Bombas centrífugas de acionamento
magnético em aço inox
eﬁcientes – robustas – seguras

MKP
Bombas de acionamento magnético para processos
químicos

MKP-S
Bomba auto escorvante de acionamento magnético para
processos químicos

MKTP
Bomba submersível de acionamento magnético para
processos químicos

Desenvolvidas conforme:
DIN EN ISO 2858, 5199 e 15783
Em conformidade com as:
Diretrizes da CE 2006/42/EG (máquinas) e 94/9/EG (ATEX)

Rotor da bombas centrífugas de acionamento magnético em aço inox
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CP Pump Systems
Bombas centrífugas de de acionamento magnético em aço
inox
A nossa empresa
A CP é uma tradicional empresa suíça com grande força inovadora. Há mais de 60 anos desenvolvemos e fabricamos
produtos de altíssima tecnologia e qualidade,e prestamos
serviços para clientes internacionais altamente exigentes.
Produzimos bombas centrífugas conﬁáveis e inovadoras para
os seguintes segmentos industriais: químico, farmacêutico,
biotecnológico, alimentício e de bebidas, celulose e papel.
Com uma rede de representantes em mais de 40 países,
oferecemos consultoria em todo o mundo e garantimos uma
eﬁciente assistência técnica diretamente no local.
Valorizamos especialmente produtos de baixo consumo de
energia. Em nossa empresa, soluções ecológicas sempre andam lado a lado com a mais alta segurança e reﬂexões
econômicas. Por isso, como pioneiros neste setor, oferecemos consultoria e acompanhamentos a clientes com as mais
diferentes necessidades – ao longo de toda a cadeia de agregação de valores.
A gestão de qualidade da CP é certiﬁcada em conformidade
ISO 9001:2008.

Bombas centrífugas acionamento magnético em
aço inox
As bombas metálicas de acionamento magnético, isentas
de vedações, MKP, MKP-S e MKTP são especialmente apropriadas para as elevadas exigências da indústria química e
de inúmeras outras indústrias. Com estas bombas altamente desenvolvidas e que proporcionam grande economia
de energia, líquidos dos mais diferentes tipos podem ser
transportados de forma conﬁável e absolutamente segura.
As bombas MKP, MKP-S e MKTP trabalham segundo o princípio de acionamento reverso. Graças à sua construção especial, elas não necessitam de mancal plano como suporte.
O ﬂuido bombeado proporciona uma excelente lubriﬁcação
e resfriamento do único e centralizado conjunto de mancais
do rotor, também permitindo o bombeamento de
líquidos voláteis e com sólidos. Dependendo do produto
bombeado, ela consegue trabalhar com até 30 por cento de
sólidos, com tamanho de até 1 mm.
O rotor da bomba gira estavelmente sobre um eixo estacionário (ﬁxo), segundo o princípio giroscópico, mantendo
um equilíbrio hidráulico perfeito. Isto minimiza as cargas sobre os mancais, aumentando a conﬁabilidade da operação
da bomba.
As bombas MKP, MKP-S e MKTP são compactas e têm poucos espaços mortos (zonas mortas). Além disso, elas são
compostas de poucas e robustas peças. Um sistema
modular inteligente facilita a montagem e reduz a um nível
mínimo os custos com peças sobresselentes, manutenção e
assistência técnica.
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Projeto convencional das bombas de acionamento magnético sem camisa de aquecimento

Projeto convencional das bombas de acionamento magnético com camisa de aquecimento
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Design CP Pumpen das bombas MKP
único – simples – compacto

MKP
sem camisa de aquecimento
O design da MKP oferece vantagens decisivas em relação ao modo
de construção convencional das bombas:

2
4

1 A disposição central dos mancais, os reduzidos esforços sobre
os mancais e a não necessidade do mancal plano como suporte,
garantem uma elevada segurança operacional e permitem um
perfeito bombeamento de líquidos com sólidos em suspensão e
voláteis.
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2 Um canal de ﬂushing bem dimensionado permite que os mancais
sejam perfeitamente lubriﬁcados e refrigerados pelo líquido bombeado.
3 Modo de construção compacto e com poucos espaços mortos
permite o bombeamento com sólidos em suspensão.
4 Construção simples e poucas peças facilitam a montagem.

