
Manual de Instalação e Manutenção da 

Bomba De Transferência Centrífuga Matsuri 
 
APLICAÇÃO: 
Uso geral, amplamente utilizado com água e líquidos oleosos. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
Proteção de ignição 
Motor protegido termicamente 
Uso intermitente, não pode se usada continuamente. 
Temperatura máxima: 60ºC  Vazao: 30 litros/minuto (8.0 galões/minuto) 
Fusível: 10 A    Conexões: 13 mm  1/2” 
Pressão maxima: 1 bar (15psi)   Elevação vertical: 1 m 
 
DADOS TÉCNICOS:  

 
 

AVISO: 
Se o fusível queimar, não instale um fusível de maior corrente e não substitua o 
fusivel por um fio de metal. A não observância desta instrução pode resultar em 
risco de incêndio devido ao superaquecimento de cabos. 
 
AVISO: 
Não bombeie gasolina, solventes, diluentes, ácidos altamente concentrados ou 
orgânicos. Explosão ou morte podem ocorrer. 
Não fique seco por mais de 30 segundos. A falta de líquido queimará o impulsor e 
danificará as vedações.  
 
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO: 
A bomba de centrífuga MATSURI pode ser montada em qualquer superfície plana. 
Coloque a bomba com o motor bem ventilado, onde há facil acesso para o serviço 
de instalacao e manutenção.  
Se instalado na posição vertical, o motor deve estar acima do corpo da bomba. 
Use as buchas de borracha para minimizar a vibração, não aperte demais os 
parafusos de montagem.  
A tubulação deve ser compatível com o líquido a ser bombeado. As tubolações 
devem ser mantidas mais retas e curtas possível.  
 
INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO 
Certifique-se de todas as conexões elétricas em locais secos, as conexões em 
ambientes úmidos devem ser seladas para evitar a corrosão.  
Proteja o circuito com um fusível ou disjuntor corretamente classificado no fio 
positivo vermelho (+) o mais próximo possível da fonte de alimentação.  
Conecte o fio preto do motor ao terminal negativo (-) da bateria.  
Tensão inadequada nos terminais do motor quando a bomba está funcionando 
devido a baterias parcialmente descarregado ou tamanho insuficiente do cabo 
pode resultar em queima de fusível, falha na partida ou desempenho insatisfatório 
da bomba. 
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