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Obrigado por comprar um trocador de calor para piscinas de alta qualidade da Bowman.

A Bowman fabrica trocadores de calor para piscinas há mais de 60 anos e estes são reconhecidos como o 
líder da marca devido à sua qualidade, desempenho de transferência de calor e durabilidade.

Leia este guia de instalação, operação e manutenção completa e cuidadosamente antes da instalação 
para garantir que o trocador de calor para piscinas da Bowman opere de forma eficiente e confiável.
Guarde este guia para referência futura para garantir o desempenho a longo prazo do seu trocador de 
calor §para piscinas da Bowman.

Caso necessite de aconselhamento ou assistência adicional, entre em contato com seu armazenista ou 
revendedor da Bowman.

Os guias de instalação, operação e manutenção também estão disponíveis em:

Se você precisar de uma cópia deste guia em um desses idiomas, visite
https://ej-bowman.com/downloads/  onde as cópias estão disponíveis para download.

Garantia
Todos os trocadores de calor para piscinas da BOWMAN® têm garantia contra
defeitos de fabrico por um período de 12 meses a partir da data da fatura.

Todos os trocadores de calor de titânio da Bowman tem uma garantia total de 10 anos em todo o 
material de titânio em contato com a água da piscina.
  
Para ficar a conhecer todos os termos de garantia, consulte as Condições de Venda da BOWMAN®. Uma 
cópia das mesmas está disponível mediante solicitação ou pode ser baixada a partir do nosso  
site: www.ej-bowman.com
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Estimado cliente,

Todos os direitos reservados
E.J. A Bowman (Birmingham) Ltd, reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Todo o material contido nesta brochura é propriedade intelectual da EJ Bowman (Birmingham) Ltd.
Está protegido por direitos autorais e não pode ser reproduzido sem o consentimento prévio por 
escrito da empresa.

Inglês  Francês  Alemão Italiano Espanhol Russo Chinês
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Os trocadores de calor para piscinas da BOWMAN® são construídos de acordo com a prática atual
e regras de segurança reconhecidas. No entanto, existem riscos decorrentes da operação, como:

  • Lesão do operador ou
  • Terceiros ou
  • Danos ao trocador de calor ou
  • Danos à propriedade e equipamentos

Qualquer pessoa envolvida na instalação, comissionamento, operação, manutenção ou reparação 
do trocador de calor deve ser:

  • Física e mentalmente capaz de realizar esse trabalho
  • Adequadamente qualificada
  • Cumprir totalmente as instruções de instalação

O trocador de calor deve ser usado apenas para esse fim.
Em caso de avarias que possam comprometer a segurança, deve ser sempre contatado um 
canalizador qualificado.

1.2     Instruções de segurança

1. Segurança
1.1  Riscos ao manusear o trocador de calor

Os seguintes símbolos são usados nestas instruções de operação:
 
  Este símbolo indica um perigo imediato para a saúde. 
  O não cumprimento desta instrução pode resultar em ferimentos graves.

  Este símbolo indica um possível perigo para a saúde.
  O não cumprimento desta instrução pode resultar em ferimentos graves.

  Este símbolo indica um possível risco para a saúde.
  O não cumprimento desta instrução pode resultar em ferimentos ou danos à propriedade.

  Este símbolo indica informações importantes sobre o manuseio correto do equipamento 
  O não cumprimento desta instrução pode causar danos ao trocador de calor
  e/ou seus arredores.

Perigo
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   Os trocadores de calor para piscinas da BOWMAN® estão apenas aprovados 
    para aquecer ou refrigerar piscinas com água da caldeira, sistemas solares e de 
    bomba de calor.

   Qualquer outro uso, a menos que autorizado pela BOWMAN®, não é aprovado.  
   Nós rejeitamos qualquer responsabilidade por danos associados ou decorrentes  
   de tal uso:
   A pressão máxima de trabalho é:
   Lado de aquecimento/refrigeração: 6 bar
   Lado da água da piscina: 6 bar
   A temperatura máxima de trabalho é:
   Lado de aquecimento/refrigeração: 110 ºC
   Lado da água da piscina: 100 ºC

1.4   Riscos potenciais

   O trocador de calor pode ficar danificado ou sofrer um vazamento se a  
   pressão máxima de trabalho for excedida.