MKP
com camisa de aquecimento
6

6

O design da MKP oferece vantagens decisivas em relação ao modo
de construção convencional das bombas:
5 O aquecimento de toda a bomba com o auxílio de uma única
camisa de aquecimento reduz os custos de instalação.
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6 A excelente distribuição de calor na bomba reduz diferenças de
temperatura e evita zonas frias.
7 Uma elevada eﬁciência na transferência de calor e a alimentação
da energia de aquecimento diretamente para o câmara do líquido
reduzem os tempos de aquecimento.
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MKP com base e motor
Execução monobloco horizontal (-100°C a +250°C)
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MKP
Bombas de acionamento magnético para processos químicos

A MKP está disponível em diversas versões e execuções.
Desta forma, ela pode ser fabricada e adaptada e regulada
para cada aplicação de bombeamento. As dimensões de
suas conexões e seus dados de performance estão em conformidade com a norma DIN EN ISO 2858. Bombas até então utilizadas podem ser facilmente substituídas pela MKP
em qualquer instalação.

Dados técnicos
Vazão (mín./máx.)

0.25 a 650 m3/h

Altura manométrica (mín./máx.)

3 a 145 m

Temperatura (mín./máx.)

–100°C a +350°C

Viscosidade cinemática

0.5 a 350 mm2/s

Sólidos em suspensão

até 30% dependendo do produto

Diretrizes
Diretriz da CE 2006/42/EG (máquinas)
Diretriz da CE 94/9/EG (ATEX)

Normas
DIN EN ISO 2858
DIN EN ISO 5199

125-80-315

120

30

0
10

100

1000

1

125-80-250

125-80-200

100-65-200
100-65-160

125-100-200

65-40-250

80-50-250

65-40-200

10

100

Q [m3/h]

0

200-150-315

150-125-315

125-80-315

125-100-200

125-80-200

125-80-250

80-50-250

65-40-250
65-40-200
65-40-160

50-32-250
50-32-200
50-32-160

40-25-200
40-25-160

10

20-15-200

125-100-200

125-80-200

20

20-15-160

H [m]

30

100-65-200

125-80-315

40

125-80-250
100-65-200

65-40-250

80-50-250

100-65-160

50-32-200
50-32-160

80-50-160 80-50-200

40-25-200
40-25-160

65-40-200

20-15-200

40

20-15-160

120

65-40-160

50-32-250

160

100-65-160

50

80-50-160 80-50-200

200
80-50-315

60

80-50-315

1500 min-1 / 50 Hz

240

80

1000

Q [m3/h]

3000 min-1 / 50 Hz

H [m]

80-50-200

50-32-200

0
1

0
1

10

100

1000

1

Q [m3/h]

3600 min-1 / 60 Hz
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80-50-160

5

50-32-160

10

65-40-160

40-25-200
40-25-160

125-100-200

100-65-160

20-15-200

100-65-200

125-80-200

65-40-200

80-50-200
80-50-160

20-15-160

H [m]

125-80-250

80-50-250

65-40-250

50-32-250
50-32-200
50-32-160

20

40-25-160

20-15-160

40

20

15

65-40-160

60

40-25-200

20-15-200

H [m]

80

50-32-250

25

100

200-150-315

35

150-125-315

140

125-80-315

40

80-50-315

160

80-50-315

DIN EN ISO 15783

10

100

Q [m3/h]

1800 min-1 / 60 Hz

1000

MKP – execução monobloco
com base
-100°C a +250°C

MKP – execução com acoplamento
elástico
com base
–100°C a +250°C

MKP – execução com acoplamento elástico
HT (alta temperatura)
com base central
–100°C a +350°C

MKP – execução monobloco com camisa
de aquecimento
com base
–100°C a +250°C

MKP – execução com acoplamento elástico, com camisa de aquecimento
com base
–100°C a +250°C

