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                                         Ajuda do ACHEBOMBAS 

Observações gerais: Use sempre de bom senso no preenchimento dos campos dos formulários 
deste aplicativo. Lembre-se que o programa calcula o que foi digitado. Portanto se voce digitou 
valores muito altos, o programa tentará encontrar algum produto que atenda ao seu pedido. 

 O ACHE BOMBAS, não se responsabiliza pelos danos causados a terceiros, ou a sua empresa, 
por valores digitados incorretamente. Nossa preocupação esta em achar o produto adequado 
a sua pesquisa. Treine bastante, veja as respostas do formularios. Avalie sempre. 

Este programa lhe ajudará em muito quando estiver frente a frente com seu cliente. Nada 
mais constrangedor do que voce ser atendido por uma pessoa, que para lhe dimensionar uma 
bomba, tem que procurar apoio tecnico. Demonstra incapacitação para a venda, deixando o 
consumidor descrente.  

Com este programa, voce pode simular diversas situações, sugerir bombas, e usar 
preferencialmente as que estão no seu estoque. Afinal de contas, melhor vender as bombas 
que estão no seu estoque, do que aguardar 4/5 dias para que a bomba venha do seu 
distribuidor. Neste meio tempo, seu cliente já comprou de outra revenda, enquanto voce 
ainda está ligando para seu distribuidor. 

Ganhe tempo, use o ACHE BOMBAS e seja agil, aumente seus lucros. 

 

1 – A pagina incial é um link que direciona para outras partes do prorama. Assim voce terá a 
pagina Revenda, Produto, Fabricante, Aplicação e Estados.No rodapé da pagina, tem campos 
que voce pode se comunicar com o ACHEBOMBAS, e até mesmo de enviar arquivos para 
serem colocados no banco de dados. 

Se ao acessar um pagina, voce deseja voltar a pagina incial, pode usar o botão voltar. 
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2 – Revendas x Motobombas 

Nesta pagina, você pode escolher a revenda que mais lhe interessa e pesquisar os produtos 
ofertados por ela.  

 

O Resultado da busca será no modelo indicado no campo abaixo. Aqui você pode saber os 
modelos dos produtos e a potencia das bombas que a revenda selecionada possui em estoque. 

 

 

3 – Revendas x Fabricantes 

Outra possibilidade interessante, é relacionar as revendas, os produtos que ela comercializa, 
relacionando-os com os fabricantes. 
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Após a pesquisa você teria um campo assim: 

 

4 – Fabricantes x produtos 

 

Aqui você pode saber os produtos que os fabricantes possuem de acordo com a revenda. 
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Voce terá uma tela deste jeito: 

 

 

5 – Revenda x Estados 

 

Se você desejar saber o endereço de uma revenda especifica, que esteja cadastrada em nosso 
banco de dados, basta escolher: 
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O resultado será algo assim: 

 

 

 

6 – Para acessar a parte aplicação, sempre será solicitada uma senha. Esta senha será sua 
chave para acessar esta parte do aplicativo. Voce somente ira calcular produtos que estejam 
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relacionados com sua revenda. Quem define os produtos de acordo com sua revenda, será 
sempre a senha. Ela é fornecida a você, por email, por ocasião do contrato estabelecido entre 
você e o ACHEBOMBAS. 

 

 

7 – Revendas x motobombas 

 

Nesta parte você pode calcular os diversos tipos de motobombas constantes do menu 
suspenso.Todos os cálculos possuem um fator de reserva de 10%. 

 Escolha por exemplo Motobombascentrifugas. 
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Tem um campo com várias variáveis a serem definidas. Caso uma variável não seja definida 
com um valor, o program, alertara, com uma mensagem na tela, pedindo para atualizar. 

Tenha semprecuidado ao preencher os campos, pois preenchimento incorreto, leva a escolha 
de produtos muito superdimensionados, ou até mesmo sub dimensionados. Ou seja, corre o 
risco de você escolher um produto muito “grande” ou muito “pequeno” para atender seu 
cliente. 

 

 

Pagina com tabela preenchida: 
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Exemplo de motobombas centrifugas. 