   As conexões no lado da água de aquecimento do trocador de calor podem   
   chegar a temperaturas de até 110 ºC.
   
   O trocador de calor pode aquecer até a temperatura de fluxo da água de 
   aquecimento se não houver água da piscina fluindo pelo trocador de calor.   
   Qualquer tubulação de plástico pode ser exposta a temperaturas excessivas e  
   sofrer danos.

1.5 Medidas de segurança no local de instalação

   O trocador de calor deve ser instalado em uma área livre de geada.

   Garanta que a pressão máxima de trabalho em ambos os lados do trocador do   
   calor não é excedida ou o trocador de calor ou equipamentos circundantes 
    podem ficar danificados.

   Enquanto a piscina estiver em operação, deve ser feita a inspeção semanal do 
    trocador de calor e suas conexões para verificar se há vazamentos e danos   
   externos.

1.3  Uso aprovado
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2.   Instalação
   2.1 Transporte / armazenamento
   O trocador de calor deve ser drenado antes do transporte. Uma vez
   drenado e seco, o trocador de calor só deve ser armazenado em uma
   atmosfera não agressiva.

   2.2 Instalação
   O trocador de calor só deve ser instalado em uma área livre de geada e seca com uma 
   atmosfera não agressiva. Garanta fácil acesso para montagem/desmontagem.

   2.3 Encaixe
   Antes da colocação, verifique se o trocador de calor está danificado, o trocador de  
   calor pode ser instalado acima ou abaixo do nível da água da piscina, posicionado  
   horizontal ou verticalmente, como mostrado abaixo.

   
   

   O trocador de calor pode ser danificado por produtos químicos. Os sistemas de 
    dosagem devem ser instalados a jusante do trocador de calor integrando uma   
   válvula anti-retorno. Se forem usados produtos químicos, os gases devem ser   
   impedidos de entrar no trocador de calor quando o sistema de filtração não estiver  
   em uso.

   O trocador de calor deve sempre ser instalado a jusante do equipamento de 
    bombeamento e filtração. A água da caldeira/solar deve ser assistida por bomba  
   e as precauções habituais tomadas para evitar travas de ar. Recomenda-se a adição  
   de um inibidor ao circuito da caldeira para proteger o sistema contra a corrosão.   
   A fonte de calor deve ser controlada por um termostato na tubulação de água da  
   piscina antes do trocador de calor e ajustada na temperatura necessária para a  
   piscina. 

Atenção
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   Feche todas as válvulas de isolamento nos tubos de fluxo e retorno de ambos os 
   circuitos.
   Garanta a conformidade com a qualidade da água e pressões máximas   
   admissíveis.

   Ao instalar o trocador de calor na tubulação, deve-se ter cuidado para
   assegurar-se de que não entraram detritos no trocador de calor.
   Consulte a tabela abaixo para a água da piscina e conexões da água da caldeira/solar.

Métrica Encaixe universal  Encaixe individual

Tipo EC FC FG GL GK JK PK

Conexão da 
água

da piscina

Solda solvente
Ø48/Ø50 mm
(Tubo DN40)

Solda solvente
Ø60,3/Ø63 mm

(Tubo DN50)

Rosqueada
BSP 2½”

Rosqueada
BSP 3”

Flangeada
PN6/10/16

DN100

Flangeada
PN10/16
DN125

Flangeada 
PN10/16
DN150

Conexão
de água
caldeira/

solar

Rosqueada
BSP 3/4”

Rosqueada
BSP 1”

Rosqueada
BSP 1¼”

Rosqueada
BSP 1½”

Rosqueada
BSP 2”

Rosqueada
BSP 2½” 

Flangeada  
PN6 -DN80

PN6 - DN100

        
      Informações importantes sobre a conexão da  
      água da piscina
      Trocadores de calor EC; apresentam tampas de 
       fechamento de encaixe universal projetadas para acolher  
      tubos métricos e imperiais.    
      Para tubos métricos de 50 mm (DN40), há um recesso de 28  
      mm de profundidade para prender o tubo à tampa de  
      fechamento. Para tubos imperiais NPS 1½”, há um recesso  
      de 56 mm para prender o tubo à tampa de fechamento. Ao  
      instalar o NPS 1½” é importante localizar comprimento  
      de tubo suficiente em todo o recesso, a fim de garantir  
      uma vedação à prova d’água entre o tubo e a tampa de  
      fechamento. Consulte o diagrama abaixo para mais detalhes. 

