
Nome:

email:

Telefone:

Localidade:

Caudal por bomba (m3/h):

Altura Manométrica (m):

Furo: Submersível:

Poço: Superfície:

Reservatório: Aspiração Negativa Aspiração Positiva

1~230V 3~400V
Velocidade Variável                          

Pressão Constante

Velocidade Fixa                                       

Pressão Variável

Altura furo/poço/reservatório (m):
Comprimento tubagem até ao ponto 

mais desfavorável (m):
Desnível do furo/poço/reservatório até 

ao ponto mais desfavorável (m):

Diâmetro interior da tubagem se 

existente (mm):

n.º válvulas de corte: n.º válvulas de retenção:

n.º curvas: n.º válvulas de pesca:

n.º lavatórios: n.º bidés:

n.º chuveiros: n.º banheiras:

n.º autoclismos: n.º mictórios:

n.º lava loiças: n.º máquinas lava loiça:

n.º máquinas lavar roupa: n.º tanques:

n.º torneiras jardim 1/2" n.º torneiras jardim 3/4"

n.º fluxómetros: Outros (por ex. rega) (m3/h):

Pressão pretendida (Bar): Apenas enchimento reservatório:

Captação de Água Tipo de Electrobomba

Tensão Disponível Tipo de Funcionamento

DADOS CLIENTE

DESCRIÇÃO

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO REQUERIDAS POR BOMBA - dados a fornecer pelo cliente, se conhecido

ESQUEMA - dados a fornecer pelo cliente

TIPO DE INSTALAÇÃO - dados a fornecer pelo cliente

CONDIÇÕES DE TRABALHO  - dados a fornecer pelo cliente

Questionário

N.º de Bombas:

Observações:

https://www.hidraulicart.pt/loja-online/
https://www.hidraulicart.pt/loja-online/
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