
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL PARA AS MOTOBOMBAS 

 

SÉRIES: QT, QDX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Antes de iniciar, observe o seguinte! 
 

ℓ A bomba pode ser conectada a qualquer plugue à prova de choque que for 

instalado de acordo com as normas. O plugue deve possuir tensão de alimentação 

de 220 v·60Hz.  
 
 

Cuidado!   

Quando a bomba for utilizada nas proximidades de piscinas ou lagos de jardins e em 

sua área de proteção, esta deve ser equipada com um interruptor de circuito de 

aterramento com corrente nominal de no máx. 30mA (de acordo com VDE0100, parte 

702 e 738). .A bomba não deve ser operada enquanto as pessoas estiverem na piscina 

ou no lago de jardim. Entre em contato com seu eletricista! 
 

Atenção! 
 

(Importante para sua própria segurança) 

Antes de iniciar a execução de sua bomba submersível, tenha os itens a seguir 
verificados por um especialista: 

 
ℓ Conexão terra 

ℓ  Condutor zero 

ℓ  O disjuntor de corrente deve corresponder às normas de segurança das plantas de 

energia e devem funcionar sem falhas. 

ℓ  As conexões elétricas devem estar protegidas da umidade. 

 
ℓ Caso houver risco de inundação, a conexão elétrica deve ser levada a um piso superior 

ℓ  A circulação de fluidos agressivos, bem como a circulação de materiais abrasivos devem ser 

evitadas de todas as formas. 

ℓ A bomba submersível acionada por motor deve estar protegida contra geada. 
 

ℓ A bomba deve ser protegida do funcionamento seco. 
 

O acesso às peças por parte de crianças também deve ter as medidas adequadas de 
prevenção. 

 
Consistência 
 
Sua bomba submersível é designada para a circulação de água com a máxima 
temperatura de 35º. Esta bomba pode não ser usada para outros fluidos 
especialmente combustíveis de motor, fluidos de limpeza e demais produtos químicos! 

 
 
 
Instalação 
A bomba submersível é instalada como se segue: 
ℓ  Em posição estática com pipeline fixo 

! 



ou 
ℓ  Em posição fixa com tubo de mangueira flexível.  
 
 
Importante! 
Jamais instale a bomba suspendendo-a sem apoio de seu tubo de entrega do cabo de energia. 
A bomba de motor submersível deve ser erguida pelo manípulo especialmente fornecido ou 
ser colocada no fundo do eixo. Para garantir que a bomba funcione adequadamente, o fundo 
do eixo deve ser mantido livre de poeira e sujeira de todos os tipos. 
Se o nível de água ficar muito distante, qualquer poeira no eixo secará rapidamente e fará com 
que a bomba não inicie. É necessário, portanto, verificar regularmente a bomba a motor 
submersível (realizando testes de início). 
O flutuador é ajustado de forma que a bomba possa iniciar imediatamente 
 
Nota! 
 
O eixo da bomba deve ter as dimensões mínimas de 40 40 50cm de forma que o interruptor de 
fluxo possa mover  
livremente. 
 
Alimentação principal 
 
Sua nova bomba submersível é equipada com um plugue à prova de choque de acordo com as 
normas. A bomba é concebida a ser conectada a uma tomada de 220v 60Hz com segurança. 
Certifique-se de que a tomada esteja presa com segurança (mín.6Amp.) e esteja em condições 
excelentes. Introduza o plugue na tomada e a bomba está pronta para funcionar. 
 
Nota importante! 
 
Se o cabo principal ou plugue sofrer qualquer dano por ações externas, o reparo dos cabos é 
proibido. 
 
 
 
Impor t ante! 

Este trabalho deve ser somente realizado por eletricista qualificado ou seu serviço ao 
consumidor ISC (lmbR). 
 

Áreas de uso 

Esta bomba é usada primeiramente como bomba de porão. Quando instalada em um eixo, 
esta disponibiliza proteção contra inundação. 

Também é utilizada onde a água deve ser movida de um local a outro; Ex: em casa, 
agricultura, horticultura, canalização e várias outras aplicações. 
 
Colocar em trabalho 

Após ter lido cuidadosamente estas instruções, você pode ajustar sua bomba para funcionar, 
reconsiderando o item a seguir: 

 

ℓ  Verifique se a bomba repousa no piso do eixo. 
ℓ  Verifique se o cabo de pressão foi conectado adequadamente. 



Incidentes Causas Medidas 

A bomba não inicia -Sem alimentação principal 

-Flutuador não alterna 

-Verifique a alimentação 

principal 

- Traga o flutuador a uma 

posição mais elevada 

Nenhum fluxo -Filtro de entrada entupido 

-Mangueira de pressão em 

dobra 

-Limpe o filtro de entrada 

com jato de água 

-Reprograme a mangueira 

Bomba não desliga ·Flutuador não afunda -Coloque a bomba 

adequadamente no piso 

do eixo 

Fluxo insuficiente -Filtro de entrada entupido 

-Capacidade reduzida da 

bomba por sujeira e água 

abrasiva 

.Limpe o filtro de entrada 

-Limpe a bomba e 

substitua as peças 

desgastadas 

Bomba desliga após 

período de cume de 

operação 

-Corte térmico para a bomba 

devido à água suja· 

-Água muito quente, corte 

térmico para a bomba 

-Remova o plugue 

principal, limpe a bomba 

e o eixo. 