      Trocadores de calor FC; são fornecidos com adaptadores que 
      possibilitam o uso de tubo métrico de 63 mm (DN50) ou tubo 
       imperial NPS 2” (60,3 mm). Há um recesso com profundidade 
       de 38 mm para prender o tubo na tampa de fechamento para  
      ambos os tamanhos de tubo. Consulte o diagrama para obter  
      mais informações.

      Trocadores de calor FG e GL; ao conectar um trocador 
       FG ou GL à água da piscina, certifique-se sempre de que 
      vai suficiente rosca de tubo de ligação para a tampa de  
      fechamento para permitir que ele se encaixe na rosca  
      revestida de preto. Isso evita que a rosca não revestida  
      seja exposta à água da piscina.
 
   

 

 
   2.4 Conexão do trocador de calor
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   2.5 Instalação de contrafluxo
   O trocador de calor deve ser instalado em contrafluxo - ou seja, onde a água da piscina 
    flui na direção oposta à água de aquecimento, conforme mostrado abaixo.

 
   

   NOTA: se não instalar o trocador de calor nesta disposição irá 
   reduzir o desempenho.

      

   2.6 Termostato integrado completo
   A maioria dos trocadores de calor para piscinas da Bowman tem um termostato   
   integrado completo. Para garantir o monitoramento preciso da temperatura da água  
   da piscina é importante instalar o termostato na entrada de água da piscina para o  
   trocador de calor.

3. Operação
É essencial que as seguintes instruções sejam seguidas para evitar corrosão/erosão do trocador de calor:
     a)  Os trocadores de calor de aço inoxidável da BOWMAN® não devem ser usados com  
      cloradores de água salgada ou piscinas de água salgada. (Cuproníquel ou titânio  
      está disponível para essas aplicações).
     b)  Mantenha sempre o pH da água dentro dos níveis corretos. O pH ideal da piscina 
       deve ser mantido entre 7,4 a 7,6. Em hipótese alguma deve descer abaixo de  
      7,2 ou subir acima de 7,8. As verificações devem ser feitas diariamente. Os limites  
      recomendados para produtos químicos para os trocadores de calor para piscinas  
      da Bowman são mostrados abaixo, no entanto, quaisquer orientações locais para  
      água da piscina devem ser seguidas para um banho seguro.

Material Cuproníquel Aço inoxidável Titânio

Cloro livre  1,0 - 3,0 ppm 1,0 - 3,0 ppm 15,0 ppm máx.

pH 7,2 - 7,8 7,2 – 7,8 6,8 - 8,0

Dureza do cálcio 200 - 400 ppm 200 - 1.000 ppm 200 - 1.000 ppm

Alcalinidade 100 - 150 ppm 100 - 150 ppm 100 - 150 ppm

Bromo 2,0 - 4,0 ppm 2,0 - 4,0 ppm 15,0 ppm máx. 

Cloreto Menos de 150 ppm Menos de 350 ppm Menos de 3000 ppm

     c)  Se um by-pass for instalado, é essencial que todas as válvulas sejam posicionadas 
       para permitir que o fluxo recomendado de água da piscina passe pelo trocador de  
      calor. 

Atenção
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     d)  A unidade de filtro deve ser verificada regularmente, especialmente se forem   
      usados filtros de areia.
      Se os filtros de areia não estiverem funcionando corretamente, partículas finas de  
      areia podem fluir ao redor do circuito da piscina causando erosão da tubulação,   
      trocador de calor e bomba.
     e)  Mantenha a piscina livre de detritos, como folhas, grama cortada, etc.
      A matéria estranha pode se decompor e aumentar o nível de pH na piscina.
     f )  É essencial que seja adicionada a quantidade correta de produto químico à piscina.  
      Para permitir a dispersão adequada da dose na água da piscina, a distribuição da 
       dose deve ser feita para várias áreas da piscina. Não doseie em apenas uma área, 
       especialmente adjacente ao retorno da água da piscina, pois isso criará áreas   
      altamente ácidas que podem causar corrosão/erosão do equipamento da piscina.