MKP – execução monobloco
com console
–100°C a +250°C

MKP – execução monobloco in
line vertical
com suporte angular
–100°C a +250°C

MKP – execução monobloco vertical
com suporte angular
–100°C a +250°C

MKP – execução monobloco vertical
com console
–100°C a +250°C
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MKP-S
Bomba auto escorvante de acionamento magnético para
processos químicos
A bomba MKP-S é equipada com uma câmara de auto escorva
integrada à carcaça. Um tanque de auto escorva não é
necessário, uma vez que a bomba faz a sucção do ﬂuido
atarvés da criação de vácuo. A bomba MKP-S também consegue bombear, sem problemas, durante a operação, acúmulos
de ar na linha de sucção. Desta forma, a segurança operacional é aumentada. Com esta bomba, são atingidas alturas de
sucção de até 8,5 m.

Dados técnicos
Vazão (mín./máx.)

1 a 80 m3/h

Altura manométrica (mín./máx.)

5 a 60 m

Temperatura (mín./máx.)

–100°C a +250°C

Viscosidade cinemática

0.5 a 350 mm2/s

Sólidos em suspensão

até 30% dependendo do produto

Diretrizes
Diretriz da CE 2006/42/EG (máquinas)
Diretriz da CE 94/9/EG (ATEX)

Normas
DIN EN ISO 2858
DIN EN ISO 5199
DIN EN ISO 15783

40

10

20

5

0

0
10
Q [m3/h]

1

100

100

20

60

15

80-50-160

40

H [m]

80

20

10

80-50-160

1500 min-1 / 50 Hz

50-32-160

H [m]

3000 min-1 / 50 Hz

10
Q [m3/h]

50-32-160

1

5

0

0
1

3600 min-1 / 60 Hz

10

80-50-160

H [m]
80-50-160

H [m]

50-32-160

15

50-32-160

60

10
Q [m3/h]

100

1

1800 min-1 / 60 Hz

10
Q [m3/h]

100

MKP-S – execução monobloco
com base
–100°C a +250°C

MKP-S – execução com acoplamento elástico e com camisa de
aquecimento
com base
–100°C a +250°C

MKP-S com base e motor
Execução monobloco horizontal (–100°C a +250°C)
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MKTP
Bomba submersível de acionamento magnético para
processos químicos
A MKTP é apropriada para a descarga eﬁciente de tanques
que não dispõem de um dreno no fundo. Fluidos corrosivos
são bombeados com absoluta segurança pela MKTP, sem que
líquidos e vapores por eles gerados possam escapar para o
meioambiente. A bomba está disponível para umcomprimento de coluna de até 4 m.

Dados técnicos
Vazão (mín./máx.)

0.25 a 250 m3/h

Altura manométrica (mín./máx.)

3 a 100 m

Temperatura (mín./máx.)

–20°C a +170°C

Viscosidade cinemática

0.5 a 350 mm2/s

Sólidos em suspensão

até 30% dependendo do produto

Diretrizes
Diretriz da CE 2006/42/EG (máquinas)
Diretriz da CE 94/9/EG (ATEX)

Normas
DIN EN ISO 2858
DIN EN ISO 5199
DIN EN ISO 15783

100-65-200
100-65-160

125-80-200

65-40-250

80-50-250
80-50-160

65-40-160

50-32-160

40-25-160

20-15-160

5

0
1

10

100

1000

1

10

100

1000

Q [m3/h]

Q [m3/h]

1500 min-1 / 50 Hz

3000 min-1 / 50 Hz

160

0

125-80-200

80-50-250
80-50-200

100-65-200
100-65-160

65-40-250
65-40-200
65-40-160

80-50-160

50-32-250
50-32-200

40-25-200

50-32-160

10

40-25-160

20-15-200

125-80-200

20

20-15-160

80-50-160

100-65-200

80-50-200

H [m]

