
A única bomba 

verdadeiramente versátil 

A BOMBA SOLAR SUSTENTÁVEL 



 

 

Amigo do ambiente e rentável 

 

Baixo consumo de energia 

Pumpilo® requer apenas 1 painel fotovoltaico (~200 Watts).  
Começa a partir de 20 Watts (tempo nublado), desempenho 
máximo com 100 Watts. 

Sem bateria 

Pumpilo® funciona sem bateria, ao contrário da maioria das 
bombas solares. 

Água límpida 

O sistema de pistões mecânicos da bomba não agita a água nem 
os sedimentos. As membranas de filtração são assim 
preservadas. 

Caudal razoável e controlável 

Pumpilo® permite uma retirada razoável do recurso hídrico 
graças ao seu caudal controlável (10 a 500 litros/hora).  
As pequenas molas são preservadas e melhoradas. 

Aspiração até 90 metros 

Pumpilo® funciona até 90 metros a jusante num furo ou outro 
ponto de água inferior. 

Até 15 bar, dependendo da configuração 

A bomba de superfície fornece até 15 bar de pressão : 
• Elevação de água até 150 metros de altura a uma distância 

muito longa. 
• Dessalinização de água salobra até 14 gramas/litro de sal. 

Fácil manutenção 

Manutenção esporádica e fácil sem ferramentas especiais ou 
conhecimentos especializados. 
As nossas várias bombas podem funcionar sem carga, sem 
desgaste e sem danificar o sistema. 

Equipamento seguro 

O painel fotovoltaico e a bomba de superfície podem ser 
instalados num local seguro até 2 km do furo ou poço, quer 
devido a furto ou a questões de discrição. 

O diâmetro mais pequeno do mundo (em desenvolvimento) 

Pumpilo® oferece um modelo especial com um diâmetro de 
apenas 40 mm para furos estreitos ou para substituir as bombas 
manuais. 



  

  

Bomba de superfície 

 

SFlow 200 
Elevação alta 

Longa distância 

Sucção :  máx 4 m 

Desnivel :  máx 150 m (15 bar) 

Caudal :   máx 200 l/h 

Bomba de superfície 

 

SFlow 500 
Elevação média 

Longa distância 

Sucção :  máx 4 m 

Desnivel :  máx 80 m (8 bar) 

Caudal :   máx 500 l/h 

Bomba de fundo 

 

SDFlow 200 
Elevação alta 

Longa distância 

Bombagem a jusante 

Sucção :  máx 90 m 

Desnivel :  máx 100 m (10 bar) 

Caudal :   máx 200 l/h 

Bomba de fundo - Dessalinização 

 

SDKFlow 200 
Bombagem a jusante 

Dessalinização  

água salobra 
Teor de sal:        máx 14 g/l 

Caudal de água doce: máx 50 l/h 

 



A BOMBA SOLAR SUSTENTÁVEL 

NÓS A CRIÁMOS ! 

Uma bomba solar que extrai água de 90 metros abaixo da 

superfície, a bomba de fundo mais fina do mundo, um desafio 

quase impossível que aumenta o valor de milhões de pequenas 

nascentes remotas, mas não apenas isso... 

“Aprendi com o meu pai, que era um geofísico de renome, que existem 
milhares de furos de pequeno diâmetro para verificar o subsolo à volta 
das minas. A maioria deles está cheia de água a uma profundidade de 

cerca de 30 metros e nenhuma bomba poderia caber neles, por isso su-
geriu-me que pensasse nisso.” 

Jean-François Treyvaud, Presidente de Swiss Intech SA, criadora da Pumpilo® 
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