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Fabricante de bombas de furo 
e acessórios na Bélgica.

Porque a água é a sua vida.



3’’ WPS® E 3’’ WPS®-CP
Bomba submersível de aço inoxidável de 3”, para furos de 3” ou maiores. A bomba de 3"WPS® 
trabalha a uma velocidade constante de 8200 RPM, enquanto a bomba 3” WPS® CP usa um 
conversor de frequência para oferecer pressão constante no sistema.

Adequado para o abastecimento de água doméstica, rega, recolha de água da chuva e pequenas obras com água.

• Impulsores e corpo da bomba em aço inoxidável AISI 304.

• Diâmetro total de 76 mm, adequado para furos de 3”.

• Caudal de 0,3 a 7 m3.

• Profundidade máxima de 70 a 180 m.

• Potência: 600, 900 e 1.500 W, alimentação: 1x230 V, 50/60 Hz.

• Conversor de frequência integrado com todas as proteções no interior das 3” WPS®. Externo para a versão 3” WPS®-CP.

3’’ WPS®-P
Bomba submersível de 3”, para furos de 3” 
ou maiores.

Adequado para o abastecimento de água doméstica, rega de jardim e 
recolha de água da chuva.

• Os impulsores são do tipo flutuante e feitos de Noryl®.

• Caudal de 0,5 a 5 m3.

• Profundidade máxima de 90 a 115 m.

• Potências de 0,37 a 1,1Kw, alimentação 1x230V, 50/60Hz.

• Cada motor é fornecido com um cabo plano submersível azul de 30 m.
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Disponível em caixa para facilidade de armazenamento e fornecimento.

 3’’ WPS®

 3” WPS®-P

 3” WPS®-CP  Controlador WPS®-CP.

 Cabo de 
suspensão de aço 
inoxidável.



4” WPS®

As bombas de 4” WPS® são totalmente construídas em 
aço inoxidável e são adequadas para uma operação 
contínua e intermitente para uma variedade de aplicações.

Adequado para abastecimento de água doméstica e abastecimento de água 
em geral, pequenos efeitos com água e fontes, rega, utilização em depósitos, 
bombas de calor, desaguamento, mineração, fontes termais e aplicações 
industriais.

• Todos os componentes são produzidos em aço inoxidável AISI 304 ou AISI 316 

(versão N) com espessura mínima de 1 mm.

• Proteção patenteada de impulso ascendente

• Caudal máximo de 0,5 a 26 m3.

• Profundidade máxima de 100 a 350 m.

• Potências de 0,37 a 7,5 kW.

• Alimentação: 1x230V até 2,2 kW, 3x400V para todos os modelos.

4’’ WPS®-P
As bombas de 4” WPS®-P são fabricadas em 
aço inoxidável AISI 304 e são equipadas com 
impulsores do tipo flutuante em Noryl e partes 
difusoras em policarbonato.

Adequado para abastecimento de água doméstica e abastecimento 
de água em geral, rega, utilização em depósitos, desidratação e 
aumento de pressão.

• Impulsor do tipo flutuante fabricado em Noryl.

• Caudal de 0,5 a 21m3.

• Profundidade máxima de 100 a 350 m.

• Potências de 0,37 a 7,5 kW.

• Alimentação: 1x230V até 2,2 kW, 3x400V para todos os modelos.
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Disponível em caixa para facilidade de armazenamento e fornecimento.
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6’’ 8” & 10” WPS®

As bombas de 6” 8” e 10” WPS® são fabricadas em aço inoxidável disponível em AISI 304, 
AISI 316 ou AISI 904 L ou Duplex. Caudal de 6 m3 até 350 m3. Profundidade até 650 m.

ACESSÓRIOS

Entregas rápidas, mesmo para bombas 
de 6” WPS®, 8” WPS® e 10” WPS®.

 6” WPS® 75  6” WPS®  8” WPS®  10” WPS®

 WPS® VFD
 Depósito de pressão.

  Interruptor de pressão digital.  Camisa de arrefecimento.

 Medidor de caudal digital.

 Tampa de furo.
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Programa informático de dimensionamento 
de bombas solares disponível no nosso site.

WELL PUMPS SOLAR

WELL PUMPS SOLAR
Uma solução para cada necessidade.

• Controlador solar para todos os tipos de bombas e aplicações de 0,37 kW a 220 kW.

• Well Pumps HELIOS: controlador solar híbrido totalmente automático com alimentação alternativa pela rede 

elétrica ou grupo gerador.

• 3” PMM: Motor de íman permanente de alta velocidade com bomba de 3” em aço inoxidável.

• Adaptável a bombas de superfície, furo, piscina e esgoto.

 Kit de bombagem solar 3” WPS® PMM.

 Controlador solar Well Pumps HELIOS.
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DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Porque a água é a sua vida.
As nossas bombas e motores são projetados para atingir um alto nível de eficiência e uma grande robustez. Alguns dos nossos produtos, 
como as bombas 3” WPS®, têm um design patenteado. Os nossos controladores solares são feitos especificamente para suportar condições 
de trabalho adversas.

A Well Pumps utiliza sempre matérias-primas de alta qualidade na sua produção. O controle de qualidade é executado ao longo de todo 
o processo de fabricação, porque quando se trata de bombas, o menor erro pode ter graves consequências.

A Well Pumps controla todas as etapas do processo de fabricação de suas bombas e sistemas de bombagem solar, portanto, pode oferecer a 
melhor relação custo-benefício do mercado. Flexibilidade está no DNA da Well Pumps, que sempre se adapta aos mercados mais exigentes.

E-mail : info@wellpumps.eu
www.wellpumps.eu

Well Pumps S.A.

Avenue de Lambusart 18 
6220 Fleurus (Belgium)
Tel. : +32 (0)71 46 07 83 

Well Pumps Portugal

Rua Dr. Francisco Sa Carneiro, 597, Frac. M, 
Zona Industrial do Bouro, 4740-010 Esposende
Tel. : +351 253 468 829 06
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