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INFORMAÇÕES DA BOMBA

Obrigado por usar nossa bomba. Por favor, leia este manual do 

usuário antes da instalação. A instalação e a operação devem estar em 

conformidade com os regulamentos locais e os códigos de boas 

práticas aceitos. As crianças devem

não manuseie o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser 

feitas por pessoal não autorizado.

A bomba inversora inteligente oferece pressão constante da água 

para uma variedade de aplicações domésticas e comerciais leves. A 

bomba de reforço consiste em uma bomba, motor VFD de ímã 

permanente,

tanque de diafragma, sensor de pressão e controlador inteligente.

o controlador inteligente é integrado com a velocidade do motor

contrai, contrai de bomba tudo em um, proteção contra falhas e tela

de exibição. É fácil de instalar e operar.

Você pode definir o requisito desejado no painel de controle de nossa

bomba inversora inteligente. A bomba pode fornecer água com

pressão constante para que o usuário não seja mais incomodado pela

flutuação da pressão da água devido a um aumento ou diminuição da

demanda, ou da função start/stop. O motor de velocidade variável

economizará energia e reduzirá o ruído. Por favor, guarde este manual

depois de lê-lo junto com o cartão de garantia como referência.
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CUIDADOS!

1. Aterramento:

*Certifique-se de que o soquete da tomada esteja devidamente aterrado para

máxima segurança.

* Perigo de explosão. Não aterre a uma linha de fornecimento de gás.

* Certifique-se de que a tomada e o plugue da tomada estejam secos.

2.Por segurança, sempre desconecte a bomba da rede elétrica

para reparo ou manutenção.

3.A bomba é estritamente proibida de mergulhar na água. O anticongelante deve

ser aplicado se a temperatura da água for inferior a 4º C.

4.Nunca mova a bomba de água puxando ou segurando o cabo de alimentação,

pois isso causará ruptura e curto-circuito. Por favor, carregue a bomba de água

com as duas mãos.
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5. Instale a válvula de pé na extremidade do tubo de sucção

6. O diâmetro dos tubos deve ser igual ao diâmetro de entrada e saída e encaixar

os tubos com o menor número de cotovelos possível.

O tubo de sucção não é montado acima da porta de sucção.

outlet 

7.A bomba de água foi concebida para bombear apenas

água limpa, isenta de substâncias explosivas e partículas

sólidas ou fibras. Nunca use a bomba para bombear

inflamáveis  e/ou líquidos explosivos, como gasolina, álcool,

etc., pois pode causar explosão.

8. A instalação e manutenção devem ser realizadas por

pessoal qualificado. O reparo inadequado pode causar 

ferimentos pessoais e danos ao equipamento.

Além disso, a garantia do produto será anulada devido a 

aplicação incorreta.

9.Se o cabo de alimentação for estendido ou substituído, use apenas a

especificação de fio igual ou superior. Certifique-se de que a conexão

esteja segura, à prova d'água e totalmente isolada.

1 0.O fabricante não assume qualquer responsabilidade em caso de

qualquer modificação na bomba de água.

11.NÃO FUNCIONE A SECO (SEM ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA)!
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DADOS DE DESEMPENHO

Power Current Speed Flow (m3/h) 
Modelo 

HP KW A RPM Max. 

CHM2-2Z 0.5 0.37 2.0 4000 4.5 

CHM2-4Z 0.7 0.55 3.6 4000 5.5 

CHM3-4Z 0.75 5.0 4000 7.0 

CONDIÇÕES DE TRABALHO

Rated 

2.0 

2.0 

3.0 

Head (m) Suction 
lnlet/Outlet 

Max. Rated m 

24 20 1 "x1 • 

45 30 6 1 "x1 • 

48 40 6 1 "x1 • 
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Valor PH: 5-8 

temperatura ambiente :0-40 ºC 

umidade ambiente 85% (RH) 

temperatura liquido : 0-60 ºC 

(a temperatura máxima nao pode passar de :  90 ºC) 

DIMENSOES DE TRABALHO

Model DN1 DN2 

CHM2-2Z G1 G1 

CHM2-4Z G1 G1 

CHM3-4Z G1 G1 

a 

368 

421 

421 

Dimensions (mm) 

b b1 h h1 

212 138 273 88 

212 138 273 88 

212 138 273 88 

Optimal working 
range 

kgf/cm' 

1.5-2.5 

1.5-4.5 

1.5-4.5 

n n1 

237 116 

290 169 

290 169 

PRODN
® 

ESCAPE DE AR DO CORPO DA BOMBA

Injete água no corpo da bomba e exale o ar no corpo da bomba na primeira 

utilização.

