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BombaBombaBomba dedede diafragmadiafragmadiafragma elétricoelétricoelétrico
SaniForce®SaniForce®SaniForce® 1040e1040e1040e PTPTPT

ParaParaPara aaa transferênciatransferênciatransferência dedede fluidosfluidosfluidos ememem aplicaçõesaplicaçõesaplicações sanitáriassanitáriassanitárias interiores.interiores.interiores. NãoNãoNão aprovadoaprovadoaprovado paraparapara utilizaçãoutilizaçãoutilização
ememem locaislocaislocais comcomcom atmosferaatmosferaatmosfera explosivaexplosivaexplosiva ououou perigososperigososperigosos aaa nãonãonão serserser quandoquandoquando hajahajahaja especificaçãoespecificaçãoespecificação ememem contrário.contrário.contrário.
ConsulteConsulteConsulte aaa páginapáginapágina AprovaçõesAprovaçõesAprovações paraparapara obterobterobter paraparapara maismaismais informações.informações.informações. ApenasApenasApenas paraparapara utilizaçãoutilizaçãoutilização profissional.profissional.profissional.

InstruçõesInstruçõesInstruções dedede segurançasegurançasegurança importanteimportanteimportante
Leia todas as advertências e instruções deste manual e do Manual
de Funcionamento do SaniForce 1040e. Guarde estas instruções.

Para obter as pressões máximas
de funcionamento, consulte os
Gráficos de Rendimento do Manual de
funcionamento.
Consulte nas páginas 6-8 informações
sobre o modelo, incluindo aprovações.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.
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Advertências

AdvertênciasAdvertênciasAdvertências
Seguem-se advertências relativamente à instalação, utilização, aterramento, manutenção e reparação deste
equipamento. O ponto de exclamação alerta para uma advertência geral e os símbolos de perigo referem-se
aos riscos específicos dos procedimentos. Quando estes símbolos aparecerem ao longo deste manual ou nas
etiquetas informativas, tenha em conta estas Advertências. Os símbolos e advertências dos produtos referidos como
perigosos não abrangidos nesta secção podem aparecer ao longo deste manual, sempre que aplicáveis.

PERIGO
PERIGOPERIGOPERIGO GRAVEGRAVEGRAVE DEDEDE CHOQUECHOQUECHOQUE ELÉTRICOELÉTRICOELÉTRICO

Este equipamento pode ser alimentado com mais de 240 V. O contacto com esta tensão
poderá causar morte ou ferimentos graves.

• Desligue no interruptor e da corrente elétrica antes de desligar quaisquer cabos e realizar
reparação ao equipamento.

• O equipamento tem de ter ligação à terra. Ligue apenas a fontes de alimentação com
ligação à terra.

• Toda a cablagem elétrica deve ser instalada por um eletricista qualificado e em
conformidade com todos os códigos e regulamentos locais.

ADVERTÊNCIA
PERIGOPERIGOPERIGO DEDEDE INCÊNDIOINCÊNDIOINCÊNDIO EEE EXPLOSÃOEXPLOSÃOEXPLOSÃO

Os vapores inflamáveis na áreaáreaárea dedede trabalhotrabalhotrabalho, tais como os solventes, podem inflamar ou explodir.
O fluxo de solventes pelo equipamento pode provocar faíscas de eletricidade estática. Para evitar
incêndios e explosões:

• Utilize o equipamento apenas em áreas bem ventiladas.
• Elimine todas as fontes de ignição, como luzes piloto, cigarros, lâmpadas elétricas portáteis e
plásticos de proteção (potencial de faíscas estáticas).

• Ligue à terra todo o equipamento na área de trabalho. Consulte as instruções de LigaçãoLigaçãoLigação ààà terraterraterra.
• Mantenha a área de trabalho sem detritos, incluindo solvente, desperdícios e gasolina.
• Não ligue nem desligue cabos de alimentação ou interruptores na presença de vapores inflamáveis.
• Utilize apenas linhas de fluidos com ligação à terra.
• PareParePare imediatamenteimediatamenteimediatamente aaa utilizaçãoutilizaçãoutilização caso ocorram faíscas estáticas ou sinta um choque... Não utilize o
equipamento até identificar e corrigir o problema.

• tenha sempre um extintor operacional na área de trabalho.