 

Resultado da operação: 

Observe que existe um campo “Vazão final” e outro “Vazão pedida”. Escolha a bomba na qual 
a vazão final, mais se aproxima da vazão pedida. Com estes dois campos fica simples, você 
ofertar um produto para seu cliente, mesmo que tenha uma vazão menor. Por exemplo, se ele 
quiser encher uma caixa de agua, não precisa enche-la em 1 hora, pode usar 2 horas. Neste 
caso a vazão necessária será metade da vazão pedida. 
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8 – Revenda x motobombas aspirantes 

As bombas aspirantes são bombas usadas para puxar agua de até 8 mt. Geralmente não 
precisam de válvula de pé, pois seu mecanismo interno, consegue escorvar a tubulação e por a 
bomba para recalcar agua. Precisa que a bomba esteja completamente cheia de agua a 
primeira vez. 

Preencha os campos pedidos e veja o resultado: 

 

Quando aparecer uma tela deste jeito, significa que você não possui em sua revenda a 
motobomba que atenda ao seu cliente. Porém o sistemapermite que você contacte seu 
distribuidor, e peça a motobomba adequada para o seu cliente. 
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Neste caso, se você tivesse dados diferentes de entrada, o resultado final poderia ser outro: 
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Exemplo de motobombas aspirantes. 

 

Para estes dados de entrada, existe bomba no seu estoque que atenda ao seu cliente. 

 

 

9 – Revendas x bombas injetoras 

 

Bombas injetoras são aquelas que puxam agua de uma produndidade maior que 8 mts. 
Geralmente são de poços abertos ou poços tubulares. Funcionam com dois tubos dentro do 
poço e mais uma válvula injetora em sua extremidade. Este tipo de bomba requer regulagem 
de um registro colocado no recalque da bomba, para que ela funcione perfeitamente. Este 
registro deve estar quase sempre fechado mais do que a metade. 
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Basta preencher os campos corretos, prestando muita atenção. Observe que sempre terá uma 
figurinha ao lado de cada escolha do campo, procurando facilitar sua compreensão, sobre o 
campo a ser preenchido. 

Caso haja alguma duvida, no preenchimento , procure orientações com o ACHEBOMBAS> 

 

 

 

 

 

 

Campo preenchido: 
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Resultado da pesquisa: 
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Exemplo de instalação de bomba injetoras. 

 

10 – Motobombas de combate ao incêndio; 

Estas motobombas, geralmente são na cor vermelha, bitolas de 2,5” x 2,5”. Podem ser bombas 
roscadas ou flangeadas. Voce possivelmente receberá como cotação, apenas o ponto de 
operação: 
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Digite os dados, e click enter. 

 

As vezes o sistema não encontra a bomba, volte e veja se todos os dados foram digitados 
corretamente. Caso os dados estejam certo, procure seu distribuidor com os dados abaixo. 

 

 

Se os dados estiverem corretos, as bombas possíveis serão relacionadas. 
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Não esqueça, procure sempre o ponto vazão final, bem próximo ao campo vazão pedida. Para 
estes tipo de bomba, não pode haver muita variação na vazão escolhida, sob risco do sistema 
não funcionar. De preferencia procure a vazão final, um pouco maior que a vazão pedida. 

 

 

Exemplo de instalação de motobombas para combate a incêndio. 
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11 – Bombas submersíveis: 

Bombas Submersiveis são destinadas ao bombeamento de água com presença de liquidos. 

Pode ser: esgoto domestico, esgoto predial, águas de enxurradas, esgotamento de valas, 
defesa contra enchente, etc. Sempre procurar pela informação: tamanho Maximo dos dos 
sólidos a serem bombeados. A concentração em volume é muito importante: não pode ser 
maior que 10%, e tem que estar uniformemente dissolvida no liquido bombeado. Se os sólidos 
estiverem parados, amontoados num canto do poço, quando entrarem na bomba, sua 
concentração será maior que 10% e a tendência é travar o rotor, podendo queimar o motor. 

Evite o bombeamento de fibras, linhas, cordas, algodão, etc. Estes materiais se aglutinam e 
travam a bomba. 

 

 

 

 

Preencha os campos com os  dados solicitados. Se sua revenda possuir este tipo de bomba no 
cadastro do ACHE BOMBAS, ela será encontrada. Caso contrario, entrar em contato com seu 
distribuidor, de posse dos dados calculados, para que seu distribuidor identifique qual a 
melhor bomba para seu caso. 
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Exemplo de motobomba submersíveis. 