80-50-250

30

100-65-160

65-40-250
65-40-200
65-40-160

40-25-160

40

50-32-160

40-25-200

20-15-200
20-15-160

80

50-32-200

50-32-250

40

120

H [m]

80-50-200

50-32-200

40-25-200

20-15-200

H [m]

100-65-200

125-80-200

100-65-160

80-50-160

10

0

0
1

10

100

1000

1

3600 min-1 / 60 Hz

10

100

Q [m3/h]

Q [m3/h]
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65-40-200

80-50-250
80-50-200

65-40-200

50-32-200

65-40-160

50-32-160

40-25-160

20-15-160

40

20

20

15

40-25-200

H [m]

20-15-200

60

65-40-250

50-32-250

80

50-32-250

25

100

1800 min-1 / 60 Hz

1000

MKTP sem lubriﬁcação permanente dos mancais
de rolamento
execução com acoplamento elástico, vertical
–20°C a +170°C

MKTP com lubriﬁcação permanente dos mancais
de rolamento
execução com acoplamento elástico vertical
(–20°C a +170°C)

MKTP com motor
com camisa de aquecimento na tubulação
de descarga
vexecução com acoplameto elástico vertical
(–20°C a +170°C)
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Aplicações
varsáteis – complexas – especiais

As bombas metálicas CP de acionamento magnético satisfazem às mais altas exigências de qualidade e garantem um
transcurso da produção altamente seguro e conﬁável. Elas
podem ser utilizadas no bombeamento dos mais diferentes
líquidos em diversos tipos de indústrias e processos, e estão
adaptadas para pequenas, médias e grandes vazões de bombeamento. As bombas metálicas CP Pumpen de acionamento magnético oferecem grandes vantagens, especialmente na operação com substâncias muito sensíveis ou
perigosas.

Indústrias
– Química: básica e ﬁna (agrícola, química especial)
– Armacêutica
– Biotecnológica
– Alimentícia e de bebidas
– Celulose e papel

Processos
Bombas CP de acionamento magnético são dimensionadas para os
mais diferentes processos, entre os quais:
– Eletrólises em plantas de cloro-soda
– Processos esterilizados
– Circuitos de resfriamento e aquecimento
– Processos MDI
– Descargas de tanques
– Processos TDI

Líquidos
Bombas CP de acionamento magnético podem transportar ácidos,
lixívias, solventes, líquidos aquecidos, em cristalização e resfriados,
assim como líquidos contendo partículas sólidas. Exemplos:
– Enxofre líquido
– Hidróxido de potássio
– Hidróxido de sódio
– Ácido sulfúrico fumegante
– Fosgênio
– Ácido fosfórico
– Ácido nítrico
– Ácido sulfúrico
– Toluenos
– Peróxido de hidrogênio

O nosso pessoal de vendas terá prazer em aconselhá-los pessoal e especiﬁcamente, levando em conta as suas necessidades, seu ramo industrial, seus processos e líquidos.
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MKP com console e motor
Execução monobloco horizontal (–100°C até +250°C)

Eﬁciência energética na indústria
sustentável – responsável – ecológica

Hoje em dia, a indústria está sendo cada vez mais exigida nos
quesitos sustentabilidade e eﬁciência energética, nos quais as
bombas são consideradas produtos-chave: cerca de dois terços da energia industrial são consumidos por sistemas de motores. Como os sistemas de bombas perfazem aproximadamente um quarto desse consumo, eles possuem um imenso
potencial de economia de energia e custos. A CP Pump Systems reconheceu este fator já em 1999, agiu correspondentemente e, por isso, assumiu um papel de vanguarda em sistemas de bombas com baixo consumo de energia.
Nos últimos anos, aperfeiçoamos continuamente a economia
de energia em inúmeros sistemas de bombas. Com isso, a
eﬁciência desses sistemas pôde ser aumentada em até 30 por
cento. Ao mesmo tempo, continuamos aumentando a segurança das bombas, um objetivo que vimos perseguindo insistentemente desde a fundação da empresa, no ano de 1948.
Em todo o mundo, nos empenhamos consequentemente por
uma produção sustentável na indústria, com sistemas eﬁcientes no consumo de energia e know-how fundamentado em
todos os setores e fases de um equipamento industrial de
bombeamento – desde o planejamento, passando pela
produção e a operação, até o controle de qualidade. A nossa
clientela tira proveito das nossas soluções amplas e sob medida, que, no longo prazo, reduzem os custos e as emissões
de CO2.
Cleaner pumps, cleaner planet: Estamos convictos de que pesquisa, pensamento e ação sustentáveis sempre trazem vantagens para todos os envolvidos.
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Opções
abrangentes – individuais – combináveis