As cargas estáticas podem acumular-se em peças de plástico durante a limpeza e a sua descarga
pode provocar a combustão de vapores inflamáveis. Para ajudar a evitar incêndios e explosões:

• Limpe as peças de plástico apenas em áreas bem ventiladas.
• Não limpe com um pano seco.
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Advertências

ADVERTÊNCIA
PERIGOPERIGOPERIGO DEDEDE EQUIPAMENTOEQUIPAMENTOEQUIPAMENTO PRESSURIZADOPRESSURIZADOPRESSURIZADO

O produto proveniente do equipamento, fugas ou componentes danificados pode saltar para os
olhos ou a pele e provocar ferimentos graves.

• Siga o ProcedimentoProcedimentoProcedimento dedede alívioalívioalívio dadada pressãopressãopressão ao parar de pintar e antes de dar início aos
procedimentos de limpeza, verificação ou manutenção do equipamento.

• Apertar todas as ligações relativas a fluidos antes de utilizar o equipamento.
• Verifique diariamente todas as linhas, tubos e uniões. Substitua imediatamente peças gastas
ou danificadas.

PERIGOPERIGOPERIGO DEDEDE MÁMÁMÁ UTILIZAÇÃOUTILIZAÇÃOUTILIZAÇÃO DODODO EQUIPAMENTOEQUIPAMENTOEQUIPAMENTO

A utilização incorreta pode resultar em morte ou ferimentos graves.

• Não opere a unidade quando estiver cansado ou se estiver sob a influência de drogas ou álcool.
• Não exceda a pressão máxima de trabalho ou o nível de temperatura do componente do sistema
com a classificação mais baixa. Consulte as EspecificaçõesEspecificaçõesEspecificações TécnicasTécnicasTécnicas em todos os manuais
do equipamento.

• Utilize líquidos e solventes compatíveis com as peças do equipamento em contacto com o líquido.
Consulte as EspecificaçõesEspecificaçõesEspecificações TécnicasTécnicasTécnicas em todos os manuais do equipamento. Leia as advertências
dos fabricantes do líquido e do solvente. Para obter mais informações relativas ao material que
utiliza, solicite a Ficha de Dados de Segurança (FDS) ao distribuidor ou ao revendedor.

• Desligue todo o equipamento e siga o ProcedimentoProcedimentoProcedimento dedede DescompressãoDescompressãoDescompressão quando o equipamento
não está a ser utilizado.

• Verifique o equipamento diariamente. As peças danificadas ou com desgaste devem ser
imediatamente substituídas apenas por peças sobresselentes genuínas do fabricante.

• Não altere nem modifique o equipamento. As alterações ou modificações podem anular as
aprovações das autoridades e originar perigos de segurança.

• Certifique-se de que todos os equipamentos estão classificados e aprovados para o ambiente
onde os vai utilizar.

• Utilize o equipamento exclusivamente para o fim a que se destina. Solicite informações ao seu
distribuidor.

• Afaste As linhas de fluidos e cabos de áreas com movimento, arestas afiadas, peças em
movimento e superfícies quentes.

• Não dobre excessivamente as linhas de fluidos, nem utilize linhas de fluidos para puxar
equipamentos.

• Mantenha crianças e animais afastados da área de trabalho.
• Respeite todas as normas de segurança aplicáveis.

PERIGOPERIGOPERIGO DEDEDE PEÇASPEÇASPEÇAS DEDEDE ALUMÍNIOALUMÍNIOALUMÍNIO PRESSURIZADASPRESSURIZADASPRESSURIZADAS

A utilização de produtos incompatíveis com o alumínio em equipamentos pressurizados pode causar
graves reações químicas e problemas no equipamento. O incumprimento desta advertência pode
causar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

• Não use 1,1,1-tricloroetano, cloreto de metileno, outros solventes de hidrocarboneto halogenado
ou líquidos que contenham tais solventes.

• Não utilize lixívia clorada.
• Muitos outros produtos podem conter químicos incompatíveis com o alumínio. Contacte o seu
fornecedor de material para informações relativas à compatibilidade.
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Advertências

ADVERTÊNCIA
PERIGOPERIGOPERIGO DEDEDE EXPANSÃOEXPANSÃOEXPANSÃO TÉRMICATÉRMICATÉRMICA

Os fluidos sujeitos a aquecimento em espaços confinados, incluindo linha flexíveis, podem aumentar
rapidamente de pressão devido à expansão térmica. A sobrepressurização pode provocar ruturas
no equipamento e ferimentos graves.

• Abra uma válvula para libertar a expansão do fluido durante o aquecimento.
• Substitua as linhas proativamente com regularidade e tendo por base as suas condições de
funcionamento.