4. Comissionamento 
     O comissionamento do trocador de calor não deve ser realizado até que o 
     documento tenha sido lido e compreendido.

     Ambos os circuitos do trocador de calor devem ser conectados antes do 
      comissionamento.

     Deve ser feito o fornecimento adequado para assegurar que o equipamento de   
     operação, juntamente com o equipamento de proteção individual (EPI) é usado de  
     acordo com as normas.

5. Manutenção / Reparação
  5.1 Desligamento de inverno em áreas livres de geada 
  Quando desligado em instalações sem geada, o trocador de calor deve estar 
   completamente cheio de água e sem ar.

  5.2 Desligamento de inverno em áreas expostas à geada 
  Deve-se ter cuidado para evitar danos causados pela geada de um desligamento de 
   inverno em instalações expostas à geada. Recomendamos drenar o trocador de calor ou   
  removê-lo da instalação pelo período de desligamento.

  5.3 Manutenção geral
  O trocador de calor deve exigir pouca atenção na assistência, no entanto, se a limpeza ou a 
   substituição do conjunto de tubos for necessária, os parafusos da tampa de fechamento 
   devem ser apertado com os valores de torque abaixo. Recomenda-se colocar novas   
  vedações se as tampas de fechamento forem removidas.

Tipo Série EC Série FC Série FG GL GK JK PK

 Tamanho do 
parafuso

M6 M8 M8 M10 M12 M16 M16

Torque (Nm) 8 16 22 37 54 95 130
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6.  Desempenho típico com caldeiras...

...e com painéis solares e bombas de calor

 

 

          

*Adicione o sufixo apropriado indicando o material do tubo ao solicitar esses números de peça (S ou T).
C = Cuproníquel S = Aço inoxidável T = Titânio. N.B. Trocadores de calor de aço inoxidável não devem ser usados em piscinas 
instaladas com cloradores de água salgada ou piscinas de água salgada. As capacidades de desempenho dos trocadores de 
calor são baseadas na obtenção de uma temperatura da água da piscina de 30 ºC.

*Adicione o sufixo apropriado indicando o material do tubo ao solicitar esses números de peça (C, S ou T).
C = Cuproníquel S = Aço inoxidável T = Titânio NB Trocadores de calor de aço inoxidável não devem ser usados em piscinas 
instaladas com cloradores de água salgada ou piscinas de água salgada.
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  EC80-5113-1C 40     8,800 20 68,000 12 41,000 2.1     35 9.0     150 3.0   

