


Agradecemos sua escolha. A ELETROPLAS garante motobombas resistentes, 
eficientes e de fácil manuseio.

Antes de utilizá-la, leia atentamente este manual, tirando eventuais 
dúvidas.Observe as orientações para um melhor aproveitamento deste 
equipamento.

Este manual serve para todos os modelos de motobombas ELETROPLAS. Portanto, 
observe qual modelo você adquiriu para facilitar sua compreensão e utilização. 

INSTRUÇÕES GERAIS DAS MOTOBOMBAS ELETROPLAS

Os dados de catálogo de todas as motobombas centrífugas (com exceção das injetoras) 
foram levantados em teste de laboratório para uma capacidade máxima de sucção de 8 
metros em situações onde a temperatura do líquido bombeado esteja em 25ºC e ao nível 
do mar.
Os líquidos a serem bombeados pelos produtos de linha ELETROPLAS devem obedecer 
às seguintes regras:
- devem estar livres de componentes abrasivos ou sólidos em suspensão (areia, sujeira, 
etc). Exceção aos equipados com gaxeta;
- não deve reagir ou ser incompatível aos componentes da motobomba: ferro fundido, 
alumínio, noryl, ABS, aço, borracha e cerâmica;
- a temperatura do líquido não deve ultrapassar 70ºC;
- nunca utilizar líquidos inflamáveis.  

Proteja a motobomba de intempéries (chuva, sol, umidade, poeira, vento) e a mantenha 
arejada,  garantindo renovação de ar.

Procure instalar sua motobomba o mais perto possível da fonte de água e sobre uma 
base levemente inclinada para o lado da sucção, sem que sustente o peso da tubulação.

As bitolas originais da motobomba podem ser ampliadas para diâmetros compatíveis à 
vazão da motobomba, sem que isto prejudique o funcionamento do produto.

Para situações não especificadas neste manual, entre em contato diretamente com a 
ELETROPLAS.
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Ao instalar sua motobomba, procure 
utilizar os acessórios mostrados nas 
figuras ao lado.

A vávula de pé é indispensável para o 
funcionamento de motobombas 
centrífugas que não são auto-
aspirantes. As uniões são necessárias 
para facilitar a retirada da moto-bomba 
quando houver a necessidade de 
manutenção. O registro de saída 
permite ao usuário controlar a pressão 
e a vazão da motobomba. O 
manômetro de pressão quando 
indicado mostra o ponto de operação 
da motobomba.
A tubulação a ser utilizada na 
instalação nunca deverá ser reduzida 
além do diâmetro or iginal da 
motobomba, pois isto provoca perda 
da vazão. A tabela a seguir sugere a 
bitola compatível com a vazão 
desejada. Deve-se observar que o fato 
de ampliar as bitolas originais da 
motobomba não acarreta problema 
algum ao produto, pelo contrário, 
melhora seu desempenho.

Utilize fita veda-rosca em todos os 
pontos rosqueáveis da instalação e 
certifique-se de que não há nenhum 
vazamento.



Sugestão de Bitola do Tubo para Vazão Desejada  

mm
Vazão em litros/hora

Bitola do Tubo

Pol.

0 1.000

1.100 2.000

2.100 4.000

4.100 8.000

8.100 14.000

14.100 30.000

30.100 60.000

60.100 100.000

100.100 200.000

3/4 25

1 32

1.1/4

1.1/2

2

2.1/2

3

4

5

40

50

60

75

85

110

140

Instale uma válvula de retenção a cada 20mca de pressão.
Antes de ligar, encha sua motobomba com o líquido a ser bombeado (escorve-a).
Jamais deixe sua motobomba funcionando sem o líquido.

INSTRUÇÕES ELÉTRICAS

Para fazer a ligação elétrica do motor de sua motobomba, siga o esquema apresentado 
na placa de identificação do produto, seguindo a voltagem da sua rede elétrica.

É obrigatório o aterramento do motor, usando haste metálica ou malha de aterra-
mento, sob pena de perder a garantia. 