PERIGOSPERIGOSPERIGOS RESULTANTESRESULTANTESRESULTANTES DEDEDE PRODUTOSPRODUTOSPRODUTOS OUOUOU VAPORESVAPORESVAPORES TÓXICOSTÓXICOSTÓXICOS

Os produtos ou vapores tóxicos podem provocar lesões graves ou morte se entrarem em contacto
com os olhos ou a pele, ou se forem inalados ou engolidos.

• Leia as Folhas de Dados de Segurança (FDS) para conhecer os perigos específicos dos produtos
que está a utilizar.

• Armazene os produtos perigosos em recipientes aprovados e elimine-os em conformidade com as
diretrizes aplicáveis.

PERIGOPERIGOPERIGO DEDEDE QUEIMADURASQUEIMADURASQUEIMADURAS

As superfícies do equipamento e o líquido sujeitos ao calor podem ficar muito quentes durante o
funcionamento. Para evitar queimaduras graves:

• Não toque em líquidos ou equipamento quentes.

EQUIPAMENTOEQUIPAMENTOEQUIPAMENTO DEDEDE PROTEÇÃOPROTEÇÃOPROTEÇÃO PESSOALPESSOALPESSOAL

Utilize equipamento de proteção adequado quando estiver na área de trabalho, de modo a evitar
lesões graves, incluindo lesões oculares, perda auditiva, inalação de vapores tóxicos e queimaduras.
Este equipamento de proteção inclui, mas não está limitado a:

• Proteção para os olhos e ouvidos.
• A utilização de máscaras autofiltrantes, vestuário de proteção e luvas deve ser feita conforme
recomendado pelo fabricante do líquido e do solvente.
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Matriz dos números de configuração

MatrizMatrizMatriz dosdosdos númerosnúmerosnúmeros dedede configuraçãoconfiguraçãoconfiguração

VerifiqueVerifiqueVerifique nanana placaplacaplaca dedede identificaçãoidentificaçãoidentificação (ID)(ID)(ID) ooo NúmeroNúmeroNúmero dedede
ConfiguraçãoConfiguraçãoConfiguração dadada suasuasua bomba.bomba.bomba. UtilizeUtilizeUtilize aaa seguinteseguinteseguinte matrizmatrizmatriz
paraparapara identificaridentificaridentificar ososos componentescomponentescomponentes dadada suasuasua bomba.bomba.bomba.

QuandoQuandoQuando receberreceberreceber aaa bomba,bomba,bomba, registeregisteregiste ooo númeronúmeronúmero dedede peçapeçapeça dedede
999 caraterescaraterescarateres quequeque sesese encontraencontraencontra nanana caixacaixacaixa dedede transportestransportestransportes
(por(por(por exemplo,exemplo,exemplo, SE1B.0014):SE1B.0014):SE1B.0014):

_______________________________________

RegisteRegisteRegiste tambémtambémtambém ooo númeronúmeronúmero dedede configuraçãoconfiguraçãoconfiguração nanana placaplacaplaca dedede
identificaçãoidentificaçãoidentificação dadada bombabombabomba paraparapara ooo auxiliarauxiliarauxiliar aaa encomendarencomendarencomendar
peçaspeçaspeças dedede substituição:substituição:substituição:

_______________________________________________________________________________________________________________

NúmeroNúmeroNúmero dedede ConfiguraçãoConfiguraçãoConfiguração dadada Amostra:Amostra:Amostra: 1040FG1040FG1040FG---EA04AS13SSPTPOPT21EA04AS13SSPTPOPT21EA04AS13SSPTPOPT21

104010401040 FGFGFG EEE AAA 04A04A04A S13S13S13 SSSSSS PTPTPT POPOPO PTPTPT 212121
ModeloModeloModelo
dadada
bombabombabomba

MaterialMaterialMaterial
dadada
SecçãoSecçãoSecção
ememem
contactocontactocontacto
comcomcom ooo
fluidofluidofluido

Tran-Tran-Tran-
smis-smis-smis-
sãosãosão

MaterialMaterialMaterial
dadada SecçãoSecçãoSecção
CentralCentralCentral

CaixaCaixaCaixa dedede
velocidadesvelocidadesvelocidades
eee motormotormotor

TampasTampasTampas dedede
líquidolíquidolíquido eee
tubagenstubagenstubagens

SedesSedesSedes Es-Es-Es-
ferasferasferas

DiafragmasDiafragmasDiafragmas AnéisAnéisAnéis ememem OOO
dododo coletorcoletorcoletor