  EC80-5113-1S/T* 50   11,000 25 85,000 16 55,000 3.0     50 12.0     200 3.0 / 2.7

  EC100-5113-2C 80   18,000 40 135,000 22 75,000 2.4     40 10.2     170 4.5 

  EC100-5113-2S/T* 90   20,000 50 170,000 30 102,000 3.0     50 12.0     200 4.5 / 4.0 

  EC120-5113-3C 120   26,000 70 240,000 40 135,000 3.6     60 13.5     225 5.5

  EC120-5113-3S/T* 130   28,500 80 270,000 46 157,000 4.0     67 15.0     250 5.5 / 4.9

  FC100-5114-2C 170   37,000 100 340,000 55 190,000 5.4     90 21.0     350 8.8

  FC100-5114-2S/T* 180   39,500 110 375,000 60 205,000 6.0     100 22.8     380 8.8 / 7.8

  FG100-5115-2C 230   50,000 170 580,000 100 340,000 7.2     120 28.8     480 16

  FG100-5115-2S/T* 250   55,000 190 650,000 110 376,000 8.4     140 33.0     550 16 / 14

  FG160-5115-5S/T* 320   70,000 300 1,000,000 170 580,000 9.6     160 39.0     650 29 / 25

  GL140-3708-2C 455  100,000 300 1,000,000 170 580,000 12.6     210 50.4     840 30

  GL140-3708-2T 478  105,000 320 1,100,000 180 615,000 13.5     225 54.0     900 30 / 27

  GK190-5117-3C 660  145,000 556 1,900,000 310 1,060,000 19.2     320 75.0     1,250 57

  GK190-5117-3T 750  165,000 630 2,150,000 360 1,230,000 21.6     360 96.0     1,600 51

  JK190-5118-3C 1,000  220,000 780 2,660,000 440 1,500,000 28.6     475 114.0     1,900 85

  JK190-5118-3T 1,230  270,000 960 3,280,000 540 1,840,000 37.5     625 150.0     2,500 76

  PK190-5119-3C 1,500  330,000 1,055 3,600,000 585 2,000,000 44.0     730 175.0     2,900 120

  PK190-5119-3T 1,680  370,000 1,170 4,000,000 650 2,200,000 49.2     820 216.0     3,600 106

                       Água quente a 70 °C        

     EC120-5113-3C/S/T* 50 11,000 30 102,000 1.5 25 6.2 104 5.5 / 5.5 / 4.9 

     EC160-5113-5C/S/T* 120 26,000 75 256,000 3.0 50 15.0 250 8.5 / 8.5 / 7.3 

     FC160-5114-5C/S/T* 200 44,000 130 444,000 4.5 76 23.0 380 17 / 17 / 15 

     FG160-5115-5C/S/T* 300 66,000 200 680,000 6.6 110 29.0 480 29 / 29 / 25 

                      Água quente a 60°C      

     EC120-5113-3C/S/T* 40 8,800 20 68,000 1.5 25 6.2 104 5.5 / 5.5 / 4.9 

     EC160-5113-5C/S/T* 110 24,000 55 190,000 3.0 50 15.0 250 8.5 / 8.5 / 7.3 

     FC160-5114-5C/S/T* 180 40,000 96 325,000 4.5 76 23.0 380 17 / 17 / 15 

     FG160-5115-5C/S/T* 230 50,000 150 512,000 6.6 110 29.0 480 29 / 29 / 25 

                                                  Água quente a 45°C         

     EC120-5113-3C/S/T* 20 4,400 10 34,000 1.5 25 6.2 104 5.5 / 5.5 / 4.9 

     EC160-5113-5C/S/T* 52 11,400 27 92,000 3.0 50 15.0 250 8.5 / 8.5 / 7.3 

     FC160-5114-5C/S/T* 94 20,600 47 160,000 4.5 76 23.0 380 17 / 17 / 15 

     FG160-5115-5C/S/T* 140 30,800 70 240,000 6.6 110 29.0 480 29 / 29 / 25 

Tipo Capacidade da 
piscina

Transferência de  
calor Água da  
caldeira 82 ºC

Transferência 
de calor Água da 

caldeira 60 ºC

Fluxo de água da 
caldeira

   Peso 

Tipo Capacidade da 
piscina

Transferência  
de calor 

Fluxo de água solar  
ou de bomba de calor 

Fluxo de água máximo 
da piscina

     Peso 

Fluxo de água  
máximo da piscina

 m3
                gal  kW                            Btu/h kW                             Btu/h m3/h                              l/m m3/h                                 l/m       kg

   
 

         m3
                                          gal kW                              Btu/h m3/h                                 l/m  m3/h                                l/m   kg
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7.  Lista de peças de reposição
Nós mantemos um estoque  
abrangente de peças de reposição.  
Entre em contato com nosso  
departamento de vendas para mais detalhes.

 

Peças de reposição FG, GL, GK, JK e PK
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FG100-5115-2C     5090-2TN1P  
FG100-5115-2S FG7-2802CIC-DR  OS52NT 5032-2 FG10-1650-2CI 5097-2STP HS08X35DP FG7-2802CIC-DR 
FG100-5115-2T     5097-2TIP  
FG160-5115-5C     5090-5TN1P 
FG160-5115-5S  FG7-2802CIC-DR  OS52NT 5032-2 FG16-1650-5CI 5097-5STP HS08X35DP  FG7-2802CIC-DR 
FG160-5115-5T     5097-5TIP  
GL140-3708-2C 

