
Bombas
para a indústria alimentícia e de bebidas,  

bem como para processos assépticos



Bomba centrífuga higiênica de um estágio H1CP

Características técnicas

 — Componentes em contato com o produto de material sólido
 — Vedações de elastômero conforme FDA e CE 1935/2004
 — Material 1.4404/AISI 316L
 — Anel deslizante de vedação conforme EHEDG simples ou lavado
 — Motor IE3 (opcional IE5), modelo B35 conforme CEI
 — Montagem da bomba sobre a base do motor 
 — Conexão de canalização DN25 a DN125 (DIN 11851, DIN 32676 etc.)

Com a bomba centrífuga higiênica H1CP a Evoguard tem no mercado uma bomba centrífuga 
eficiente de fácil manutenção e limpeza, concebida para as altas exigências associadas a pro-
dutos sensíveis nas fábricas de laticínios ou no fabrico de refrigerantes. 
Os componentes em material sólido, um anel deslizante de vedação desenvolvido para apli-
cações higiênicas, vedações de elastômero no fluxo do produto e uma construção de fácil 
manutenção falam por si. 
Com atualmente 12 tamanhos, bem como motores indicados por padrão para a operação 
com CF, é possível ter em conta a conservação dos produtos e a operação energicamente  
eficiente no planejamento e seleção da bomba.

Tipo H1CP 165
Dados de desempenho (50 Hz)

 — Fluxo de transporte até 14 m³/h
 — Altura de transporte até 30 m
 — Temperatura 95 °C (superior a pedido)
 — Pressão de serviço PN 10
 — Valores NPSH baixos
 — Rendimento superior
 — Sem aspiração automática

Tipo H1CP 180, 210 e 230
Dados de desempenho (50 Hz)

 — Fluxo de transporte até 86 m³/h
 — Altura de transporte até 78 m
 — Temperatura 95 °C  

(superior a pedido)
 — Pressão de serviço PN 16 (PN 25)
 — Valores NPSH baixos
 — Rendimento superior
 — Sem aspiração automática
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Tipo H1CP 190 e 240
Dados de desempenho (50 Hz)

 — Fluxo de transporte até 180 m³/h
 — Altura de transporte até 78 m
 — Temperatura 95 °C (superior a pedido)
 — Pressão de serviço PN 16
 — Valores NPSH baixos
 — Rendimento superior
 — Sem aspiração automática

Diagramas de características
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Eficiente y de fácil manutenção

Frequência 50 Hz, 2 polos, água a 20 °C



Bomba centrífuga higiênica auto escorvante HSCP

Características técnicas

 — Vedações de elastômero conforme FDA e CE 1935/2004
 — Material 1.4404/AISI 316L
 — Anel deslizante de vedação conforme EHEDG simples ou lavado
 — Motor IE3 (opcional IE5), modelo B35 conforme CEI
 — Montagem da bomba sobre a base do motor 
 — Conexão de canalização DN65 (DIN 11851, DIN 32676 etc.)
 — Conexão da caixa através de pinça e anel tensor

Para satisfazer as mais recentes diretrizes EHEDG, também no tipo HSCP todos 
os componentes em contato com o produto são fabricados em material sólido. 
Através da combinação da conhecida bomba H1CP e de um rotor de aspiração, 
foi possível desenvolver uma potente bomba auto escorvante, a qual também 
reflete os elevados padrões de qualidade da Evoguard. 
Deste modo, é alcançada não apenas uma grande altura de aspiração, mas 
também, e mais importante ainda, uma notável potência de aspiração relativa-
mente à velocidade de ventilação das tubulações. 
Isso torna a nova HSCP na bomba mais potente do mercado.