-Certifique-se de que a 

temperatura da água não 

exceda 35 graus 

 

 
ℓ  Verifique se a conexão elétrica é de 220v• 60Hz . 

 
ℓ  Verifique se a tomada está em boas condições. 

 
ℓ  Certifique-se de que a água e a umidade não entrem na fonte principal 

 
ℓ  Evite que a bomba funcione a seco 

 
Diretrizes de manutenção 
Esta bomba submersível é um produto aprovado, de alta qualidade livre de manutenção, que 
está sujeita a vários controles finais. 
\Recomendamos a inspeção e manutenção regulares para garantir vida longa ao 
equipamento e operação ininterrupta. 
  
Importante! nota! 
Remova o plugue principal antes do trabalho de manutenção. 

 

 

Incidentes-causas-medidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Cabo e plugue 
2. Interruptor 
3. Parafuso 
4. Arruela 
5. Atrás da tampa 
6. Prensa-cabo 
7. Condensador 
8. Cabo de impacto 
9. Cabo de impacto 
10. Parafuso 
11. Atrás da bomba  
12. Arruela  
13. Rolamento 
14. Arruela 
15. Rotor do motor 
16. Camisa do eixo cerâmica 
17. Camisa do eixo 
18. Estator do motor  
19. Frente do motor  
20. 0-ring 
21. Selo de óleo 
22. Arruela 
23. Rotor 
24. Porca 
25. Corpo principal 
26. Esfera de aço 
27. Arruela 
28. Parafuso 
29. 0-ring 
30. Base impermeável 

 

Nota de garantia 

Não coberto por garantia: 

ℓ   Destruição do selo mecânico por funcionamento a seco ou adição de corpos  

  à água 

ℓ  Bloqueio do volante através de corpos estranhos 

ℓ  Danos no transporte 

ℓ   Danos causados por pessoas não autorizadas 
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CERTIFICADO DE GARANTIA 

 A NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. garante este 

produto nas condições expressas no Termo de Garantia abaixo. 

No caso de garantia, este Certificado deve ser entregue junto com a nota fiscal e seu produto 

na assistência técnica. 

PRODUTO 

N° DE SERIE     N° DA NOTA FISCAL DE COMPRA 

CLIENTE/USUÁRIO  

TELEFONE DE CONTATO   E-MAIL 

ENDEREÇO 

CEP          CIDADE      UF 

REVENDEDOR     VENDEDOR 

 

RECIBO DE ENTREGA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

Declaro que recebi este produto completo e que efetuei a leitura do manual de instruções 

antes de operá-lo. 

 

ASSINATURA DO CLIENTE 

DATA 

 



 TERMO DE GARANTIA 
A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes 
condições: 

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do 

produto em questão. 

2.  O prazo de vigência da garantia é de 3 meses para uso profissional  e 6 meses para uso 

residencial, contados a partir da data da emissão da nota fiscal. 

A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial (intensivamente) 
e se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do 
equipamento. 

Garanta sua garantia! 
Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não 
será concedida. 

Regras gerais de garantia 
Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica 
autorizada, pois a negligencia de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente 
acarretará em outros danos, os quais não poderemos assistir e, também, nos obrigará a 
extinguir a garantia. É de responsabilidade do agente da assistência técnica a substituição 
de peças e a execução de reparos em sua oficina. O agente também será responsável por 
definir se os reparos e substituições necessários estão cobertos ou não pela garantia. 
Itens não cobertos pela garantia: 
1. Óleo lubrificante, bateria,  graxa, combustíveis etc.; 

2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de 

assistência técnica. 

3. Danos causados por fenômenos da natureza; 

4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 

5. Manutenções rotineiras, como: 

5.1 Limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, 

etc.; 

5.2 Peças que requerem manutenção corriqueira, como: elemento de filtro de ar, vela 

de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, disjuntores, cabos e 

baterias; 

6.Peças de desgaste natural, como: rodas, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, 
corrente, cora, rolamento, entre outros. 
7.Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, aplicação 
de produtos químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS do Brasil), 
efeitos de maresia ou corrosão; 
8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado. 
9. Substituição do equipamento, motor ou conjuntos. 
10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado ao equipamento em 
razão da movimentação, transporte ou estocagem. 
11. Defeitos e danos no sistema elétrico, eletrônico ou mecânico do equipamento oriundo da 
instalação de componentes ou acessórios não recomendados pela NTS do Brasil. 
12. Danos causados pela oscilação da rede elétrica. 
13. Avaria decorrente do uso de tensão diferente da qual o produto foi criado. 
Atenção: 
Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em razão do 
desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que comprovadamente 



apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material. 
 
Extinção da garantia: 
A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 

2. O equipamento não for usado adequadamente (sobrecargas, acidentes etc.) 

3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado 

no manual de instruções. 

4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 

5. O tipo de combustível ou lubrificante especificados não forem utilizados, misturado 

incorretamente (motores de 2 tempos). 

6. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS. 

7. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do 

Brasil. 

8. O prazo de validade estiver expirado. 

9. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo. 

*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima pode não 
ser aplicável para o equipamento adquirido. 
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