GL37-3140CIC
 

OS63NT
 - 

GL15-3136NF-2CI6
 3447-2TN1B 

HS10X40DP
 

GL37-3140CIC-DR
GL140-3708-2T   -  5367-2TI4B  
GK190-5117-3C 

GK65-5255CIC
 

OS69NT
 - 

GK19-2865NF-3CI7
 3448-3TN1B 

HS12X50DP
GK190-5117-3T   -  5369-3TI4B  

GK65-5255CIC-DR

JK190-5118-3 
JK4-3331CIC

 
OS74NT

 - 
JK19-3332NF-3CI8

 3450-3TN1B 
HS16X70DP

 
JK4-3331CIC-DR

JK190-5118-3T   -  5371-3TI4B  
PK190-5119-3 

PK4-2926CIC
 

OS81NT
 - 

PK19-2920HF-3CI0
 3449-3TN1B 

HS16X70DP
 

PK4-2926CIC-DR
PK190-5119-3T   -  5373-3TI4B  

    

FC100-5114-2C     5096-2TNP
FC100-5114-2S 5031 OS46NT 5032-2 FC70-4668-2CI 5096-2STP
FC100-5114-2T     5096-2TIP
FC160-5114-5C     5096-5TNP
FC160-5114-5S 5031 OS46NT 5032-2 FC73-4668-5CI 5096-5STP
FC160-5114-5T     5096-5TIP 

EC80-5113-1C     5095-1TNP
EC80-5113-1S 5030-1 AN12NT 5032-1 EC69-5568-1CI 5095-1STP
EC80-5113-1T     5095-1TIP
EC100-5113-2C     5095-2TNP
EC100-5113-2S 5030-1 AN12NT 5032-1 EC70-4568-2CI 5095-2STP
EC100-5113-2T     5095-2TIP
EC120-5113-3C     5095-3TNP
EC120-5113-3S 5030-1 AN12NT 5032-1 EC71-4568-3CI 5095-3STP
EC120-5113-3T     5095-3TIP
EC160-5113-5C     5095-5TNP
EC160-5113-5S 5030-1 AN12NT 5032-1 EC73-4568-5CI 5095-5STP
EC160-5113-5T     5095-5TIP

Quando uma tampa de fechamento é removida para limpeza ou manutenção, uma nova vedação em ‘O’ deve ser instalada.

Tipo Conjunto de tampas 
de fechamento (A)

Vedações  
em ‘O’ (B)

Suportes de  
montagem (C)

Estrutura (D) Conjunto de tubos 
(E)

Tipo
Tampa de 

fechamento sem 
drenagem (A)

Vedações 
em ‘O’ (B)

Suportes de 
montagem 

(C)
Estrutura

(D)
Conjunto de 

tubos (E)

Parafusos de  
tampa de  

fechamento (F)

Tampa de 
fechamento de 
drenagem (G)

   
 

         m3
                                          gal kW                              Btu/h m3/h                                 l/m  m3/h                                l/m   kg

Tipo Conjunto de tampas 
de fechamento (A)

Vedações  
em ‘O’ (B)

Suportes de  
montagem (C)

Estrutura (D) Conjunto de tubos 
(E)



Soluções de transferência de calor da Bowman

EJ Bowman (Birmingham) Ltd  
Chester Street, Birmingham B6 4AP, Reino Unido
Tel: +44 (0) 121 359 5401   
Fax: +44 (0) 121 359 7495  
Email: sales@ej-bowman.com   
www.ej-bowman.com

A Bowman estabeleceu-se agora como o principal fabricante de trocadores de calor para 
piscinas. Com dezenas de milhares de unidades operando de forma confiável e eficiente em 
todo o mundo, você pode ter total confiança ao especificar trocadores de calor da Bowman.
Além disso, os trocadores de calor da Bowman e refrigeradores de óleo podem ser 
encontrados em sistemas de proteção ativa contra incêndios, testes de motores automotivos, 
cogeração, sistemas hidráulicos, engenharia naval, além de equipamentos e máquinas de 
mineração, em uma gama que inclui:

Trocadores de calor para piscinas

FM38224

L21 

Trocadores de calor de 
tanque coletor

Refrigeradores de óleo para 
motores

Trocadores de calor de aço 
inoxidável

Refrigeradores  
de transmissão

Refrigeradores de arTrocadores de calor  
de gases de escape

Refrigeradores de 
óleo hidráulicos

Trocadores de calor de 
placas

BOWMAN®
1 0 0  A N O S  D E  T E C N O L O G I A  D E  T R A N S F E R Ê N C I A  D E  C A L O R