Tipo HSCP
Dados de desempenho (50 Hz)

 — Fluxo de transporte até 50 m³/h
 — Altura de transporte até 60 m
 — Temperatura 95 °C  

(superior a pedido)
 — Pressão de serviço PN 16
 — Valores NPSH baixos
 — Capacidade de aspiração até 7,5 m

Potência de aspiração ao mais alto nível Diagramas de características

Frequência 50 Hz, 2 polos, água a 20 °C
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Suas vantagens

 — Despressurização mais rápida das tubulações
 — Os mesmos componentes e peças de reposição como na H1CP
 — Limpeza perfeita e rápida
 — Silenciosa
 — Economia de energia graças ao elevado rendimento
 — Superfícies lisas, elevada resistência à pressão
 — Manutenção simples e rápida
 — Defeito na vedação rapidamente identificável



Tipo HMCP
Dados de desempenho (50 Hz)

 — Fluxo de transporte até 76 m³/h
 — Altura de transporte até 150 m
 — Temperatura 95 °C  

(superior a pedido)
 — Pressão de serviço PN 25
 — Valores NPSH baixos
 — Rendimento superior

Bomba centrífuga higiênica de vários níveis HMCP

Características técnicas

 — Disponível com 2 a 5 níveis do rotor
 — Vedações de elastômero conforme FDA
 — Material 1.4404/AISI 316L
 — Anel deslizante de vedação simples ou lavado
 — Motor IE3, modelo B35 conforme CEI
 — Montagem da bomba sobre a base do motor 
 — Conexão de canalização DN50 – DN100 (DIN 11864, DIN 32676 etc.)

Com a HMCP, o programa de bombas Evoguard é ampliado com uma bomba de 
vários níveis eficiente. Assim nos mantemos fiéis à nossa filosofia de produzir to-
dos os componentes que entram em contato com o produto em material sólido 
através de torneamento e fresagem (sem peças vazadas ou em chapa). Dessa 
forma, obtemos uma qualidade da superfície muito elevada, permitindo à bomba 
a utilização permanente também em áreas sensíveis com requisitos higiênicos 
elevados, por exemplo em fábricas de cerveja, fábricas de laticínios, para refrige-
rantes etc. 
Graças aos cálculos CFD mais recentes foi desenvolvido um design hidráulico que 
permite um rendimento elevado e, ao mesmo tempo, um transporte que pre-
serva o produto. Também foram implementadas as recomendações mais atuais 
da EHEDG para evitar espaço morto, áreas incluídas e uma limpeza rápida.

Grande altura de transporte:
higiênica, eficiente e silenciosa Diagramas de características

Frequência 50 Hz, 2 polos, água a 20 °C

Suas vantagens

 — Vedação no fluxo do produto
 — As mesmas peças de reposição como 

na H1CP
 — Limpeza perfeita e rápida
 — Silenciosa e preserva o produto
 — Economia de energia graças ao ele-

vado rendimento
 — Superfícies lisas, elevada resistência 

à pressão
 — Manutenção simples e rápida
 — Defeito na vedação rapidamente 

identificável
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O anel deslizante de vedação simples
 — Estrutura modular com somente um tamanho  Redução da variância e dos custos 

das peças de reposição
 — Desmontagem da vedação através da roda livre  Manutenção simples e rápida
 — Mola não montada no compartimento de produto  Higiene de acordo com as diret-

rizes EHEDG
 — Sem vedação dinâmica no eixo  O eixo não constitui uma peça de desgaste

O anel deslizante de vedação lavado/duplo
 — Utilização dos mesmos componentes da vedação de efeito simples
 — A vedação do veio na tampa é enxaguada e limpa pela parte traseira
 — Reequipamento muito simples de molas de efeito simples para molas de efeito duplo

mola vedação do veio compartimento de produto

anel de trava

anel deslizante

Anel deslizante de vedação Opções e equipamentos adicionais
Bomba sobre carrinho

 — Até 7,5 kW de potência de motor
 — Incluindo cabo de 5 m e disjuntor de sobrecarga
 — Opcional com CF

H1CP Nível de pressão PN25
 — No tamanho 210 com carcaça aparafusada
 — Anel deslizante de vedação idêntico ao modelo 

standard

Equipamentos adicionais
 — Pés da máquina ajustáveis
 — Cobertura do motor em aço inoxidável
 — Conversor de frequência montado no motor
 — Ligação de esvaziamento
 — Sensor de temperatura para mancal do motor HMCP
 — Versão ATEX a pedido
 — Certificado de material conforme DIN EN 10204