Carcaças
Materiais
– Aço inox *
– Uranus® B6 *
– Ligas à base de níquel, p. ex., Hastelloy® B ou C *
– Níquel puro
– Titânio
Pressão nominal
– PN 16
– PN 25
Flanges das conexões
– Flange conforme EN 1092-1
– Flange conforme ANSI ASME B16.5, com furação
Conexões adicionais
– Conexão para dreno da carcaça (com ou sem ﬂange)
– Conexão externa para ﬂushing visando a lubriﬁcação dos mancais
e/ou a refrigeração na região magnética
– Conexão de manômetro na carcaça
– Conexão para monitoramento das lanternas
– Conexão de ﬂanges para camisa de aquecimento **
– Conexão para dreno da camisa de aquecimento (com ou sem
ﬂange) **
– Outras ligações na carcaça conforme solicitação do cliente
Materiais de vedação das juntas
– PTFE
– Graﬁte / aço inoxidável 1.4401
– Graﬁte / liga a base de níquel 2.4819 (Hastelloy® C-276)
– Sigma 511® / NT-CHEM-beige®
Materiais de vedação dos plugs
– PTFE
– Níquel revestido de prata
Anel de desgaste da carcaça
Revestimento cerâmico Al2O3

Mancais
Materiais
– SSiC (carbeto de silício)
– SSiC com graﬁte
– SSiC com revestimento de diamante (ADLC)
– SSiC com FuturaSafe®
– Carbeto de tungstênio com liga de níquel
– Carbeto de tungstênio com liga de níquel e revestimento de
diamante (ADLC)

* disponível também para carcaças com camisa de aquecimento
** disponível somente para carcaças com camisa de aquecimento
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Copo de separação
Materiais
– Aço inoxidável
– Hastelloy® C
– Titânio
– Material plástico de alto rendimento (isento de corrente de Foucault)
– Cerâmica de óxido de zircônio (isenta de corrente de Foucault)
Revestimento cerâmico Al2O3
Quebra vortex do copo de separação
Isolação do copo de separação
Copo de separação de parede dupla com monitoramento de
vazamento

Proteção das bombas
Termo elemento no copo de separação
Copo de separação com parede dupla com monitoramento de
vazamento
Pt100
Monitor de carga / potência

Montagem
Tipos
– Base
– Console
– Suporte
– Suporte angular
– Apoio central
– Placa de assentamento
Materiais
– Aço
– Aço inoxidável
Chumbadores
Chapa de gotejamento

Acoplamento elástico
Lubriﬁcação
– Lubriﬁcação com óleo
– Lubriﬁcação com graxa
Opções para a lubriﬁcação com óleo
– Hermeticamente vedado (MagTecta OMTM)
– Regulador do nível de óleo
– Refrigeração a óleo com ou sem termostato
Acoplamento
Proteção do acomplamento
– Aço
– Latão

As opções têm conﬁguração diferentes em função do modelo da bomba.
O nosso pessoal de vendas terá prazer em assessorálo detalhadamente a respeito.
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Figuras em corte

MKP sem camisa de aquecimento
Execução com acoplamento elástico horizontal (–100°C a +250°C)

1

8
3
2
4

7
6
9

5

MKP com camisa de aquecimento
horizontal close-coupled (–100°C to +250°C)