CertificaçãoCertificaçãoCertificação

BombaBombaBomba MaterialMaterialMaterial dadada SecçãoSecçãoSecção ememem
contactocontactocontacto comcomcom ooo líquidolíquidolíquido

TipoTipoTipo dedede
transmissãotransmissãotransmissão

MaterialMaterialMaterial dadada SecçãoSecçãoSecção
CentralCentralCentral

MotorMotorMotor eee caixacaixacaixa dedede transmissãotransmissãotransmissão

104010401040 FGFGFG GrauGrauGrau alimentaralimentaralimentar EEE MotorMotorMotor
elétricoelétricoelétrico AAA AlumínioAlumínioAlumínio 04A04A04A MotorMotorMotor dedede induçãoinduçãoindução CACACA dedede sériesériesérie comcomcom

caixacaixacaixa dedede transmissãotransmissãotransmissão
SSS AçoAçoAço inoxidávelinoxidávelinoxidável 04B04B04B MotorMotorMotor CCCCCC semsemsem escovasescovasescovas

04E04E04E CaixaCaixaCaixa dedede velocidadesvelocidadesvelocidades NEMANEMANEMA 565656 CCC ‡‡‡

04F04F04F CaixaCaixaCaixa dedede velocidadesvelocidadesvelocidades dedede flangeflangeflange IECIECIEC
909090 B5B5B5 ‡‡‡

04G04G04G SemSemSem motor,motor,motor, semsemsem caixacaixacaixa dedede
transmissãotransmissãotransmissão

05C05C05C MotorMotorMotor CCCCCC semsemsemescovasescovasescovas (configurado(configurado(configurado
paraparapara sistemassistemassistemas montadosmontadosmontados ememem
carrinhos)carrinhos)carrinhos)

TampasTampasTampas dedede líquidolíquidolíquido eee
tubagenstubagenstubagens

MaterialMaterialMaterial dadada sedesedesede MaterialMaterialMaterial dadada esferaesferaesfera MaterialMaterialMaterial dododo diafragmadiafragmadiafragma JuntasJuntasJuntas dododo
coletorcoletorcoletor

CertificaçãoCertificaçãoCertificação

S13S13S13 TriClamp,TriClamp,TriClamp,
FGFGFG

SSSSSS AçoAçoAço inoxidávelinoxidávelinoxidável
316316316

CWCWCW PolicloroprenoPolicloroprenoPolicloropreno
pesadopesadopesado

POPOPO PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM
sobremoldadosobremoldadosobremoldado

PTPTPT PTFEPTFEPTFE 212121 ENENEN 102041020410204
tipotipotipo 2.12.12.1

S14S14S14 DIN,DIN,DIN, FGFGFG PTPTPT PTFEPTFEPTFE PTPTPT PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM
222 peçaspeçaspeças

EPEPEP EPDMEPDMEPDM 313131 ENENEN 102041020410204
tipotipotipo 3.13.13.1

SPSPSP SantoprenoSantoprenoSantopreno SPSPSP SantoprenoSantoprenoSantopreno
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Matriz dos números de configuração para as bombas HS e PH

MatrizMatrizMatriz dosdosdos númerosnúmerosnúmeros dedede configuraçãoconfiguraçãoconfiguração paraparapara asasas bombasbombasbombas HSHSHS
eee PHPHPH
VerifiqueVerifiqueVerifique nanana placaplacaplaca dedede identificaçãoidentificaçãoidentificação (ID)(ID)(ID) ooo NúmeroNúmeroNúmero dedede
ConfiguraçãoConfiguraçãoConfiguração dadada suasuasua bomba.bomba.bomba. UtilizeUtilizeUtilize aaa seguinteseguinteseguinte matrizmatrizmatriz paraparapara
identificaridentificaridentificar ososos componentescomponentescomponentes dadada suasuasua bomba.bomba.bomba.