Visão geral de nossa gama de produtos
Painel de válvulasVálvula regu-

ladora
Válvulas para 
proteger

Válvulas  
assépticas

Válvulas higiênicas Válvulas ESL Proteção e lim-
peza do tanque

Bombas centrí-
fugas higiênicas 
de um estágio

Bombas centrí-
fugas higiênicas 
de vários níveis

Bombas centrí-
fugas higiênicas 
auto escorvantes



Dados técnicos

EVOGUARD GMBH
Dr.-Hermann-Kronseder-Str. 1
93149 Nittenau
Alemanha

Telefone +49 9436 307 700
E-Mail info@evoguard.com
Internet www.evoguard.comRe
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Versão H1CP
Bomba centrífuga higiênica
de um estágio de entrada

HSCP
Bomba centrífuga higiênica
de um estágio auto escorvante

HMCP
Bomba centrífuga higiênica
de vários níveis de entrada

Dados serviço Fluxo de transporte
Altura de transporte
Pressão máxima de serviço
Temperatura
Viscosidade
Altura de aspiração
Valores NPSH baixos

Até 180 m³/h com água
Até 78 m de coluna de água
PN 10/16 (opcional PN 25)
95 °C (temperatura superior a pedido)
Até 400 mPas (cP)

Até 50 m³/h com água
Até 60 m de coluna de água
PN 16
95 °C (temperatura superior a pedido)
Até 200 mPas (cP)
Até 7,5 m (elevada potência de aspiração)

Até 76 m³/h com água
Até 150 m de coluna de água
PN 25
95 °C (temperatura superior a pedido)
Até 400 mPas (cP)

Material Em contato com o produto
Sem contato com o produto
Anel deslizante de vedação
Vedações de elastômero

1.4404 / AISI 316 L (de material sólido)
1.4301 / AISI 304
Carboneto de silício (Q) / carvão (B)
EPDM conforme FDA e CE 1935/2004 
(mais materiais a pedido)

1.4404 / AISI 316 L (de material sólido)
1.4301 / AISI 304
Carboneto de silício (Q) / carvão (B)
EPDM conforme FDA e CE 1935/2004 
(mais materiais a pedido)

1.4404 / AISI 316 L (de material sólido)
1.4301 / AISI 304
Carboneto de silício (Q) / carvão (B)
EPDM conforme FDA e CE 1935/2004 
(mais materiais a pedido)

Superfície Caixa
Roda livre

Sem contato com o produto

Ra ≤ 0,8 μm
Ra ≤ 0,8/1,6 μm
Ra < 0,8 μm (a pedido)
Ra ≤ 3,2 μm

Ra ≤ 0,8 μm
Ra ≤ 0,8 μm
Ra < 0,8 μm (a pedido)
Ra ≤ 3,2 μm

Ra ≤ 0,8 μm
Ra ≤ 0,8 μm
Ra < 0,8 μm (a pedido)
Ra ≤ 3,2 μm

Ligação – 
Tipo e dimensão nominal

FN
M
SM
SF
SC
C
MB
FB

Flange com ranhura FN1 (conforme APV)
Macho de união DIN 11851
Macho de união DIN 11864-1-A
Flange com ranhura DIN 11864-2-A
Ponta macho para conexão Clamp DIN 11864-3-A
Conexão de aperto DIN 32676
Macho de união BioConnect R
Flange com ranhura BioConnect R 

Outros a pedido
Todas as conexões podem ser fornecidas nas dimensões nominais conforme a DIN EN 10357 série A (DN) e algumas na série D (OD).

Opcional Pés da máquina ajustáveis
Cobertura do motor em aço inoxidável
Indutor para valores NPSH baixos
Bomba sobre carrinho 
Motor com conversor de frequência montado

 