1

8
3
4

2

7
6
9
5
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10
11
1
2
3
4
5

Carcaça da bomba
Impelidor
Rotor com conjunto de imãs internoz (lado do producto)
Rotor com conjunto de imãs externos (lado do atmosfera)
Lubriﬁcação interna dos mancais ou conexão externa para
ﬂushing
6 Eixo estacionário

7
8
9
10
11
12

Conjunto de mancais
Copo de separação hermeticamente vedado
Termo elemento no copo de separação (proteção da bomba)
Dreno da carcaça (ﬂuido bombeado)
Dreno da camisa de aquecimento
Conexão para resfriamento e/ou aquecimento do produto
bombeado
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CP Pump Systems
Nossa linha de produtos

Assistência técnica

Bombas centrífugas de acionamento magnético em aço inox

Oferecemos a mais alta qualidade, experiência de longos
anos e consultoria de primeira classe. Os nossos sistemas
de bombeamento produzidos sob medida satisfazem às mais
diferentes necessidades.

MKP — Bombas de acionamento magnético para processos
químicos
MKP-S — Bomba auto escorvante de acionamento magnético para
processos químicos
MKTP — Bomba submersível de acionamento magnético para
processos químicos
MKP-ANSI — Bomba de acionamento magnético para processos
químicos (em conformidade com a norma ANSI)
MKPP — Bomba periférica de acianamento magnético para processos químicos
SZMK — Bomba in line de acionamento magnético para processos
químicos

Os clientes da CP recebem uma completa assistência técnica: peças de reposição originais podem ser fornecidas em
curto espaço de tempo, documentações técnicas estão totalmente disponíveis. A assistência técnica trabalha com
competência e eﬁciência, o serviço de reparos, com dinamismo e ﬂexibilidade. Todos esses serviços garantem um
funcionamento perfeito das bombas. Graças a representações em mais de 40 países, damos consultoria e prestamos serviços aos nossos clientes diretamente no local.

Consultoria relativa à eﬁciência energética
A CP, como precursora na área de eﬁciência energética, dispõe de um amplo espectro de serviços no setor de bombas e
motores: ampla consultoria, detalhada análise de sistemas e
cuidadoso planejamento. A nossa meta é apoiar nossos clientes com ações direcionadas, para que eles possam
otimizar o consumo de energia dos seus sistemas de bombas, e, com isso, reduzir custos no longo prazo.
Em razão da nossa grande experiência, adquirida ao longo de
muitos anos, podemos dar amplo apoio aos nossos clientes
dos setores público e privado. Entre eles, encontramse proprietários e operadores de equipamentos para o processamento de líquidos nas indústrias química e farmacêutica, assim como em diversos outros ramos industriais.
Você está interessado? Tem perguntas? Teremos prazer em
lhe dar todas as informações sobre as mais diferentes possibilidades durante uma conversa pessoal.

Bomba sanitária de acionamento magnético em aço inox
MKP-Bio — Bomba centrífuga de acionamento magnético para processos estéreis

Bombas centrífugas de acionamento magnético revestidas em
PFA
MKPL — Bomba de acionamento magnético para processos químicos
MKPL-S — Bomba auto escorvante de acionamento magnético para
processos químicos

Bombas centrífugas de acionamento magnético em PTFE
MSKP — Bomba de acionamento magnético para processos
químicos
MSKPP — Bomba periférica de acionamento magnético para processos químicos
MSKS — Bomba side channel auto escorvante de acionamento magnético para processos químicos

Bombas centrífugas com selo mecânico em aço inox
IL-BTO — Bomba in line com selo mecânico para processos químicos
KTP — Bomba submersível multi estágios com selo mecânico para
processos químicos
ZMP — Bomba de fragmentação com selo mecânico para processos
químicos

Bomba centrífuga com duplo selo mecânico revestida em PFA
EB — Bomba com duplo selo mecânico para processos químicos

Bomba centrífuga em cerâmica com duplo selo mecânico
ET — Bomba com duplo selo mecânico para processos químicos
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A melhora da eﬁciência energética em sistemas de
bombeamento, contribui na criação de um planeta
mais limpo.
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