QuandoQuandoQuando receberreceberreceber aaa bomba,bomba,bomba, registeregisteregiste ooo númeronúmeronúmero dedede peçapeçapeça dedede
999 caraterescaraterescarateres quequeque sesese encontraencontraencontra nanana caixacaixacaixa dedede transportestransportestransportes (por(por(por
exemplo,exemplo,exemplo, SE1B.0014):SE1B.0014):SE1B.0014):

_______________________________________

RegisteRegisteRegiste tambémtambémtambém ooo númeronúmeronúmero dedede configuraçãoconfiguraçãoconfiguração nanana placaplacaplaca dedede
identificaçãoidentificaçãoidentificação dadada bombabombabomba paraparapara ooo auxiliarauxiliarauxiliar aaa encomendarencomendarencomendar peçaspeçaspeças
dedede substituição:substituição:substituição:

_______________________________________________________________________________________________________________

NúmeroNúmeroNúmero dedede ConfiguraçãoConfiguraçãoConfiguração dadada Amostra:Amostra:Amostra: 1040HS.ES04ASSASSPTPOPT211040HS.ES04ASSASSPTPOPT211040HS.ES04ASSASSPTPOPT21

104010401040 HSHSHS EEE SSS 04A04A04A SSASSASSA SSSSSS PTPTPT POPOPO PTPTPT 212121
ModeloModeloModelo dadada
bombabombabomba

MaterialMaterialMaterial
dadada SecçãoSecçãoSecção
ememem
contactocontactocontacto
comcomcom ooo
líquidolíquidolíquido

Tran-Tran-Tran-
smis-smis-smis-
sãosãosão

MaterialMaterialMaterial
dadada
SecçãoSecçãoSecção
CentralCentralCentral

CaixaCaixaCaixa dedede
veloci-veloci-veloci-
dadesdadesdades eee
motormotormotor

TampasTampasTampas dedede
líquidolíquidolíquido eee
tubagenstubagenstubagens

SedesSedesSedes Es-Es-Es-
ferasferasferas

DiafragmasDiafragmasDiafragmas JuntasJuntasJuntas dododo
coletorcoletorcoletor

Certifi-Certifi-Certifi-
caçãocaçãocação

BombaBombaBomba MaterialMaterialMaterial dadada SecçãoSecçãoSecção ememem
contactocontactocontacto comcomcom ooo líquidolíquidolíquido

TipoTipoTipo dedede
transmissãotransmissãotransmissão

MaterialMaterialMaterial dadada SecçãoSecçãoSecção
CentralCentralCentral

MotorMotorMotor eee caixacaixacaixa dedede transmissãotransmissãotransmissão

104010401040 HSHSHS DesinfeçãoDesinfeçãoDesinfeção elevadaelevadaelevada EEE MotorMotorMotor
elétricoelétricoelétrico

SSS AçoAçoAço inoxidávelinoxidávelinoxidável 04A04A04A MotorMotorMotor dedede induçãoinduçãoindução CACACA dedede sériesériesérie comcomcom
caixacaixacaixa dedede transmissãotransmissãotransmissão

pHpHpH ProdutosProdutosProdutos
farmacêuticosfarmacêuticosfarmacêuticos

04B04B04B MotorMotorMotor CCCCCC semsemsem escovasescovasescovas

04E04E04E CaixaCaixaCaixa dedede velocidadesvelocidadesvelocidades NEMANEMANEMA 565656 CCC
‡‡‡

04F04F04F CaixaCaixaCaixa dedede velocidadesvelocidadesvelocidades dedede flangeflangeflange
IECIECIEC 909090 B5B5B5 ‡‡‡

04G04G04G SemSemSem motor,motor,motor, semsemsem caixacaixacaixa dedede
transmissãotransmissãotransmissão

05C05C05C MotorMotorMotor CCCCCC semsemsem escovasescovasescovas
(configurado(configurado(configurado paraparapara sistemassistemassistemas
montadosmontadosmontados ememem carrinhos)carrinhos)carrinhos)

TampasTampasTampas dedede líquidolíquidolíquido eee
tubagenstubagenstubagens

MaterialMaterialMaterial dadada sedesedesede MaterialMaterialMaterial dadada esferaesferaesfera MaterialMaterialMaterial dododo diafragmadiafragmadiafragma JuntasJuntasJuntas dododo coletorcoletorcoletor CertificaçãoCertificaçãoCertificação

SSASSASSA TriClamp,TriClamp,TriClamp,
HSHSHS ououou PHPHPH

SSSSSS AçoAçoAço inoxidávelinoxidávelinoxidável
316316316

BNBNBN BunaBunaBuna---NNN BNBNBN BunaBunaBuna---NNN BNBNBN BunaBunaBuna---NNN 212121 ENENEN
102041020410204
tipotipotipo 2.12.12.1

SSBSSBSSB DIN,DIN,DIN, HSHSHS ououou
PHPHPH

CWCWCW PolicloroprenoPolicloroprenoPolicloropreno
pesadopesadopesado

POPOPO PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM
sobremoldadosobremoldadosobremoldado

