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Manual de Instruções
Para sua segurança e melhor aproveitamento no uso deste produto, 

antes de executar a instalação, leia atentamente este Manual de Instruções

MOTOBOMBA ALBMOTOBOMBA ALB



ÍNDICE

1 AO RECEBER O EQUIPAMENTO .............................................................................................
2 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ..............................................................................................
3 INSTALAÇÃO .............................................................................................................................

01
01
02
02
02
04
04
05

4 TUBULAÇÃO ..............................................................................................................................
5 LIGAÇÕES ELÉTRICAS ............................................................................................................
6 FUNCIONAMENTO ....................................................................................................................
7 PRINCIPAIS PROBLEMAS NO FUNCIONAMENTO.................................................................
8 FICHAS TÉCNICAS.....................................................................................................................



Leia este manual com atenção antes de desembalar o produto, certifique-se de que o mesmo  
não apresenta avarias. Qualquer dano ao produto é de responsabilidade da transportadora, e a 
ela deverá ser feita a reclamação.

1-Verifique se ouve violação ou danos na embalagem.
2-Verifique se o produto foi entregue corretamente.
3-Verifique se houve algum tipo de dano causado ao ser transportada. 

ATENÇÃO
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CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

OBS.: Procure um profissional habilitado para fazer a instalação da motobomba, a 
instalação é simples, porém necessita de cuidados e conhecimentos de hidráulica e  
elétrica. Faça uma análise pelos lugares onde a motobomba irá passar até chegar ao  
local de instalação, pois assim terá certeza de que nenhum obstáculo poderá a vir lhe
atrapalhar pelo caminho percorrido.
Ÿ Acessórios de instalação como: cabos elétricos, tubulação, conexões e etc. não 

acompanham o equipamento;
Ÿ Não deposite peso ou qualquer objeto sobre o equipamento, nem sobre sua embalagem; 
Ÿ Cuidado ao desembalar o equipamento. Existe a possibilidade de haver elementos na 

embalagem que podem danifica-lo;
Ÿ Proteja o equipamento com uma cobertura plástica contra qualquer resíduo de obra (poeira, 

cal, cimento, gesso, etc.);
Ÿ Nunca modifique instalações elétricas ou hidráulicas do equipamento sem consultar o 

departamento de engenharia e técnico da fábrica:                                                 
E-MAIL: sac@albacete.com.br;

Ÿ Não utilize produtos corrosivos, solventes, abrasivos, ácidos ou palha de aço na limpeza do 
equipamento. Use sempre produtos neutros. Em caso de dúvida, consulte a fábrica: 
E-MAIL: sac@albacete.com.br;

Ÿ Procure transportar o equipamento de modo adequado, de acordo que não venha danificar o 
equipamento.

OBS.: Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com 
sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência e conhecimento, a
menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou sejam sob 
a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que 
crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
Para se instalar e utilizar este equipamento elétrico, medidas básicas de segurança devem ser 
seguidas:
CUIDADO: Este equipamento é fornecido com um condutor para aterramento onde é conectado 
a um sistema de aterramento adequado, utilizando fio de cobre da mesma secção de 
alimentação de energia do aquecedor.
PERIGO: Choque Elétrico. A instalação do aquecedor deverá ser efetuado a pelo menos 1,5m  
de distância de qualquer elemento metálico. Nenhum aparelho elétrico, como rádio, televisão,
telefone, luminária, etc, devem ser instalados e/ou utilizado a menos de 1,5m da motobomba.
Aparelhos ligados a rede elétrica deverão estar permanentemente aterrados. 

1) AO RECEBER O PRODUTO

2) INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
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As Bombas foram projetadas com a mais alta tecnologia, para oferecer o melhor ALBACETE 
rendimento com uma economia fora de série.
A escolha certa da bomba é imprescindível para todos aqueles que desejam conseguir a máxima 
vazão, consumindo o mínimo de energia. Pensando nisto, a desenvolveu uma ampla ALBACETE 
série de bombas, oferecendo um modelo para cada aplicação.

3) INSTALAÇÃO

1. A Bomba deve ser instalada em locais protegidos da ação do tempo (sol, chuva, poeira, etc).
2. Para evitar a umidade no motor, faça  instalação em uma base ligeiramente acima do solo e o 
mais próximo possível da fonte do líquido a ser bombeado.
3. Instale a Bomba em local bem ventilado e de fácil acesso para eventual manutenção.
Fixe a Bomba em uma base rígida par absorver as vibrações.

4) TUBULAÇÃO

1. Instale a tubulação de sucção com um pequeno declive em direção á água.
2. Para sustentar a tubulação, use sempre um suporte, evitando assim que o peso venha 
prejudicar a Bomba (Figura página 3).
3. Use sempre tubulação com bitola maior que os bocais da Bomba.
4. Procure utilizar o mínimo de conexões na instalação. Dê preferência às curvas, ao invés de 
cotovelos.
5. Coloque uniões roscadas na sucção e no recalque. Preste atenção para que elas estejam o 
mais próximo possível da Bomba, a fim de facilitar a desmontagem para fazer a manutenção.
6. Recomendamos o uso de uma fita veda rosca de boa qualidade para obtenção de boa vedação.
7. A válvula de pé dever ser de boa qualidade e com diâmetro maior do que a tubulação de sucção 
(as bombas autoescorvantes não necessitam da válvula de pé, conforme figura da página 3).
8. A instalação da válvula de pé deve estar no mínimo a 30cm do fundo (ver figura da página 3).
9. A válvula de retenção deve ser instalada no recalque, para evitar golpe de retorno, prejudicando 
assim a bomba (ver figura da página tal).
10. Antes de conectar a tubulação de recalque, encha a Bomba com água limpa.

