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APLICAÇÕES

Recolha e bombagem de efluentes 

domésticos e industriais

Elevação de efluentes em habitações 

unifamiliares, aglomerados popula-

cionais, zonas industriais, garagens e 

estacionamentos

Bombagem de efluentes para ETAR’s

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Os sistemas de bombagem para efluentes 

Ambibox são compostos por tanques inte-

gralmente construídos em PRFV de forma 

a garantir a estanquicidade e máxima re-

sistência à corrosão. As cubas são forneci-

das totalmente equipadas com as bombas 

e todos os acessórios necessários à correta 

operação da central, pré-instalados e tes-

tados na fábrica, de forma a obter a mais 

elevada fiabilidade de operação. No interior 

da cuba são montados, por cada bomba, 

uma válvula de seccionamento e outra de 

retenção de bola revestida por borracha 

vulcanizada. As cubas estão equipadas 

com interruptores de nível adequados a 

efluentes e isentos de mercúrio.

APPLICATIONS

Collecting and pumping domestic and 

industrial sewage

Lifting sewage in single family homes, 

residential units, industrial areas, garages 

and car parks

Pumping sewage for water  WWTP

CONSTRUCTION MATERIALS

The Ambibox sewage pumping systems com-

prise tanks built entirely in FRP, guaran- 

teeing water tightness and maximum 

resistance to corrosion. The chambers are 

supplied fully equipped with the pumps 

and all necessary accessories for the proper 

functioning of the station, installed and 

tested at the factory, providing maximum 

operation reliability. Inside the chamber, 

an check valve and a vulcanized rubber-

coated retaining ball valve is installed for 

each pump. The chambers are equipped 

with mercury-free level switches suitable 

for sewage.

CONsTRuçãO sTANdARd:
- Cuba em poliester reforçada em fibra de vidro PRFV

- Tampa amovível em PRFV

- Tubagem em PVC

- Válvula de seccionamento de esfera, em PVC (1 por bomba)

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

- Pés de acoplamento em ferro fundido, guias e suportes de guias

- Interruptores de nível (4 unidades)

- Ligação para ventilação e saída de gases

sTANdARd CONsTRuCTION:
- FRP (fiberglass reinforced polyester) collecting tank

- Removable FRP lid

- PVC (polyethylene) piping

- PVC Check ball valve (one per pump)

- Cast iron retaining ball valve (one per pump)

- Cast iron coupling feet, guides and guide support

- Level switches (4 units )

- Connection for ventilation and exhaust
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OPCIONAIs:
- Tubo de ventilação

- Tubagens em aço inoxidável

- Cesto de gradagem, para recolha de detritos

- Escada de acesso ao interior

- suporte de guincho de elevação

-  Montagem dum agitador

OPTIONAL:
- Ventilation pipe

- Stainless steel piping

- Screening basket for collection of solid waste

- Interior access ladder

- Support for lifting winch

- Mounting of a submersible mixer

AMBIBOX

Foto: Exemplo de interior de 
uma Ambibox

Image: Example of an Ambibox 
interior

Exclusões:

Montagem das válvulas de seccionamento e  

retenção no interior da cuba

Exclusions:

Assembly of isolation and retaining valves inside the 

chamber