1 
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CONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR E OPERAÇÃO

A. Pressione + e - juntos para desbloquear/bloquear o controlador.

B.  Pressione "MODE/TIMING" para selecionar o modo de trabalho:1.BOOSTI NG, 2.TIME

C.  Pressione + ou - para definir a pressão de trabalho da bomba. Então a bomba

pode trabalhar automaticamente de acordo com a pressão definida

BOOSTING: Para aumentar a pressão da água.

Aplicação: Abastecimento de água doméstica, sistemas de pressão, bombas de irrigação 

Configurações de fábrica de pressão de trabalho: 2,8kgf/cm2. 

Calcula valor da pressão de trabalho:Valor da pressão de trabalho P (cabeça)

H-A altura vertical entre a saída da bomba e o ponto mais alto de uso; ( 1.0kgf/cm2 "' 1 0m)

P= H/1 O+ 1.0kgf/cm2 

TEMPO: Enchimento do tanque de acordo com o intervalo de tempo selecionado

Aplicação: Bombeie água do tanque no solo/rede para o tanque do telhado por intervalo de 

tempo selecionado.

Evite iniciar e parar com frequência. (Início automático por tempo definido, pare quando a 

boia bali desligar quando o tanque estiver cheio.)

Configurações de fábrica da pressão de trabalho: 1,8 kgf/cm2

* A saída de drenagem no tanque do teto deve encaixar um interruptor de bóia bali.

Cálculo do Valor da Pressão de Trabalho:

Valor da pressão de trabalho P (cabeça da bomba)

H-A altura vertical entre a saída da bomba e o ponto mais alto de uso;

( 1.0kgf/cm2 "' 1 0m) 

P= H/1 O+ 1.0kgf/cm2 
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PAINEL DE CONTROLE

NO. 

1 
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3 
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BOTAO FUNCAO

• 

1. 1. Clique para selecionar o modo de trabalho:

2. (1). Impulsionando (2). o tempo: 0,5 horas, 3 horas, 12 horas

3. 2. Pressione MODE por 3 segundos, todos os parâmetros 

configurados de fábrica serão restaurados

• 
1. Entre no menu de configuração.

2. Seleção da configuração ( b1 a b17) exibida na tela.

3. Salve o valor da configuração. (O valor da configuração será
salvo automaticamente após 5 min se não pressionar SET)

0
1. Bloqueie/desbloqueie o painel do controlador: pressione

+ e -juntos.

2. Defina a pressão de trabalho: pressione + ou - para ajustar

a pressão no trabalho.

0 3. Seleção na configuração.
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NO. BOTAO 

4 ® 
5 • 

6 • 

INDICADOR 

• ®
ON / OFF 

• BOOSTING

L�� 
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FUNCAO 

Ligue/desligue a bomba manualmente.

Ligue/desligue a função de proteção contra congelamento.
Função de proteção contra geada: O arranque automático     
da bomba quando as temperaturas da água caia para 0°c    
(-10 -10 Ajustável) e parada automática quando a tempera 
tura da água até 30 C ajustável)

1. Ligue/desligue o modo de trabalho de emergência
Quando o transmissor de pressão falha, a bomba para e exibe
E03 na tela.
Em seguida, as bombas podem ser iniciadas manualmente por
"Emergência"botão
Navegação:
Pressione o botão "Emergência" - defina a velocidade do motor
por "+" ou "-" ,   - pressione "SET" para salvar a configuração de
velocidade do motor - pressione@) para iniciar as bombas -
Pressione @) novamente para parar as bombas.
A bomba funciona à velocidade definida no modo de
funcionamento de emergência e arranca e para manualmente.

