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BOMBAS D’ ÁGUA ANAUGER SOLAR

O sistema de bombeamento Anauger solar consiste em transformar energia elétrica de corrente contínua 
gerada por módulos solares fotovoltaicos em corrente alternada com a maior eficiência possível. O 
sistema funciona de forma independente das flutuações dos níveis de irradiação solar, ou seja, sempre 
haverá bombeamento de água a qualquer hora do dia ou condições do tempo, desde que os módulos 
forneçam corrente mínima de 0,1A. 
O driver é o equipamento que comanda a bomba, responsável por converter a energia fornecida pelos 
módulos solares em impulsos de energia, constantes e espaçados em função do nível de irradiação solar. 
O sistema Anauger difere dos que utilizam motores de corrente contínua, pois este tem a necessidade 
de geração de potência bem maior para o seu funcionamento.  Dispensa o uso de baterias, que reduz a 
necessidade de manutenção. As bombas podem operar em sistemas de geração fotovoltaicos com 
potência de 100Wp, 170Wp, 310Wp e 320Wp. 

As bombas d´água Anauger solar permitem uma elevação de até 40m de coluna de água (mca): 

Encontre a altura manométrica total de sua instalação : 
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MODELOS: 

Anauger Solar P100 - Bomba vibratória 
submersa para poço com diâmetro a partir de 6 
polegadas  

Anauger R100 – Bomba vibratória submersa 
para reservatório ou cisterna. Simplicidade de 
instalação, pois a bomba trabalha apoiada no 
fundo do reservatório.  

Anauger Sensor – Boia de Nível

Protege sua bomba contra pane seca, controle de nível em reservatório, corrente máxima 15 ampères. ANAUGER sensor 

é um interruptor tipo boia para controle e indicação do nível de água em poços ou reservatórios com grande precisão e 

durabilidade. Protege a bomba contra o trabalho sem água (pane seca) ou controla o nível em reservatório evitando o 

seu transbordamento. Liga bomba com reservatório vazio e desliga com reservatório cheio. Liga bomba quando há água 

e desliga na falta de água. 