Instale fusíveis e, se possível, uma chave magnética de proteção compatível à corrente 
da motobomba na tensão em que a mesma está ligada. A chave magnética permite um 
ajuste fino que protegerá a sua motobomba de queima por sobrecarga.
A bitola dos fios utilizados na ligação da motobomba deverá seguir a tabela em 
seguência:

MOTOBOMBAS MONOFÁSICAS
Distância em metros da motobomba ao quadro de entrada

10

110V1/8 a ½

QUADRO DE SELEÇÃO DE BITOLA DE FIOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA  

(para quedas de tensão menores que 5% eletrodutos)

Potência em cv Tensão

¾ a 1.0

1.½ a 2.0

3.0

5.0

7.0 a 10.0

220V

110V

220V

110V

220V

110V

220V

220V

440V

220V

440V

20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 180 200

1.5 1.5 2.5 2.5 4 4 4 6 6 10 10 10 16

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 4

2.5 2.5 4 6 6 10 10 10 16 16 16 16 25

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 4 4 4 4 6

4 4 6 10 10 10 16 16 25 25 25 50 50

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 6 10 10 10 16

6 6 10 10 16 16 25 25 25 50 50 50 70

2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 6 6 6 10 10 10 16

2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 6 6 6 10 10 10 16

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 4 6

6 6 6 6 6 10 10 10 16 25 25 25 50

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 6 6 10 16

Bitola do cabo a ser utilizado (mm²)



MOTOBOMBAS TRIFÁSICAS
Distância em metros da motobomba ao quadro de entrada

10

220V0.5 a 5.0

Potência em cv Tensão

7.5 a 10.0

15

20

380V

220V

380V

220V

380V

220V

380V

20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 180 200

1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 4 4 4 6 6 10 10 10

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 6

4 4 4 4 6 6 10 10 10 16 16 16 25

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 4 4 6 6

10 10 10 10 10 10 16 16 16 16 25 25 50

4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 10 10

16 16 16 16 16 16 16 16 25 25 25 50 50

6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 16

Bitola do cabo a ser utilizado (mm²)

Para as motobombas trifásicas, deve ser observado, logo no início, o sentido de rotação, 
evitando que ela gire no sentido contrário ao da seta de indicação.

Sempre que possível, instale uma chave bóia no sistema e siga corretamente as 
instruções de instalação do fabricante.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA INSTALAÇÃO
DE MOTOBOMBAS INJETORAS

Para as motobombas injetoras, deve-se tomar cuidado especial na instalação do injetor. 
A distância mínima do injetor ao fundo do poço deve ser de 30cm.

As emendas dos canos de sucção e retorno devem estar bem feitas para evitar entrada 
de ar e conseqüentemente mau funcionamento da motobomba.

As bitolas dos canos utilizados devem ser idênticas as do injetor utilizado pela 
motobomba.

As vazões de catálogo das motobombas injetoras foram levantadas para uma 
submergência mínima do injetor de 10 metros.
Para acionar sua motobomba injetora e obter o melhor desempenho possível, siga os 
passos abaixo:

1) Instale um registro na saída do recalque da motobomba;
2) Faça a completa escorva da motobomba (enchê-la com líquido a ser bombeado), 
certificando-se de que não há vazamentos pelos canos e nem pelo injetor;
3) Complete a instalação elétrica conforme descrito anteriormente;
4) Antes de ligar a motobomba, feche totalmente o registro de saída;
5) Após ligar a motobomba, certifique-se de que, no manômetro de pressão, esteja sendo 
indicada a pressão máxima de acordo com a placa da motobomba;
6) Abra vagarosamente o registro de saída, observando o valor de pressão no 
manômetro;
7) Você observará que a pressão irá reduzir vagarosamente, de acordo com a abertura 
do registro;
8) Ao chegar em determinado valor de pressão, que depende de cada motobomba e 
onde ela está instalada, a pressão no manômetro sofrerá uma queda brusca. Observe o 



INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA INSTALAÇÃO DE 
MOTOBOMBAS MULTIESTÁGIO

Todas as informações descritas neste manual sobre motobombas centrífugas 
também se aplicam ás multiestágio. Deve-se apenas observar na instalação 
hidráulica a classe de pressão da tubulação utilizada, pois, dependendo da 
motobomba, a pressão do sistema pode exceder o limite máximo permitido pelo 
fabricante do tubo.
Para pressões acima de 70mca, deve-se utilizar tubulação metálica ou seguir as 
especificações do fabricante.

valor onde a pressão sofreu queda e desligue a motobomba;
9) Faça a escorva novamente, fechando totalmente o registro. Ligue novamente a 
motobomba e regule o registro 3mca acima do ponto onde foi observada a queda brusca.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA INSTALAÇÃO DE 
MOTOBOMBAS AUTO-ASPIRANTES

Para as motobombas auto-aspirantes é dispensável o uso da válvula de pé.