 

12 -  Motobombas predias 

Para o bombeamento para prédios, já foi considerado como norma 5  pessoas por 
apartamento e um consumo de 200 litros de água por pessoa.  Foi considerado ainda um pe 
direito de 2,5 mts e também uma altura da caixa de água de 3 mts. 
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Preencha os campos corretamente, se inspirando nas figuras explicativas na lateral que são 
acionadas quando você passa o mouse pelo campo selecionado. Se tiver duvidas, procure o 
ACHE BOMBAS. 
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Exemplo de motobombas para abastecimento de caixas de água prediais. 

 

 

 

13 – Motobombas para caldeiras: 

Este tipo de motobomba geralmente se seleciona pelo ponto de operação pressão x vazão. 

Cuidado com a unidade selecionada na pressão e na vazão. Veja que do lado do campo 
pressão tem o campo da unidade. Sempre selecione primeiro o campo unidade, e depois 
preencha o valor da pressão. Se não fizer isto, terá incorrido em erro, e não atualizado as 
variáveis. O mesmo vale para a vazão. 
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 Não se esqueça que a temperatura máxima do liquido bombeado, não deve passar de 95 
graus Celsius. Os Fabricantes procuram colocar sempre selo de viton ou epdm, anéis de 
vedação em viton e rotor em bronze. O ideal para o selo mecânico, é que suas faces sejam de 
grafite usinado e cerâmica, ou silício com grafite. Inform e ao cliente para nunca encher a 
bomba rapidamente com água quente. Deve fazer aos poucos, pois senão ira criar um choque 
térmico, trincando os elementos de vedação da bomba. Para bombear água quente de 
caldeiras, o ideal é que a bomba esteja sempre afogada, isto é , o liquido deve entrar dentro da 
bomba, mesmo com ela desligada, isto  quer dizer, bomba afogada. 
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Exemplo da instalação de bombas em caldeiras. 

 

 

14 – Irrigação leve 
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A irrigação, é muito utilizada para ajudar a distribuir água nas lavouras. O critério técnico deve 
vir sempre de um técnico agrícola. Aqui se tem as regras gerais de dimensionamento. È 
necessário boa percepção do que se está fazendo, e entender os termos utilizados nos 
campos.  

Não esqueça: o programa calcula o que você digita. Se você digita dados de valor muito alto,  
será calculada uma bomba que tente atender este ponto. De posse da tabela verdade de 
respostas, argumente com seu cliente, qual a melhor opção. Mude os campos de quantidade 
de aspersores,  leve em conta sempre o ponto mais alto da instalação. A bomba tem que 
atender sempre o ponto mais alto e mais distante. 

Foi considerado aqui, a pressão dos aspersores em 25 mca. A vazão dele, pode ser obtida pelo 
fabricante. Veja a marca dele, anote o código dele, entre no site do fabricante e obtenha a 
vazão desejada, para 25 mca. 
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Exemplo de funcionamento de um sistema de irrigação por aspersão. 

 

15 – Motobombas a combustão. 

As motobombas a combustão sempre são acionadas por motor a combustão, que podem ser a 
diesel ou gasolina. Voce pode montar um conjunto barato, fazendo a  montagem em linha, 
diretamente da bomba mancal, ao eixo do motor, unindo as duas partes, por um acoplamente 
elástico.  
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Montagem com correias e polias costumam ser mais caras.  

 

A resposta do sistema, será dada na tabela azul. Voce deve procurar por um motor a diesel ou 
gasolina de acordo com o mostrado. No exemplo a seguir, você iria procurar um motor a 
combustão, com as seguintes características:  

Rotação (RPM) = 1800 e potencia mínima de 10 cv. Se tiver com mais potencia, por exemplo, 
11, 12, 15  cv não tem problema, desde que a rotação para este caso seja 1800 rpm como 
calculado. 

Para o distribuidor de bombas, basta pedir a bomba cadastrada no seu sistema, nesse caso, 
cod 102. 

Veja que os dados mostrados aqui são apenas ilustrativos 
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Exemplo de motobombas a combustão. 