DESCRICAO 

Indicador de situação das bombas
Luz permanentemente acesa: A bomba sob controle 
automático. Luz piscando: A bomba é parada manualmente e 
não pode ser iniciada automaticamente. 
* Pressione o botão ON/OFF novamente para ligar a bomba e
deixe-o parar automaticamente, para que ele volte ao modo
de controle automático e a luz volte permanentemente

Indicador do modo de trabalho: Luz acesa indica que o 
modo de trabalho atual está aumentando

Indicador de tempo no modo de trabalho de tempo
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INDICADOR DESCRICAO 

• RUN 

9/ATERLESS 

RUN: 

Luz permanentemente acesa: A bomba está funcionando e a 
pressão é igual ao valor de pressão de trabalho definido;
Luz intermitente acesa: A bomba está a funcionar mas a pressão     
é inferior ao valor de pressão de trabalho definido;
Luz apagada: A bomba não está funcionando.
DRY RUN (Falta de abastecimento de água)
Luz acesa significa que a bomba parou sem abastecimento de   
água Quando você eliminar a falha ou a falha desaparecer sozi   
nha, a luz será desligada automaticamente.

• • 
A luz acesa indica que a função de proteção contra congelamento
está ligada. A luz apagada indica que a função de proteção contra 
congelamento está desligada

• • 

m 
r/min 

ºC 

kgf/cm' 

Luz acesa indica que a bomba está em modo de funcionamento 
de emergência. A luz apagada indica que a bomba não está em 
modo de funcionamento de emergência.
As unidades dos itens de exibição.
TELA DE EXIBIÇÃO
Uma exibição rápida sequencial das configurações de fábrica 
será exibida.
"Código de fábrica (PLD)" > "Energia" > Número da versão da 
placa de controle (como u01) > Número da versão da placa de 
exibição (como U01) no início quando a alimentação é ligada. 
(por exemplo: PLD > 0,75

� 

> u01 >U01).

1. 1. Normalmente, o valor da pressão em tempo real do
tubo de água é exibido.

2. 2. O item de configuração ou o valor do parâmetro é
exibido durante a configuração.

