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MANUAL DE OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO  
 

SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO – SÉRIE SPIKR 
 
 

Antes de instalar e usar o produto, por favor, ler cuidadosamente as instruções! O produto não deve ser 
usado para sistemas de tratamento médico e/ou outros campos que possam levar a danos pessoais. Também 
não pode ser usado para outras aplicações que não seja em sistema de bombeamento 
 
ATENÇÃO : VER COM PRIORIDADE O ÍTEM 6 DESTE MANUAL ANTES DE LIGAR O  
EQUIPAMENTO! (Página 5) 
 
 
SISTEMAS DE PRESSURIZAÇÃO 
 
 O sistema de pressurização consiste na criação de uma linha de alimentação pressurizada 
diretamente aos pontos de consumo nos apartamentos (torneiras, chuveiros, etc..). 
 O funcionamento é sempre de forma automática através do monitoramento de pressão pelos 
transdutores de pressão no cavalete hidráulico.  
 
1 - PRIMEIRO FUNCIONAMENTO / ACIONAMENTO  
 

1) Conferir sempre se os reservatórios inferiores estão com água. 
2) Conferir rede elétrica, chegando 3 fases em 220volts (ou 380v se for o caso) 60 Hz 
3) Conferir se todos os registros da linha de alimentação e do equipamento estão abertos. 
4) Fazer a escorva (espurgar o ar da cabeça dos bombeadores). 
5) Colocar a chave “Manual / Automático” na posição Automático 

 
• Após o acionamento o equipamento irá trabalhar até encher a linha de alimentação e estabelecer 

uma pressão estável na linha. 
• Em caso de falta de água nos reservatórios inferiores, entrada de ar  na sucção ou registros fechados 

na linha de alimentação o equipamento se desliga automaticamente (Proteção).  
Neste caso após identificar a causa do desligamento deve-se repetir os procedimentos acima. 

 
IMPORTANTE:  QUALQUER INTERVENÇÃO COMO A AQUI ORIENTADA DEVE SER EXECUTADA POR PESSOA  

CAPACITADA E DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. 
A OPERAÇÃO DESTE SISTEMA É MUITO SIMPLES PORÉM REQUER UM MÍNIMO DE CUIDADO NOS 
PROCEDIMENTOS. 
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2 - QUADRO DE BOMBAS                                                                                   
 
Identificação visual: 

 
** A disposição das chaves e sinalizadores pode variar. 
 
 O quadro de comando opera de forma automática e fazendo o trabalho simultâneo e alternado das 
bombas à cada solicitação do sistema de monitoramento de pressão. 

Este painel possui um “Controlador Central” que gerencia o funcionamento do sistema e  03 (três) 
Inversores de freqüência, um dedicado á cada bombeador, sendo acionados sob demanada de acordo 
com parametrização de projeto. 
 A Parametrização de cada um dos Inversores deve ser feita seguindo o respectivo manual e sempre 
por pessoa capacitada. 
 
3 - Luses de sinalização 
 

01- Sinaliza que o quadro está energizado, recebendo então tensão em 220v trifásico. 
03- Sinaliza que a bomba 01 está em operação. 
04- Sinaliza que a bomba 02 está em operação. 
05- Sinaliza que a bomba 01 está com problemas. 
06- Sinaliza que a bomba 02 está com problemas. 

 
 Obs.: 
 As bombas podem trabalhar de forma independente ou simultânea. 
 Em caso de sinalização de problema com alguma das bombas, entrar em contato com um técnico 
capacitado para providências. 
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4 - Controlador e Chaves de seleção na porta do quadro de comando  
 
02 - Controlador de operação : Faz o gerenciamento geral do sistema acionando os bombeadores sob  

  demanda. 
 
07 - Chave “Auto./ Manual” : Na função “Automático” o sistema trabalha de forma automática  

  Obedecendo a programação feita.  
  É a posição de rotina correta. 
   
  Na função “Manual” cada bomba pode ser acionada de forma direta      
  através das respectivas chaves (08 e 09). 
  Esta situação deve ser adotada somente em caso de testes e sempre 
  por um técnico capacitado e sob supervisão de um responsável, 

 
08 - Chave de partida direta da “Bomba 01” , somente atua com a chave “07” na posição Manual. 
09 - Chave de partida direta da “Bomba 02” , somente atua com a chave “07” na posição Manual. 
 
