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BOMBAS DE TESTE MPP 

Bombas de alta pressão para a configuração rápida e automática de testes de pressão em testes 

de compressão de acordo com a normativa EN 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bombas de teste orientadas para a prática com unidade de controlo eletrónico para o 

desempenho simplificado de testes de compressão de acordo com a EN 805 (W 400-2 na 

Alemanha) 

• Estabilização automática de pressão para pressão de teste predefinida, que pode ser 

programada em etapas de 0,1 bar na unidade de controle 

• Alta capacidade de 11 /min e 68 l/min que permite gerar a pressão de teste necessária em 

menos de 10 minutos, conforme exigido pelo procedimento de contração. 

 

IMAGENS DE APLICAÇÃO 
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Os testes de pressão são essenciais para a inspeção de tubagens. O impacto da pressão de teste 

faz parte da realização do teste de pressão. A geração de pressão deve ocorrer dentro de 10 

minutos no procedimento de contração de acordo com a EN 805 e DVGW W 400-2.  

Bombas com alto rendimento são necessárias para dimensões e comprimentos de 

tubagens/condutas relativamente pequenas. Duas bombas de alta capacidade estão disponíveis 

com as bombas de teste acionadas MPP 2825, MPP 68-

25 e MPP 68-35, que podem não apenas aplicar 

pressão de teste. A unidade de controlo eletrónico das 

bombas de teste permite operação automática e 

entrada descomplicada de pressão de teste em 

medidas de 0,1 bar. A configuração da pressão ocorre 

sem impacto da pressão e toda a mecânica é projetada 

especialmente para os requisitos de construção de 

tubagens. A pressão de teste é criada e monitorada 

automaticamente. Uma supervisão constante é 

desnecessária durante a fase de manutenção da 

pressão. A configuração das bombas garante um 

fornecimento de água prático para locais de 

construção com filtragem e todas as conexões à 

extração de água em queda de pressão e alívio de 

pressão 

 

 

A higienização está a tornar-se cada vez mais importante  

Se o MPP estiver conectado à tubagem/conduta de água potável, não será necessário um tanque 

de retenção. Isto facilita a manutenção do MPP limpo, para que não haja custos com medidas 

de higiene. A bomba de teste acionada também pode ser alimentada a partir de um tanque de 

reserva, se desejado.  

 

Bomba de teste acionada MPP 28 e 68  

A bomba é controlada através de um programa e um conversor de frequência para garantir um 

controlo particularmente preciso ao se aproximar da pressão de teste. Um sistema de 

monitoramento remoto GSM também está disponível para os modelos MPP 28 e MPP 68, se 

necessário. Desvios de pressão não admissíveis ou problemas de fonte de alimentação podem 

ser relatados via mensagem de texto até 10 números de telefone diferentes. Agora, nada 

impede a operação contínua não supervisionada da noite para o dia. O modelo MPP 2825, com 

uma capacidade de entrega de 28 litros por minuto, também pode ser alimentado por uma fonte 

de alimentação de 230 volts. 
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Apesar da contrapressão, a bomba pode ser reiniciada a qualquer momento para manter a 

pressão de teste. 

 

 

• Para teste de pressão em tubagens curtas ou 
com diâmetros pequenos 
• O desempenho da bomba controlada 
eletronicamente garante a pressão correta do 
teste 
• Tamanho compacto permite um alto grau de 
mobilidade 
 

Com uma capacidade de 11 litros por minuto, o 
MPP 11 é ideal para testes de pressão de seções 
curtas de tubagens e com um pequeno volume. 
Embora as bombas de teste com dimensões 
semelhantes no mercado sejam reguladas 
mecanicamente, o desempenho da bomba do 
MPP 11 é controlado eletronicamente. Isto 
garante que a pressão de teste possa ser 
aplicada com facilidade e precisão, de acordo 
com DVGW W 400-2: Configuração da pressão 
alvo e partida da bomba. Graças ao tamanho 
compacto de 44 cm x 40 cm x 52 cm (altura x 
largura x altura) e um peso de apenas 31,5 kg, 
nenhum tipo de transporte é necessário. 
Sistema completo com filtro, válvulas e 
mangueiras. O testador tem um sistema 
completo à sua disposição, incluindo filtro de 
entrada, válvulas de segurança contra 
sobrepressão em várias gradações, mangueira 
de entrada e mangueira de pressão de saída. 