3. 3. O código de advertência é exibido quando a bomba ou
controlador é defeituosa
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Configuração de parâmetro:
Ajuste o valor do parâmetro por (±) ou 0
FS: Configuração de fábrica: O valor pisca na tela de exibição durante a 
configuração WORKING PRESSURE Setting: [Faixa: 1,00-8,00 kgf/cm2]
Pressionando diretamente (±) ou 0 para aumentar/diminuir a pressão de 
trabalho. Navegação: Pressione (±) ou 0 > Ajustar dígito [1,00-8,00] > 
Pressione •
para salvar ou esperar 5s ele será salvo automaticamente.
b01: [Intervalo: 10-90%, FS:70]
Defina o valor da pressão de trabalho. A bomba parará de funcionar na 
porcentagem abaixo do valor da pressão de trabalho
Navegação: Pressione • > "b01" > • > Ajustar dígito [0~80] > • 
para salvar ou aguarde 5s ele será salvo automaticamente
b02: [00: Positivo 01: Reverso, FS:00]
Ajuste a direção de rotação do motor, a rotação correta é no sentido 
horário quando vista do lado da tampa do ventilador. ** O motor deve 
estar parado para ajuste.
Navegação: Pressione • > (±) ou 0 > "b02" > • > Ajustar dígito [ 00-
indica rotação no sentido anti-horário ou 01 indica rotação no sentido 
horário] > • para salvar ou aguarde 5s será salvo automaticamente
b03: [Faixa: 0-1,5kgf/cm2, FS:1,5]
Proteção contra funcionamento a seco (proteção contra vazamento de 
tubulação), se a pressão de trabalho for inferior ao valor definido, a 
bomba parará de funcionar
Navegação: Pressione • > (±) ou 0 > "b03" > • > Ajustar dígito
[O~ 1.5] > • para salvar ou esperar 5s ele será salvo automaticamente
b04: [Intervalo: 10-180 segundos, FS:180]
O tempo que leva para a bomba parar de funcionar quando está 
funcionando a seco.
Navegação: Pressione • > (±) ou 0 > "b04" > • > Ajustar dígito
[10~180] > • para salvar ou esperar 5s ele será salvo automaticamente
b05: [00: Habilitar 01: Desabilitar FS :00]
Abra ou dose a função de proteção automática quando a pressão de 
trabalho da bomba tiver flutuação irregular.
Navegação: Pressione • > (±) ou 0 > "b05" > • > Ajustar di
[00 or 01] >. to save or wait for 5s it will be saved automatically 
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b06 : [ 00: Pressão de trabalho de visualização 01 : Velocidade do motor de 
visualização, FS:00 ]
Navegação: Pressione • > (±) ou 0 > "b06" > • > Ajustar dígito
[00 ou 01] >. para salvar ou esperar 5s ele será salvo automaticamente
b07: [Intervalo: 10-50, FS:30]
Se o tempo de parada da bomba for muito curto após o fechamento da 
torneira, diminua o valor; Se o tempo necessário para a parada da bomba 
após o fechamento da torneira for muito longo, aumente o valor
Navegação: Pressione • > (±) ou 0 > "b07" > • > Ajustar dígito [10-50] > 
• para salvar ou aguarde 5s ele será salvo automaticamente
º º º
B15:[Intervalo: -1 O C ~ + 1 O C FS: O C]
Temperatura inicial da proteção contra congelamento,
A bomba iniciará automaticamente quando a temperatura da água no 
corpo da bomba cair para este valor. É evitar que a água na bomba congele 
para o corpo da bomba quebrado. Esta função de proteção contra 
congelamento da base liga.
B16:[Intervalo: +20 ºC ~ +40 ºC FS: +30 ºC]
Temperatura de parada da proteção contra congelamento.
A bomba irá parar automaticamente quando a temperatura da água no 
corpo da bomba atingir este valor.
Esta função de proteção contra congelamento da base liga.
B17 [Intervalo: 50ºC ~ 11 O ºC FS: 75 ºC]
Proteção da temperatura da água quente
Quando a temperatura da água atingir este valor, a bomba será parada 
para proteger.
º
As bombas serão iniciadas automaticamente quando a temperatura é 2 C 
abaixo do valor de proteção definido.
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PRECAUTIDNS 

1.Sempre que possível, instale a bomba d'água em áreas sombreadas,

de carvão e secas. Se a bomba de água for usada ao ar livre, não a

exponha à luz solar direta. Caso contrário, causará danos à bomba de

água e causará risco elétrico.

2. Quando utilizado em área sombreada, recomenda-se instalar o filtro

tipo V no tubo de sucção para evitar que a areia entre no corpo da

bomba.

3. Em áreas congeladas no inverno, não cubra com o material de

preservação de calor o orifício de ventilação da bomba, o que causará

má ventilação e dissipação de calor e causará incêndio.

4.Recomenda-se drenar a água do corpo da bomba para evitar

rachaduras por gelo em tempo frio.

5.Evite usar a bomba d'água se a temperatura ambiente estiver acima

de 45ºC e abaixo de 10ºC, e não use a bomba se a temperatura da

água for superior a 60ºC.

OPERACAO E MANUTENCAO

1. Antes de ligar a bomba de água, certifique-se de que o cabo de

alimentação está conectado corretamente, a tensão está correta e todos os

tubos de sucção e de descarga estão bem conectados e vedados.

2. Encha o corpo da bomba com água seguindo as instruções antes de ligar a

bomba de água.

A. Abra o parafuso de escorva, encha o corpo da bomba até que esteja completamente cheio.

B. Ligue a energia para iniciar a bomba de água. Neste momento, não precisa

aperte o parafuso de escorva para acelerar a descarga do ar da bomba de água. Geralmente

a bomba de água pode funcionar normalmente após 3 minutos. Em seguida, aperte o

parafuso de escorva.

