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CENTRAIS ELEVATÓRIAS DE EFLUENTES CEE

S E L E C Ç Ã O

A selecção de uma Elevatória de Esgotos é feita de acordo com:

1) A natureza dos esgotos a elevar (águas residuais domésticas, de 
restaurantes, de clínicas, de laboratórios, etc.)

2) O caudal cujo cálculo horário pode ser calculado de modo simplifi-
cado, considerando um caudal médio diário por utilizador de 0,2m3, 
com um coeficiente de segurança 3 e 8 horas de funcionamento di-
ário.

3) A altura manométrica total (diferença de nível + perdas de carga 

nas canalizações e acessórios).

Perdas de carga nas canalizações em PVC com 50 ou 60 mm de diâmetro.

Habitação para 10 pessoas

A P L I C A Ç Õ E S

C A R A C T E R Í S T I C A S

- Elevação para a rede pública de colectores

- Indústria

- Povoações

- Loteamentos habitacionais

- Parques de Campismo

- Garagens

- Caves, etc ...

- Cuba em polietileno ou polyester

- Bombas em Aço Inox ou Ferro Fundido

- Bombas com diferentes tipos de impulsores

- Possibilidade de aplicação de tampa metálica

- Cubas com diferentes diâmetros e alturas

- Possibilidade de colocação dos tubos de admissão e descarga à

  medida das necessidades

Número de 

Utilizadores
Caudal em m3/h

Perdas de carga DH em função do comprimento (L) e do diâmetro

 interior (Ø) das canalizações

L(m) 25 50 100 200

0 a 65 5*

ΔH(m)

0.2 0.4 0.8 1.5

66 a 130 10 1.3 2.5 ou 1.0 5.0 ou 2.0 4.0

131 a 260 20 5.0 ou 1.5 3.0 6.0 12

261 a 390 30 6.0 6.0 12 -
Nº a vermelho correspondem à tubagem Ø = 50mm

Nº a preto correspondem à tubagem Ø = 65mm

* Correspondente à bomba mais pequena

Caudal a elevar: todos os esgotos (casa de banho, cozinha, etc.).

Diferença de nível: 4 m (do fundo da cuba ao ponto mais alto da descarga).

Tubagem de descarga: comprimento 180m e Ø = 50mm

Tipo de corrente: monofásica 220V.

Localização da central: cave

Cálculo do Caudal: Q (m3/h) = 10 x 0.2 x 3 = 0,75 m3/h

Cálculo de perdas de carga: cerca de 1,5m.

Altura manométrica total: 4m + 1.5m = 5.5m.
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E X E M P L O  D E  C Á L C U L O

Central seleccionada: CEE / 1-EV M 75 equipada com uma bomba ou uma 
central CEE / 2-EV M 75 equipada com duas bombas, sendo uma delas 
de reserva.
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Ambibox SDB ONE  (versão lavabos e banho)

Ambibox SDB  (versão garagem)

Ambibox SDR  (versão casa)

