Bombas centrífugas de acionamento magnético revestidas em PFA
eﬁcientes – à prova de corrosão – resistentes
ao vácuo

MKPL
Bomba de acionamento magnético para processos químicos

MKPL-S
Bomba auto escorvante 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 aberto das bombas de acionamento magnético, revestido em PFA
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CP Pump Systems
Bombas centrífugas de acionamento magnético revestidas em
PFA
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.

Eﬁciência enérgética na indústria
Hoje em dia, há uma exigência cada vez maior na indústria
nos quesitos sustentabilidade e eﬁciência energética, nos
quais as bombas são consideradas produtos-chave, pois
oferecem um enorme potencial na economia de energia e
custos. A CP reconheceu este fator já em 1999, agiu correspondentemente e, por isso, assumiu um papel de vanguarda
em sistemas de bombas que economizam energia.
Nos últimos anos, continuamos aperfeiçoando hidraulicamente 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 perseguimos insistentemente
desde a fundação da empresa, no ano de 1948.

Bomba centrífuga de acionamento magnético
revestida em PFA
As bombas de acionamento magnético, isentas de
vedações, MKPL e MKPL-S 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, podem ser transportados os mais diferentes líquidos
corrosivos, em altas temperaturas,de forma conﬁável e com
absoluta segurança.
A carcaça das bombas é revestida em PFA de alta qualidade,
resistente à corrosão e à permeação. O espesso revestimento de PFA é aplicado na alma metálica, garantindo sua
resistência ao vácuo. Esta blindagem absorve todos os esforços mecânicos que podem se formar devido à pressão do
sistema ou de forças que agem sobre a tubulação.
O conjunto de mancais em SiCC (carboneto de silício puro)
é responsável pela mais alta segurança operacional das
bombas . O mancal plano e os aneis de encosto são ﬁxadospor meio de travas poligonais, garantindo que ﬁquem
centrados e não girem. Mesmo em altas temperaturas, o suporte metálico do conjunto de mancais revestidos em PFA,
impede a alteração do jogo frontal, ou seja, as folgas são
mantidas.
As bombas MKPL e MKPL-S podem ser fornecidas com um
rotor aberto ou fechado. Com o rotor aberto, são obtidos
baixos valores de NPSH, já com o rotor fechado, obtemos
alta eﬁciência. Para aumentar a resistência mecânica, os rotores em PFA dispõem de uma alma metálica e estes são
travados ﬁrmemente para previir que se soltem caso ocorra
o bombeamento na rotação incorreta.
Ambas as bombas são feitas de poucas peças. O sistema inteligente de elementos padronizados facilita a montagem e
reduz ao mínimo os custos das peças de reposição, conservação e manutenção.

Em todo o mundo, nos empenhamos por uma produção sustentável na indústria. Nossos clientes tiram proveito das nossas soluções amplas e sob medida, que a 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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MKPL
Bomba de acionamento magnético revestida em PFA para
processos químicos
A bomba MKPL foi projetada para uma temperatura operacional de até +200°C. Líquidos corrosivos a altas temperaturas podem ser bombeados com segurança. 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
MKPL em qualquer instalação.

Dados técnicos
Vazão (mín./máx.)

0.5 a 400 m3/h

Altura manométrica

3 a 90 m

Temperatura (mín./máx.)

–20°C a +200°C

Viscosidade cinemática

0.5 a 350 mm2/s

Sólidos em suspensão

até 10% dependendo do produto

Diretrizes
Diretriz da CE 2006/42/EG (máquinas)
Diretriz da CE 94/9/EG (ATEX)
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DIN EN ISO 2858
DIN EN ISO 5199
DIN EN ISO 15783
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MKPL – execução monobloco
com base
–20°C a +200°C

MKPL – execução com acoplamento
elástico
com base
–20°C a +200°C

MKPL com base e motor
Execução monobloco horizontal (–20°C a +200°C)
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MKPL-S
Bomba auto escorvante de acionamento magnético, revestida
em PFA para processos químicos
A bomba MKPL-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 MKPL-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.)