 

Atenção:  
Com a chave “07” na posição “Manual” e uma das bombas ligadas de forma direta o sistema  não trabalha 
monitorando a pressão na rede, desta forma não tem proteção contra falta de água ou sobrecarga 
hidráulica na tubulação causando danos ao equipamento.  
 
RESUMO DE OPERAÇÃO 
 
Quadro com sistema de reversão automática: 
 
>FUNCIOMANTO AUTOMÁTICO (Rotina) 
 +Chave 07   = Posição “AUTOMÁTICO” 
 +Chaves  08 / 09   = Posição 1 ou 2 (Não interfere na operação) 
 
>FUNCIONAMENTO MANUAL 
 +Chave 07   = Posição “MANUAL” 
 +Chaves 08 / 09  = Ligar uma ou no máximo duas bombas simultaneamente, mas somente  

para realização de algum teste e sempre sob responsabilidade de     
pessoa qualificada. 

 
5 - PONTOS PARA VERIFICAÇÃO EM CASO DE FALTA D´ÁGUA 
 
 VERIFICAÇÃO COMENTÁRIO / SOLUÇÃO 
1 Visor com código “APLO” Pressão de entrada baixa – falta de água no reservatório. 

Recuperar o nível de água do reservatório, o sistema re 
arma automaticamente assim que atingir o nível mínimo de 
segurança. 

2 Visor com código “AILO” Alarme de travamento de segurança, indica que ocorreu 
de forma seqüencial o problema citado no item 1 (APLO). 
Recuperar o nível de água do reservatório, em seguida 
acionar um técnico capacitado. 

3 Verifique o nível de água no 
reservatório inferior 

�Se o nível estiver muito baixo o sistema de eletro-bóias 
corta o funcionamento das bombas a fim de evitar a 
entrada de ar no sistema. 
�Verifique  se o padrão de água da Copasa  está 
fechado, se a bóia mecânica que regula a entrada de 
água está travada ou quebrada  ou se informe se faltou 
água da rua por um longo período. 
�Dependendo do consumo médio do condomínio será 
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preciso a reposição do reservatório usando caminhão pipa 
a fim de se reequilibrar o sistema de forma rápida. 
 

4 Verifique no quadro de 
distribuição do condomínio se 
o disjuntor referente ao sistema 
de bombas está armado 

� Pode ter havido alguma problema de sobrecarga ou 
intervenção de pessoa inadvertida , deixando o sistema de 
bombas sem energia. 
 
 

5 Verifique no quadro de 
comando das bombas se os 
disjuntores estão OK. 

�Picos de energia ou curtos elétricos em pontos da rede 
elétrica podem desarmar os disjuntores. 
 

6 Verifique se o Relé Falta de 
Fase (1)  está habilitado (luz 
piloto do mesmo tem de estar 
sempre acesa) 

�Este relé visa proteger o conjunto de bombas quando 
falta uma ou mais fases na alimentação elétrica do sistema. 
�Isso pode ocorrer quando há falha na distribuição da Cia. 
Elétrica, quando há a queima de um ou mais fusíveis (ver 
item 3), mau contato em emendas de fios ou disjuntores da 
rede de distribuição do edifício, sub-dimensionamento na 
distribuição de cargas do condomínio, etc.. 
�Em caso de dano à um dos disjuntores veja item 3 , ou 
entre em contato com um eletricista de confiança para 
fazer as demais verificações. 
 
 

7 Verifique se o Relé de 
Sobrecarga (2) está 
desarmado. 

�Este relé visa proteger o conjunto de bombas quando 
ocorre qualquer tipo de sobrecarga elétrica, 
�Na maioria das ocorrências a causa é oscilação de 
tensão vinda da rede de alimentação, mas também pode 
ser devido a algum problema no motor elétrico . 
�Rearme o relé apertando o botão de “Reset” e observe 
se o problema vai ocorrer novamente. Caso volte a 
desarmar com freqüência chame um técnico para conferir 
o sistema. 