A escorva destas motobombas deve ser feita somente no corpo da motobomba, sendo 
que levará alguns minutos para tirar o ar da tubulação e dar início ao bombeamento.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA INSTALAÇÃO DE 
MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS SUBMERSÍVEIS

A não observância dos procedimentos abaixo, pode ocasionar acidentes pessoais 
ou danos ao equipamento e conseqüente perda da garantia;
O aterramento do motor elétrico e a instalação de um interruptor diferencial 
residual ou disjuntor diferencial residual “DR” nos circuitos das motobombas 
submersíveis para proteção contra choque elétricos são obrigatórios. A escolha 
correta deste equipamento deverá ser feita conforme norma NBR 5410;

As motobombas submersíveis são indicadas para bombeamento de líquidos com 
partículas sólidas até 5,20,50mm de diâmetro (conforme modelo), em uma proporção 
máxima de 20% de sólidos com peso específico inferior a 1g/cm³, ou, um máximo de 
18kg de sólidos por m³ de água.
Para valores maiores aos especificados acima, consulte o suporte técnico da fábrica.
O pH da água deve estar entre 5(min.) a 9 (máx.). A temperatura não deve passar a 
máxima de 40ºC.
Para bombeamento de água com materiais abrasivos, contate o suporte técnico da 
fábrica para especificações dos componentes da bomba.

Estas motobombas não são recomendadas para sólidos de comprimento e materiais 
fibrosos, como por exemplo: cordões, barbantes, plásticos, fiapos, etc., pois poderam 
danificar os componentes internos ( rotor, selo mecânico), ocasionando, assim a perda 
de garantia.



Quando utilizar a motobomba submersível em instalações de subsolos como: edifícios, 
galerias, etc., onde o esgotamento deve ser total, faça uma espécie de poço ou rebaixo, 
para que toda água escoe para este ponto e então seja bombeada. Nestas instalações 
torna-se imprescindível a colocação de uma tela para reter possíveis sólidos de diâmetro 
maior do que o máximo permitido para o modelo de motobomba em questão.

Mínimo 5 cm

Cabo de
Sustentação

Cabo Elétrico

Aterramento

União

Mínimo 5 cm

Cabo de
Sustentação

Cabo Elétrico

Aterramento

União

É vedada a utilização destas motobombas para bombeamento de água potável, 
pois o motor contém óleo dielétrico;
Verifique periodicamente as condições do aterramento;
Nunca manuseie a motobomba com ela em funcionamento;

É recomendável soldar os fios nas emendas e depois isolar com fita de alta fusão;
Nunca use o cabo elétrico da motobomba, para movimentar-lá (pode ocorrer rompimento 
do cabo elétrico e perda de garantia), utilize cabo de aço e/ou corda de nylon para efetuar 
este tipo de trabalho;
Verifique o esquema de ligação elétrico do motor para efetuar uma ligação correta do 
produto, observe a tensão do equipamento (voltagem) e veja se é compatível com a 
tensão da rede elétrica do local;
O cabo elétrico do equipamento é de 3,5 metros;
Caso seja necessário a troca de tensão da motobomba verifique o esquema de ligação 
na placa do motor;
Motobombas trifásicas, na partida observe se o impulso foi no sentido indicado na tampa 
do motor, caso contrário, inverta a ligação;
A instalação hidráulica e elátrica deve ser atribuidas aos profissionais especializados.



UTILIZE OS DESENHOS ABAIXO COMO GUIA NA 
INSTALAÇÃO DE SUA MOTOBOMBA ELETROPLAS
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PROBLEMAS E SOLUÇÕES

A MOTOBOMBA 
NÃO GIRA

A MOTOBOMBA 
GIRA COM ALTO
CONSUMO DE 
ENERGIA E 
AQUECE
RAPIDAMENTE

a) A instalação elétrica da moto-
bomba está incorreta;
b)A motobomba está travada.

a) Fazer a ligação conforme placa de iden-
tificação da motobomba;
b)Destravar a motobomba com auxílio de 
uma chave, fazendo o eixo exposto na 
parte traseira da motobomba girar.

a) A instalação elétrica da moto-
bomba está incorreta;
b) O sentido de rotação está 
contrário ao indicado (motobom-
bas trifásicas);
c) Rotor em atrito com a tampa;
d)Tensão insuficiente na alimen-
tação da motobomba. 

a) Fazer a ligação conforme placa de 
identificação do motor;
b) Observar o sentido correto de rotação 
conforme seta indicativa na tampa da 
motobomba e inverter o sentido de rota-
ção;
c) Encaminhar para Assistência Técnica;
d)O eletricista deverá fazer correção para 
que a motobomba receba a voltagem 
certa.

