 
do motor

Proteção contra alta temperatura e vazamento 
incorporada ao motor.

Envia um alarme quando a temperatura está 
muito alta  
ou se ocorrer um vazamento na bomba.

Partida e parada 
suaves

A rampa de velocidade reduz o fluxo da 
corrente de arranque e os transientes da parada 
da bomba.

Acionamentos mais suaves da bomba levando a 
menor desgaste  
e dano.

Comunicação fieldbus 
externo

O sistema é compatível com fieldbus 
(ModbusRTU) APP, MAS e outras unidades de 
controle.

Simples comunicação de protocolo padrão com 
outras unidades de monitoramento e controle.

2008 
Lançamento do  
anel de inserto 
cortador

2009
Introdução do 
sistema de 
vedação Active 
Seal™

2009
Lançamento da 
tecnologia 
Adaptive-N

2009 
O primeiro motor do 
mundo com tecnologia 
LSPM para mixers 
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Como desenvolvedores e fabricantes de motores, líderes 
mundiais no bombeamento de efluentes, com mais de 50 
anos de experiência, agora oferecemos motores de 
eficiência Premium com até 70 kW. 

Os especialistas e engenheiros da Flygt utilizam 
programas de cálculo de ponta para desenvolver motores 
otimizados para aplicações de bombeamento de 
efluentes. Esses são testados em nossos próprios 
laboratórios, certificados pela CSA (Canadian Standards 
Association; Associação de Padrões Canadenses), 
resultando em motores de eficiência Premium da mais alta 
confiabilidade.

Nada supera o motor refrigerado
Os motores de eficiência Premium da Flygt são projetados 
para concentrar as perdas em torno do estator, a fim de 
mantê-los o mais refrigerados possível. Isso não só 
prolonga a vida útil do motor e dos rolamentos, mas 
também atinge uma refrigeração mais eficiente.
 
Nossos inovadores Motores de Ímã Permanente com 
Partida em Linha (LSPM) de até 15 kW
A primeira tecnologia LSPM de motores do mundo vem 
sendo apresentada nos misturadores Flygt compactos 
desde 2009, de modo que temos uma extensa 
experiência. Com isso, chegamos a um motor de até 15 
kW que é, a um só tempo, potente e extremamente 
eficiente. Oferece até 4% mais em eficiência do que o 
valor nominal do padrão de eficiência Premium 
internacional (IEC 60034-30), definido pelas normas 
europeias e pelo padrão NEMA. 

Os motores LSPM Flygt são projetados para usar menos 
corrente na placa de ligação, o que permite dispositivos 
de proteção e cabos menores. Isso o torna simples para 
ajustar sua bomba no painel de controle existente. Os 
flexíveis motores LSPM podem ser partidos usando os 
métodos comuns de partida. Todos os nossos esforços de 
engenharia concentram-se em assegurar que tenhamos 
motores que sejam tão pequenos e leves quanto possível.

Novos motores projetados para  
eficiência Premium e vida útil mais longa

2011 
SmartRun™, novo 
controle inteligente 
para estações de 
bombeamento de 
efluentes

2011 
Lançadas as bombas pequenas 
com a tecnologia Adaptive-N

2011 
Gama de motores de 
eficiência Premium, 
lançados para 
bombas de efluentes 

FLYGT EXPERIOR™: MOTORES DE EFICIÊNCIA PREMIUM

Benefícios dos motores com eficiência 
Premium
•   Padrão internacional de eficiência Premium
•   A temperatura mais baixa do motor prolonga  

a vida útil do motor e do mancal
•   Otimizado para o bombeamento em  

aplicações de bombeamento de efluentes
•   Todos os métodos comuns de partida são 

possíveis
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Flygt Experior™

Inspirados por você. Projetados por nós. 
Ao longo dos anos, vocês têm sido nosso portal para o 
mundo do bombeamento de efluentes. Ouvimos vocês e 
fizemos dessa a nossa prioridade para compreender seus 
desafios e suas necessidades. Vocês nos inspiraram a 
alcançar a excelência em termos de projeto, por meio de 
nossas ideias e inovações. A Flygt Experior combina 

hidráulica superior, controles inteligentes de ponta e um 
motor top de linha - porque tratam-se de componentes 
essenciais para o bombeamento eficiente e confiável. Além 
disso, a Flygt Experior foi desenvolvida para entregar 
justamente isso continuamente, tendo o respaldo dos mais 
amplos segmentos de vendas e de organização de serviços.  

CONFIABILIDADE. EFICIÊNCIA. SIMPLICIDADE.

Classificação de potência e tamanho

Modelo da bomba 3085 3102 3127 3153 3171 3202 3301

Potência, kW 1,6 a 3,0 4,1 a 5,4 6,5 a 8,9 8,9 a 18,6 18,6 a 25 26 a 54 52 a 78

Descarga,  
mm (pol)

80 (3 pol) 80 (3 pol) 80 (3 pol) 80 (3 pol) 100 (4 pol) 100 (4 pol) 150 (6 pol)

100 (4 pol) 100 (4 pol) 100 (4 pol) 150 (6 pol) 150 (6 pol) 250 (10 pol)

150 (6 pol) 150 (6 pol) 150 (6 pol) 250 (10 pol) 200 (8 pol) 300 (12 pol)

200 (8 pol) 300 (12 pol)

250 (10 pol)

SmartRun™ SRC série 300

Potência, kW 4 5,5 7,5 15 22 45 75

Corrente, A 18  9,5 18     14 39     18 61     30 90     46 90 150

Tensão, V 230  380 a 480 230  380 a 480 230  380 a 480 230  380 a 480 230  380 a 480 380 a 480 380 a 480

Flygt Experior™

Modelo da bomba 3085 3102 3127 3153 3171 3202 3301

Hidráulica

Tecnologia N • • • •

Adaptive-N • • •

Hard-Iron™ • • • • • • •

Anel Cortador • • • •

Controle inteligente SmartRun™ • • • • • • •

Motor Motores de eficiência Premium • • • • • • •

Desempenho superior com um amplo alcance de capacidade
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Flygt é uma marca da Xylem. Para obter a 
versão mais recente deste documento e mais 
informações sobre os produtos Flygt, visite o site 
www.flygt.com

Xylem
1. É o tecido das plantas que transporta água da raiz até as folhas
2. Uma empresa global, líder em tecnologia da água
 
Somos 12.000 pessoas unidas em torno de um propósito comum: criar soluções 
inovadoras para atender às necessidades de água do nosso mundo. Desenvolver 
novas tecnologias que melhorarão a forma como a água é utilizada, conservada e 
reaproveitada no futuro é o aspecto central do nosso trabalho.  Movimentamos, 
tratamos, analisamos e devolvemos a água para o meio ambiente. Ajudamos as 
pessoas a usarem a água de forma eficiente em suas casas, prédios, fábricas e 
propriedades agrícolas. Temos relacionamentos fortes e de longa data em mais 
de 150 países com clientes que nos conhecem pela poderosa combinação de 
marcas de produtos líderes e conhecimento de aplicações, apoiados em um 
legado de inovação. 
 
Para saber mais sobre como a Xylem pode ajudá-lo, visite o site xyleminc.com.
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