8 Confira o funcionamento das 
bóias mecânicas nos 
reservatórios 

�Existem nos reservatórios superiores bóias de nível 
mecânicas para monitorar e comandar o sistema de 
bombas. Quando ocorre o travamento ou quebra de uma 
delas o sistema é comprometido. 
�Movimente devagar as bóias para cima e para baixo 
duas vezes para testar se estão travadas, caso estejam 
danificadas deverão ser trocadas por técnico capacitado. 
�Muita atenção para não alterar a regulagem do nível das 
mesmas. 
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6 - START UP INICIAL OU RE-LIGAÇÃO 
 

a) Conferir a rede elétrica  (220v bifásico 60 Hz) mas não ligar antes de seguir os paços abaixo. 
 

b) Se a sucção for negativa (bomba acima do reservatório de alimentação) usar sempre uma válvula de 
pé (crivo) para manter esta linha sempre cheia quando o equipamento estiver desligado. 
Se for afogada (bomba abaixo do reservatório de alimentação) usar um registro antes dela para 
permitir sua remoção no futuro. 
 

c) Antes de ligar deve-se fazer a “escorva” do equipamento para retirar bolsas de ar do seu interior.  
No caso de instalação “Afogada” basta abrir alguns pontos de consumo do empreendimento (com o 
By-Pass fechado – se houver) até ter certeza que a água que estava na prumada passou e já está 
vindo do reservatório, desta forma sigunifica que por gravidade a cabeça das bombas já estão 
escorvadas; caso este procedimento não seja possível basta soltar um pouco a união da saída dos 
bombeadores até que saia água por gravidade . 
Já no caso de sucção negativa, encha de água a cabeça dos bombeadores através do bujão 
superior (se houver) ou pelas uniões de saída de cada bomba , também deverá ser preenchida a 
tubulação de sucção até a válvula de pé (crivo). 
 

d) Após a instalação hidráulica feita e conferida, abrir alguns dos pontos de consumo (torneiras, 
lavatórios, etc..), de preferência os mais distantes do sistema e ligar o disjuntor da Bomba , neste 
momento o pressurizador vai ligar e começar a encher a tubulação, manter estes pontos de consumo 
abertos até sair o ar e começar a sair água. 
 

e) Fechar os pontos de consumo que foram abertos e aguardar até o desligamento automático do 
equipamento que pode levar alguns minutos, pois ocorre após a estabilização da pressão na rede de 
distribuição. 
 

f) Deste ponto em diante o sistema passa a operar automaticamente a cada vez que forem abertos e 
fechados os pontos de consumo. 
 

g) Em caso de entrada de ar no equipamento ocorre o desligamento automático para sua proteção e 
acenderá o Led de defeito.  
Neste caso verificar o motivo da falta de água na alimentação e repetir as etapas 3 e 4 . 

 
h) Na montagem hidráulica lembrar sempre de fazer o “By-Pass” (no caso de sucção positiva), desta 

forma em caso de manutenção no pressurizador poderá ser restabelecida a alimentação de água 
com a pressão da caixa superior por gravidade. 
 

i) Na ligação elétrica colocar um disjuntor dedicado ao cirquito do pressurizador para que seja possível 
cortar sua energia com segurança em caso de pane ou manutenção. 
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GARANTIA 
 

1) Os equipamentos de pressurização CONTROLPRESS  tem garantia de 12 meses (3 meses de garantia 
legal assegurada pela legislação vigente + 9 meses pela empresa Graça Bombas Comercial Ltda). 
 

2) A garantia passa a contar à partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda que deve ser 
apresentada junto quando da solicitação . 
 

3) A garantia cobre defeitos de fabricação da motobomba, controlador e demais peças usadas em sua 
fabricação , não cobrindo mal uso , mal dimensionamento, problemas elétricos na rede de alimentação 
ou danos causados por transporte, deslocamentos, eventos da natureza ou intervenção de pessoa não 
qualificada. 
 

4) A garantia compreende a substituição de peças danificadas e mão de obra em reparo do equipamento 
para defeitos de fabricação devidamente constatados pelo fabricante ou assistentes autorizados. 
 

5) Produto que adulterado, violado, danificado ou aberto por pessoa não autorizada pelo fabricante 
durante o período de garantia fica automaticamente em descoberto pela mesma. 
 

6) A garantia não cobre peças sujeitas á desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou 
removíveis em uso normal, tais como sêlos mecânicos, rolamentos, manômetro, uniões e registros.  

 
 
 
 