O MPP 11 compacto com estrutura tubular. 
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Dados Técnicos 

 

Dados técnicos MPP 28-25 MPP 68-25 MPP 68-35 MPP 11 

Qtd. de 
fornecimento 

28 l / min 68 l / min 68 l / min 11 l / min 
 

Valor da conexão 
 

230 V - 50 Hz ou 
400 V - 50 Hz 

400 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 
 

Consumo de 
energia 

2.200 VA 4.000 VA 5.000 VA 1.850 VA 

Tipo de proteção IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 

Capacidade máx. 
pressão de teste 

25 bar 25 bar 35 bar 25 bar 

Pressão de teste 
 

0 a 25 bar em 
medidas de 0,1 
bar 

0 a 25 bar em 
medidas de 0,1 
bar 

0 a 35 bar em 
medidas de 0,1 
bar 

0 a 25 bar em 
medidas de 0,1 
bar 

Segurança Válvula de 
segurança 

Válvula de 
segurança 

Válvula de 
segurança 

Válvula de 
segurança 

Descompressão Automático / 
manual 

 

Automático / 
manual 

 

Automático / 
manual 

 

manual 

Monitoramento 
remoto GSM 

opcional opcional opcional 
 

- 

Comprimento 
máx. de teste para 
PE: (PE 100) para 
um tubo ventilado 
ideal. SDR 11, STP 
21 bar 
 

De 110 mm 
aprox. 2.500 m, 
De 160 mm 
aprox. 1.200 m 

De 110 mm 
aprox. 6.000 m, 
De 160 mm 
aprox. 3.000 m 

De 110 mm 
aprox. 6.000 m, 
De 160 mm 
aprox. 3.000 m 

De 110 mm 
aprox. 950 m, De 
160 mm aprox. 
450 m 

De 225 mm 
aprox. 600 m,  
De 315 mm 
aprox. 300 m 

De 225 mm 
aprox. 1.450 m, 
De 315 mm 
aprox. 750 m 

De 225 mm 
aprox. 1.450 m, 
De 315 mm 
aprox. 750 m 

De 225 mm 
aprox. 230 m,  
De 315 mm 
aprox. 120 m 
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O cabeçote de teste "Heinz" e os adaptadores de teste associados:  

O cabeçote de teste "Heinz" fornece 

conexões práticas e os adaptadores de teste 

garantem uma transição realmente 

estanque a muitas roscas e acessórios 

diferentes.  

1. Conexão de pressão com acoplamento 

grande para altas vazões.  

2. Conexão para o manômetro de controle 

de pressão.  

3. Acoplamento de descarga com válvula de 

esfera para mangueira de descarga ou 

amortecedor de som. 

4. Conexão mínima para o dispositivo de 

medição de notas DruckTest. 

5. Rosca de conexão para uma ampla gama 

de adaptadores de teste - vedação de O-

ring. 

 

 

Todos os acoplamentos podem ser travados 

para maior segurança e protegidos contra 

sujidade. P-máx = 60 bar 

 

 

 



 
 

Página 6 de 6 

 

 

 

Adaptador de teste disponível: 

G ½ “ Item no. 402028 Com O-ring pré-
montado no lado 
da vedação 
 

G ¾ “ Item nº. 402029 

G 1 “ Item nº. 402030 

G 1 ¼” Item nº. 402031 

G 1 ½ “ Item nº. 402032 

G 2 “ Item nº. 402033 

G 2 ¼” Item nº. 402034 

 

M 25 x 1,5 Item nº 402035 adaptador especial 
para FRIATEC M 34 x 1,5 Item nº 402036 

Plasson Item nº 402037 Adaptador para 
Plasson 

 

Tubo de teste de aço inoxidável O tubo de teste com todos os seus componentes foi projetado 

e testado para pressões até 30 bar. Uma conexão Storz-C é fornecida para a entrada de água. O 

corpo de teste pode ser montado diretamente no conector superior. Ambas as conexões são 

equipadas com válvulas de esfera de aço inoxidável DN 50. Uma válvula adicional é fornecida 

para permitir a amostragem.  

Item nº 402005 Boca de incêndio de tubo vertical VA, pé DN 80  

Item nº 402083 Boca de incêndio VA, Klaue DN 50  

Item nº 402015 Boca de incêndio VA, pé 2 "AW  

Item nº 402079 Boca de incêndio VA, Flansch DN 50  

Item nº 402078 Extensão do tubo vertical para DN 50 

 