EM CASO QUE: CAUSAS PROVÁVEIS SOLUÇÕES

A MOTOBOMBA 
GIRA MAS NÃO
BOMBEIA

a) Existência de ar na tubulação 
de entrada (sucção) ou no corpo 
da bomba;
b) Pode estar entrando ar no tubo 
de entrada (sucção);
c) A válvula de pé está travada ou 
obstruída;
d) A altura do nível do líquido de 
sucção ou de recalque é superior 
a indicada;
e) O injetor pode estar obstruído 
(o que pode ocorrer no caso das 
motobombas injetoras e de alta 
pressão). 

a) Encher novamente a motobomba com 
o líquido a ser bombeado pelo bujão até 
que todo o ar saia da tubulação;
b) Vedar bem todas as conexões;
c) Pode ser destravada manualmente e 
limpa;
d) A motobomba utilizada não é a correta;
e) Encaminhar para Assistência Técnica.  

A MOTOBOMBA 
GIRA MAS 
BOMBEIA 
POUCO

A MOTOBOMBA 
BOMBEIA NO 
INÍCIO MAS, AO 
REALIGAR, NÃO 
BOMBEIA MAIS

a) Pode estar entrando ar na cana-
lização de entrada da bomba 
(sucção);
b) A válvula de pé está semi-
entupida;
c)A altura do nível do líquido de 
recalque é superior a indicada.

a) Vedar bem todas as conexões;
b) Pode ser limpa manualmente;
c)A motobomba utilizada não é correta.

a) Pode estar entrando ar na 
cana-lização de sucção;
b) A válvula de pé está retendo lí-
quido.

a) Vedar bem todas as conexões;
b) Consertar a válvula ou trocá-la.



TERMOS DE GARANTIA

A motobomba ELETROPLAS é garantida contra defeitos de fabricação pelo prazo de 
doze meses contados a partir da data de emissão da primeira Nota Fiscal ao consumidor 
final. Já incluso neste período a garantia legal de 90 (noventa dias).

A garantia compreende da substituição de peças e mão-de-obra em reparo de 
defeitos devidamente constatados pelo fabricante ou Assistência Técnica 
ELETROPLAS, como sendo de fabricação:

O serviço em garantia deverá ser efetuado por um Assistente Técnico ELETROPLAS ou 
pessoa devidamente autorizada pela ELETROPLAS, mediante apresentação da nota 
fiscal de compra pelo consumidor emitida ao primeiro consumidor final.

As garantias legais e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

· A instalação e uso do produto estiverem em desacordo com o este manual;

· Ocorrerem danos causados por mau uso, acidentes ou agentes da natureza;

· Instalação elétrica for inadequada, deficitária ou sujeita a oscilações excessivas;

· O produto for examinado, alterado, ajustado ou consertado por pessoa ou entidade não 
autorizada pela ELETROPLAS;

· Forem rasuradas e alteradas informações da nota fiscal ou da placa de identificação do 
produto ou em sua ausência.

A garantia especial não cobre:

· Troca de peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças 
móveis ou removíveis em uso normal, tais como, selo mecânico e manômetros, bem 
como a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas 
destas ocorrências.

Considerações Gerais:

· A ELETROPLAS não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, 
qualquer responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além das aqui 
explícitas;

· A ELETROPLAS reserva-se ao direito de alterar características gerais, técnicas e 
estéticas de seus produtos, sem aviso prévio;

· A ELETROPLAS não se responsabiliza pelo desempenho do produto quando ocorrer 
mau dimensionamento da instalação hidráulica ou elétrica;

· Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território 
brasileiro;

· As despesas de transporte (ida e volta) a Assistência Técnica ELETROPLAS e ou riscos 
inerentes ao transporte são de responsabilidade do comprador e/ou usuário.
Para sua tranqüilidade, mantenha este manual e a nota fiscal de compra do produto em 
local seguro e de fácil acesso.



www.grupogmeg.com.br
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