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Controladora de Bomba 
 
 

Tipo normalmente fechada. 
 
O modelo 740 é uma válvula controlada por solenóide ( normalmente aberta ), equipada com um interruptor de 
fim de curso. 
A válvula abre e fecha completamente em resposta ao sinal elétrico enviado à solenóide.  O funcionamento da 
válvula está baseada na conveniência de que tanto a partida como a parada da bomba sejam feitas com a válvula 
principal fechada de forma a evitar o golpe de ariete, na parada, ou o súbito deslocamento da água na partida da 
bomba. 
 

Instalação:  
 
1.   Assegurar o espaço suficiente ao redor do conjunto da válvula para manutenção e ajustes futuros.  
2.   Antes da instalação da válvula, efetue a limpeza da tubulação para garantir o fluxo de fluido de limpo através 
da válvula.  
3.   Para futuras manutenções, instalar válvulas de isolamento a montante e a jusante da válvula de controle 
Bermad.  
4.   Instale a válvula na tubulação com a seta de direção de fluxo da válvula na direção real do fluxo. Use o anel 
de içamento fornecidos na tampa principal da válvula para a instalação da válvula.  
5.   Para melhor desempenho, recomenda-se instalar a válvula na horizontal e voltada para cima. Para posições 
diferentes de instalação da válvula – consultar a Bermad. 
6.   Ligações de energia do sistema, painel de controle, controladores, sensores e cabos devem ser efetuados 
por pessoal autorizado, engenheiro elétrico / eletricista e respeitar os códigos elétricos e instrumentação.  
7.   Verifique as especificações do solenóide e compare com requisitos de projeto.  
8.   Verifique as especificações do interruptor fim de curso e compare com os requisitos de projeto.  
10. Conectar os fios do solenóide e do interruptor fim de curso de acordo com o diagrama elétrico. 
11. Confirme se as especificações dos fios conferem com os requisitos de projeto.  
Nota: Energizando a bobina quando ela não está fixada em seu lugar, é perigoso e pode queimar a bobina. 

 
Procedimento de Partida de Bomba: 
 
Com a bomba desligada e solenóide desenergizada, a válvula controladora de bomba modelo 740 permanece 
fechada hidraulicamente. 
Ao partir a bomba, energiza-se a solenóide que esta conectada à parte superior da câmara de controle da 
válvula, a pressão da câmara de controle superior é liberada para a atmosfera permitindo que a válvula comece 
a abrir gradualmente até atingir sua abertura total. 
 
 

Procedimento de Parada de Bomba: 
 
Com a bomba ligada e solenóide energizada, a válvula controladora de bomba modelo 740 permanece 
completamente aberta. 
Ao acionar o botão de parada de bomba, desenergiza-se a solenóide que esta conectada à parte superior da 
câmara de controle da válvula, a pressão começa a subir no interior da câmara superior e a válvula começa a 
fechar gradualmente, até atingir seu fechamento total, neste ponto o contato do interruptor fim de curso se abre e 
a bomba é desligada. 
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Gráfico de Partida de bomba e Circuito de Controle : 
 
 

 
 
 

 

Circuito de Controle 