5) LIGAÇÕES ELÉTRICAS

1. A placa do motor indica a correta ligação, conforme a voltagem do motor. Verifique a voltagem 
na qual será feita a ligação.
2. Verifique se as bitolas dos fios estão compatíveis com a potência do motor, com a voltagem, 
com a distância do quadro até a Bomba.
3. Coloque sempre o fio terra.
4. Fusíveis não protegem o seu motor. Instale uma chave de proteção.
5. Verifique o sentido de Rotação da sua Bomba (ver a seta no corpo da Bomba).
Obs.: Se o motor for trifásico, fique atento ao sentido de rotação, que permite ligação para a 
esquerda e para direita.



03

1 - UNIÃO
2 - CURVA LONGA 90º
3 - TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO
4 - VÁLVULA DE PÉ
5 - REGISTRO

  6 - VÁLVULA DE RETENÇÃO
  7 - TUBULAÇÃO DE RECALQUE
  8 - BOMBA CENTRÍFUGA
  9 - MOTOR ELÉTRICO
10 - SUPORTE
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6) FUNCIONAMENTO

1. Antes de ligar, verifique toda a instalação hidráulica e elétrica.
2. Verifique se a Bomba está bem escovada, ou seja, se ela está totalmente cheia de água. Assim, 
ela estará sem a permanência de ar na tubulação de sucção.

7) PRINCIPAIS PROBLEMAS NO FUNCIONAMENTO

1. Bomba não escorvada.
2. Velocidade baixa.
3. Altura de sucção muito baixa.
4. Rotor entupido
5. Sentido de rotação errado.
6. Bolsa de ar na sucção.
7. Altura de recalque muito grande.
8. Válvula de pé pequena ou pouco submersa.
9. Ar ou gases no líquido.
10. Diâmetro do rotor muito pequeno.
11. Entrada de ar na sucção.
12. Entupimento na sucção.
13. Nível de água baixou.
14. Gaxetas gastas.
15. Pressão inferior à prevista, ocasionando grande vazão.
16. Peso específico ou viscosidade muito grande.
17. Elementos que rodam excessivamente justos, tais como: gaxetas, rotores, buchas, etc.
18. Diâmetro do rotor muito grande.

F) MANUTENÇÃO

1. Verifique periodicamete a válvula de pé.
2. Caso a Bomba fique sem período sem ser operada, lave-a com água limpa e drene-a antes de 
armazená-la em local seco. Cuidado para não molhar o motor.
Obs.: Se o motor for trifásico, fique atento ao sentio de rotação, que permite ligação para a 
esquerda e para direita.

DEFEITO

A = Não há vazão
 Há pouca vazãoB =
 Há pouca pressãoC =
 Perda na sucçãoD =
 Consumo exagerado de energiaE =

VERIFIQUE ITEM

1-2-3-4-5
6-7-8-2-3-4-5
2-9-10-5
11-12-13-14
15-16-17-18

04
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FICHA TÉCNICA BOMBA 
 

BOMBA CENTRIFUGA MONOESTÁGIO 

MODELO: 40  SÉRIE: ALB 
BOCAL DE SUCÇÃO 10” – FLANGEADO 

BOCAL DE RECALQUE 8” - FLANGEADO 

VAZÃO  580  m³/h  
MATERIAL: CARCAÇA EM FERRO FUNDIDO E SELO DE 

BUNA , TIPO 21 
 
 
FICHA TÉCNICA MOTOR 
 

MODELO: ALB-  40  - 4 polos ROTAÇÃO: 1750 RPM  
POTÊNCIA: 40 CV TENSÃO: (V) 4 TENSÕES 

AMPERAGEM 220  V (99,6)  

CORRENTE: 104 A FREQUÊNCIA: 60 HZ 

FASE: TRIFÁSICO MARCA: WEG 
 
 

FICHA TÉCNICA ROTOR 
 

TIPO: FECHADO Ø – 205 mm  
MATERIAL: FERRO FUNDIDO ABERTURA: 82 mm  
 
 

Parâmetros Altura Manométrica total em metros (MCA) 

Série Modelo CV Suc. Rec. 6 8 10 12 14 16 18 20 

                 40 ALB 40 10" 8" 740 m³h 710 m³h 640 m³h 580 m³h 520 m³h 420 m³h 260 m³h - 

 

FICHA TÉCNICA VAZÃO
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               ALBACETE IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE LAZER LTDA.

               Rua Xaventes, 120 - Meudon - Teresópolis - RJ CEP: 25976-030
                  TEL: (21) 2152-9000 - (21) 2741-8000 - FAX: (21) 2741-8001
                                                 www.albacete.com.br 
                                               ASSISTÊNCIA TÉCNICA
                                         E-mail: sac@albacete.com.br
                                PABX: (21) 2741-8000 - FAX: (21) 2741-8024

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

               Rua Augusto Albacete, 20 - Meudon - Teresópolis - RJ - CEP 25954-185
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