C. Caso a bomba d'água não consiga bombear água, a água dentro do corpo da bomba pode

não ser suficiente, neste caso repita a operação acima. Consulte "Métodos comuns de

solução de falhas e problemas" ou entre em contato com o distribuidor local para consulta

se a bomba d'água ainda não funcionar normalmente.
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4. Se a bomba não for usada por muito tempo, desconecte a fonte de alimentação, drene a

água e limpe o corpo da bomba, armazene a bomba d'água em área de sombra, carvão e

seca. Ao reiniciar, se a bomba de água não funcionar normalmente, remova a tampa do

ventilador e gire o ventilador manualmente até que o ventilador possa girar suavemente

5. 5. Não são necessários cuidados e manutenção de rotina para o uso normal da bomba de água.

6. 6. Função à prova de ferrugem: se a bomba estiver ligada e a bomba não

usado por um longo tempo, ele funcionará automaticamente por 20 segundos a cada 24 horas para 

evitar que a ferrugem do corpo da bomba encrave o impulsor.
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1. A tensão cai para

280V (1 fase)/465V

[Sobre tensão] (3 fases), a falha será a tensão de 

entrada maior do que a removida

2 E02 

280V (1 Fase)/ 

465V (3 Fase)

automaticamente e a 

bomba pode operar 

novamente.

2. Instale um 

estabilizador de tensão.

3 E03 

[Falha do sensor de pressão]

1. Desligue a energia, 
reconecte o fio de sinal 
ao sensor de pressão 
para garantir que esteja 
bem conectado.
2. Verifique o terminal 
de conexão no 
controlador e certifique-
se de que esteja bem 
conectado.
3. Mude para um novo 
fio de sinal.
4. Mude para um novo 
sensor de pressão.

NO. codigo de erro 

4 E04 [1PM temperatura 

muito alta]

1 E01 
MOTIVO DA FALHA 

[Baixa tensão]                

Tensão de entrada 

inferior a 130V (1 

fase)/245V (3 Fases)

SOLUÇÃO 1. A tensão 

sobe para 180V (1 

fase)/31 0V          (3 fases), 

a falha será removida 

automaticamente e a 

bomba poderá operar 

novamente. 2. Instale um 

estabilizador de tensão.

1. Para resfriar a 
temperatura interna do 
módulo 1PM para 80 
graus e abaixo. A bomba 
retornará à operação 
normal.
2. Instale a bomba em 
local bem ventilado.
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E09 

7 E10 

8 E13 

1. Verifique e remova a 

carcaça do motor 

sobrecarregado. 2. 

Interferência do 

ambiente externo.

Verifique o terminal de 

conexão da placa PCBA.

[1PM corrente muito 

alta e sobrecarregada]

[Falha de início]

[Falha de comunicação 

entre a tela de exibição 

e a placa de controle]

MENCAO ESPECIAL

1. A bomba será automaticamente protegida e desligada quando a tubulação estiver com falta de 

água durante a operação. Quando o abastecimento de água for restabelecido, ele será reiniciado e 

continuará a funcionar automaticamente.

Método de Trabalho de

MODO Abastecimento de água

O intervalo de tempo para
verificação de abastecimento de água
Tempo de funcionamento a seco após a parada da bomba

causa de funcionamento por proteção contra 
funcionamento a seco

Impulsionando 3 min 
Abastecimento 

de água do 

encanamento

Tempo Pipeline 

O preenchimento agua 3 min 

do tanque suplimento 

Verifique a cada 1h,2h,4h,8h e depois verifique a 
cada
8 horas até que o abastecimento de água seja 
restabelecido. Quando o abastecimento de água 
for restabelecido, a bomba reiniciará 
imediatamente.
Verifique a cada 1h,2h,4h,8h e depois verifique a 
cada
8 horas até que o abastecimento de água seja 
restabelecido. Quando o abastecimento de água 
for restabelecido, a bomba reiniciará 
imediatamente.
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2. O controlador é usado para pressurizar a tubulação de água da torneira. 

Quando a pressão da tubulação é maior que a pressão inicial da bomba, a bomba 

não dá partida. Quando a pressão da tubulação é menor que a pressão inicial da 

bomba, a bomba começa a funcionar.
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