0.5 a 35 m3/h

Altura manométrica (mín./máx.)

3 a 40 m

Temperatur (min./max.)

–20°C a +150°C

Viscosidade cinemática

0.5 a 350 mm2/s

Sólidos em suspensão

até 10% 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
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MKPL-S – execução monobloco
com base
–20°C a +150°C

MKPL-S – execução com acoplamento elástico
com base
–20°C a +150°C

MKPL-S com base e motor
Execução monobloco horizontal (–20°C a +150°C)
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Aplicações
versáteis – complexas – especiais

As bombas CP Pumpen de acionamento magnético revestidas em PFA satisfazem às mais elevadas 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 CP de acionamento magnético revestidas em PFA oferecem grandes vantagens, especialmente na operação com substâncias sensíveis ou perigosas.

Indústrias
– Química: básica e ﬁna (agrícola, química especial)
– Farmacêutica
– Biotecnológica

Processos
Bombas CP de acionamento magnético revestidas em PFA são
dimensionadas para os mais diferentes processos, entre os quais:
– Eletrólises em plantas de cloro-soda
– Processamento de ácido sulfúrico
– Descarga de tanques

Líquidos
Bombas CP de acionamento magnético com revestimento de PFA
podem transportar ácidos quentes e/ou altamente concentrados,
soluções alcalinas (lixívias) e solventes, bem como líquidos em difusão. Por exemplo:
– Bromo
– Cloro
– Lixívia de potassa
– Lixívia de soda cáustica
– Fosgênio
– Ácido nítrico
– Ácido sulfúrico

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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Suporte metálico do mancal de deslizamento, com revestimento de PFA
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Opções
abrangentes – individuais – combináveis

Carcaça
Materiais
– Ferro fundido com revestimento de PFA
Pressão nominal
– PN 16
Flanges das tubuladuras
– Flange conforme EN 1092-2
– 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 para monitoramento de lanternas
Materiais de vedação
– PTFE
– PTFE/graﬁta
Materiais de o-rings
– FEP/FKM
– Kalrez®/Chemraz®

Mancais
Materiais
– SSiC (carboneto de silício sinterizado)
– SSiC com revestimento semelhante a diamante (ADLC)
– SSiC com revestimento de diamante FuturaSafe®

Copo de separação
Materiais
– PTFE reforçado com ﬁbras de carbono
– PTFE reforçado com ﬁbras de carbono, resistente a altas temperaturas
– PVDF reforçado com ﬁbras de carbono
Copo duplo de separação com monitoramento de vazamento
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Proteção das bombas
Copo de separação com monitoramento do copo de separação
Copo duplo de separação com monitoramento de vazamento
Sonda de temperatura Pt100
Sensor da solicitação do motor

Montagem
Tipos
– Placa de base
Materiais
– Aço
– Aço inox
Pés de regulagem
Chapa de gotejamento

Com cavalete
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 diferente em função do modelo de bomba.
O nosso pessoal de vendas terá prazer em assessorálo detalhadamente a respeito.
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Figura em corte

MKPL
Com cavalete (–20°C até +200°C), horizontal
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Carcaça da bomba com revestimento de PFA
Impelidor
Rotor com conjunto de imãs internos (lado do produto)
Rotor com conjunto de imãs externos (lado da atmosfera)
Lubriﬁcação interna dos mancais ou conexão externa para
ﬂushing
6 Sujeição da ﬁxação do rotor por meio de um único pino de
dilatação

7 Conjunto de mancais
8 Copo de separação de peça única, estanque ao vácuo, isento
de metal
9 Sonda de temperatura Pt100 na carcaça
10 Dreno da carcaça (ﬂuido bombeado)
11 Proteção contra arranque
12 Massa centrífuga
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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 na indústria 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 diversas 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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O seu parceiro de vendas da CP
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