Ambibox 1 EV/EM 

Ambibox 2 EV/EM 

Equipada com uma bomba do tipo E-SDB ONE           

Diâmetro máximo dos sólidos em suspensão: 10 mm           

Diâmetro de saida: 1”1/4             

Capacidade da Cuba: 30 l             

Fornecida com 5m de cabo para ligação à tomada           

Peso sem bomba: 7 Kg

Equipada com uma bomba do tipo E-SDB ONE ou E-SDB ONE VOX           

Diâmetro máximo dos sólidos em suspensão: 20 mm           

Diâmetro de saida: 1”1/4             

Capacidade da Cuba: 30 l             

Fornecida com 5m de cabo para ligação à tomada           

Peso sem bomba: 10 Kg

Equipada com uma bomba do tipo E-SDR M100           

Diâmetro máximo dos sólidos em suspensão: 35 mm           

Diâmetro de saida: 50 mm             

Capacidade da Cuba: 100 l             

Peso sem bomba: 20,3 Kg

Equipada com uma bomba do tipo E-EM ou E-EV           

Diâmetro máximo dos sólidos em suspensão: 50 mm           

Diâmetro de saida: Dn 50 / Dn 63             

Capacidade da Cuba: 360 l             

Peso sem bomba: 30 Kg

Equipada com duas bombas do tipo E-EM ou E-EV     

Diâmetro máximo dos sólidos em suspensão: 50 mm          

 Diâmetro de saida: Dn 50 / Dn 63             

Capacidade da Cuba: 540 l            

Peso sem bomba: 44 Kg

SDB ONE VOX

SDB ONE
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CENTRAIS ELEVATÓRIAS DE EFLUENTES CEE
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* Estas bombas são equipadas com impulsores VORTEX

São sempre opcionais, excepto no tipo CEE / XL. A válvula anti-retor-
no evita o refluxo do esgoto à cuba na paragem da bomba, pelo que 
é necessário prever a sua instalação em condutas de descarga com 
mais de 4 a 5 m de comprimento.
A válvula de corte permite isolar a central em casos de necessidade.
As centrais com 2 bombas podem ser montadas com duas tubagens 
de descarga separadas, ou com uma só tubagem, equipada com vál-
vulas anti-retorno e válvulas de corte.

Cuba fabricada em polietileno de alta 
densidade

Nº de bombas / central: 1 ou 2

Apoio das bombas assente no fundo da 
cuba ou com pé de suporte  

Válvulas

VÁLVULA DE CORTE VÁLVULA ANTI-RETORNO 
EM PVC

VÁLVULA ANTI-RETORNO
EM FERRO FUNDIDO
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I N S TA L A Ç Ã O

Cubas

    INSTALAÇÃO EM CAVE
Deverão estar instaladas num local acessível. Não necessitam de 
protecção contra a corrosão.

    INSTALAÇÃO ENTERRADA
Deverão estar assentes num leito de areia. A tampa deverá estar 
acessível para manutenção. O aterro deve ser feito com areia e em 
nenhum caso com pedra ou cascalho.

IMPORTANTE
A cuba deverá ser instalada num local reservado em que a tampa não 
fique sujeita a quaisquer esforços. Nenhuma garantia cobre os danos 
em consequência desta não observância.
No caso da cuba ser enterrada a grande profundidade, recomenda-se 
a utilização de virolas em betão armado com 1 m de diâmetro. Neste 

caso as tampas de saneamento devem ser colocadas sobre a virola.
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I N S TA L A Ç Ã O

Informações a fornecer para a selecção desta Central

Natureza das águas a elevar (águas residuais, águas pluviais, etc.)
Caudal ou qualquer outra indicação que o permita calcular (número 
de utilizadores, número de aparelhos sanitários,  etc.)
Cotas A e B em relação ao solo.
O comprimento da conduta e o seu diâmetro interior no caso de já 
estar instalada.
Existência ou não de um lençol de água no local de instalação da 
central.

- 
- 
 
- 
-

- 

AMBIBOX XL 

VERSÃO STANDARD

As válvulas estão instaladas no interior da cuba

Diâmetro 800mm, altura 1500mm

Existem cubas disponíveis com altura entre 1000 mm 
e 2500 mm

Entrada

Ø 100

Saída

Ø 50 ou 60

O fornecimento da central Elevatória inclui os seguintes componentes, 
devidamente instalados:

Cuba em fibra de vidro PRFV (Poliester reforçada a fibra de vidro)

Tampa amovível em PRFV

Tubagem em PVC (Polietileno)

Válvula de seccionamento de esfera, em PVC (uma por bomba)

Válvula de retenção de bola, em ferro fundido (uma por bomba)

Ligações de entrada e saida do efluente e cabos eléctricos

Pés de acoplamento em ferro fundido, guias e suporte de guias

Interruptores de nível (4 unidades para centrais de duas bombas)

Ligação para ventilação e saída de gases

Para completar a instalação da Central Elevatória, incluir:

Bombas

Quadro eléctrico

Tubo de ventilação

Tubagens em aço inoxidável

Estação Elevatória com uma única bomba

Exclusão da Montagem das válvulas de seccionamento e retenção no 
interior da cuba

Cesto de gradagem, para recolha de detritos

Escada de acesso ao interior

Suporte de guincho de elevação 

Válvula de fluxo do efluente

Para maiores dimensões e soluções personalizadas está disponível 
a gama Ambibox XXL

O P C I O N A I S

QUADRO ELÉCTRICO REGULADORES DE NÍVEL
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AMBIBOX XXL - Soluções personalizadas

CUBAS até 4,8m Ø e 12m de altura
Nº DESIGNAÇÃO 

1 Electrobomba Submersível

2 Tubo de descarga

3 Curva a 90º

4 Passa muros

5 Válvula de retenção de batente

6 Válvula de retenção de bola

7 Junta

8 Válvula de Cunha

9 Colector

10 Interruptor de Bóia

11 Passa-muros

12 Escada

13 Sifão de Pavimento

14 Tubo de ventilação

15 Tubo-Guia de montagem

16 Veio de manobra

17 Válvula de muralha

18 Cesta de recolha de detritos

19 Quadro eléctrico de protecçãoe comando

20 Cuba em poliester reforçadaa fibra de vidro

21 Suporte de guincho

22 Guincho de elevação

CENTRAIS ELEVATÓRIAS DE EFLUENTES CEE

NOTA: Desenho inclui opcionais

ESTANQUES
Não permitem a contaminação dos terrenos
Não permitem a infiltração de águas provenientes de níveis freáticos 
elevados não sendo assim necessário o tratamento de água

ECONÓMICAS

O custo da instalação e arranque é reduzido

Como são estanques não paga o tratamento e bombagem das 

águas infiltradas

VERSÀTEIS

As cubas podem ser dimensionadas à medida das necessidades 

(diâmetros, alturas, cotas de entrada e saída, caixa de válvulas)

Podem ser equipadas com diferentes tipos de bombas e para di-

ferentes tipos de instalação.

VA N TA G E N S

Fácil Instalação             Fácil Exploração               Fácil Manutenção
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APOIO A CLIENTES

Reparação no local

Contrato de Manutenção

Serviço de Assistência
técnica:

Apoio ao Cliente durante a 

Instalação

Arranque de Equipamento

Serviço Pós-Venda

Manutenção e Reparação

96 424 1072

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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EFAFLU Bombas e Ventiladores, S.A.

SEDE/FÁBRICA:
Póvoa de Varzim
Telef.: [+351] 252 298 700
Fax: [+351] 252 615 480
e-mail: geral@efaflu.pt
vendasnorte@efaflu.pt
export@efaflu.pt

DELEGAÇÃO SUL:
Miraflores - Algés
Telef.: [+351] 214 134 700
Fax: [+351] 214 134 709
e-mail: vendassul@efaflu.pt
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A EFAFLU é uma empresa nacional, com mais de 60 anos de experiência, integralmente 
vocacionada para o desenvolvimento, produção, comercialização, apoio técnico e servi-
ços pós-venda de bombas, sistemas de bombagem e ventiladores. Os nossos produtos 
são distribuídos em todo o país e no estrangeiro através de parceiros especializados e 
qualificados.

Desenvolvemos continuamente a nossa organização e os nossos produtos para fornecer 
soluções de tecnologia avançada e serviços de qualidade que assegurem que somos o 
parceiro mais fiável do mercado. Estamos conscientes da problemática ambiental pelo que 
nos preocupamos em oferecer equipamento da mais elevada economia energética e pro-
duzimos com materiais recicláveis.

Estamos comprometidos em criar valor para a sociedade, apostando na valorização e  re-
alização pessoal dos colaboradores, na elevação dos padrões de  qualidade do mercado e 
numa sustentada relação de valor para com os accionistas e os clientes.