EPEPEP EPDMEPDMEPDM 313131 ENENEN
102041020410204
tipotipotipo 3.13.13.1

FKFKFK FKMFKMFKM PSPSPS PTFEPTFEPTFE 222 peçaspeçaspeças
SantoprenoSantoprenoSantopreno

PTPTPT PTFEPTFEPTFE SPSPSP SantoprenoSantoprenoSantopreno

SPSPSP SantoprenoSantoprenoSantopreno

3A4088S 7



Aprovações

AprovaçõesAprovaçõesAprovações
AprovaçõesAprovaçõesAprovações

TodosTodosTodos ososos modelosmodelosmodelos estãoestãoestão aprovados:aprovados:aprovados:

*Materiais*Materiais*Materiais dododo diafragmadiafragmadiafragma codificadocodificadocodificado comcomcom POPOPO ,,,
PTPTPT ououou PSPSPS combinadoscombinadoscombinados comcomcom ososos materiaismateriaismateriais dadada
esferaesferaesfera codificadoscodificadoscodificados comcomcom PTPTPT cumprem:cumprem:cumprem:

ECECEC 1935/20041935/20041935/2004

‡‡‡ AsAsAs bombasbombasbombas comcomcom ooo códigocódigocódigo 04E04E04E ououou 04F04F04F estãoestãoestão
aprovadosaprovadosaprovados dedede acordoacordoacordo com:com:com: IIIIII 222 GGG

ExExEx hhh IIBIIBIIB T3T3T3 GbGbGb

OsOsOs materiaismateriaismateriais dododo diafragmadiafragmadiafragma estãoestãoestão codificadoscodificadoscodificados
comcomcom PTPTPT ououou PSPSPS combinadoscombinadoscombinados comcomcom ososos materiaismateriaismateriais
dadada esferaesferaesfera codificadoscodificadoscodificados comcomcom PTPTPT cumprem:cumprem:cumprem:

ClasseClasseClasse VIVIVI

TodosTodosTodos ososos materiaismateriaismateriais dedede contactocontactocontacto comcomcom fluidosfluidosfluidos
estãoestãoestão ememem conformidadeconformidadeconformidade comcomcom aaa FDAFDAFDA eee cumpremcumpremcumprem
ososos RegulamentosRegulamentosRegulamentos dododo CódigoCódigoCódigo FederalFederalFederal dosdosdos
EstadosEstadosEstados UnidosUnidosUnidos (CFR).(CFR).(CFR).

*** AsAsAs bombasbombasbombas quequeque cumpremcumpremcumprem ooo 1935/20041935/20041935/2004 CECECE podempodempodem estarestarestar sujeitassujeitassujeitas aaa disposiçõesdisposiçõesdisposições nacionaisnacionaisnacionais específicasespecíficasespecíficas paraparapara alémalémalém
dasdasdas indicadasindicadasindicadas nonono regulamentoregulamentoregulamento CE.CE.CE. ÉÉÉ dadada responsabilidaderesponsabilidaderesponsabilidade dosdosdos utilizadoresutilizadoresutilizadores conhecerconhecerconhecer eee cumprircumprircumprir aaa legislaçãolegislaçãolegislação local.local.local.
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Descrição geral

DescriçãoDescriçãoDescrição geralgeralgeral
AAA linhalinhalinha dedede produtosprodutosprodutos ofereceofereceoferece umaumauma amplaamplaampla gamagamagama dedede modelosmodelosmodelos dedede bombasbombasbombas elétricaselétricaselétricas dedede diafragma.diafragma.diafragma. EstaEstaEsta secçãosecçãosecção mostramostramostra aaa
estruturaestruturaestrutura básicabásicabásica dosdosdos modelosmodelosmodelos disponíveis.disponíveis.disponíveis.

ModelosModelosModelos dedede bombasbombasbombas dedede graugraugrau alimentaralimentaralimentar

SecçãoSecçãoSecção
centralcentralcentral

TipoTipoTipo dedede
MotorMotorMotor

ControladorControladorControlador CaixaCaixaCaixa dedede
veloci-veloci-veloci-
dadesdadesdades

CompressorCompressorCompressor OpçõesOpçõesOpções dedede
aprovaçãoaprovaçãoaprovação

Car-Car-Car-
rinhorinhorinho

Sim-120 V Nenhuma Não*

Sim-240 V Não*CA
VFD — não incluído. Kits
VFD 16K911 (240 V) e
16K912 (480 V) disponíveis.

Sim – parte
do motor

Não†
CE

Não*

Sim-120 V Nenhuma Sim

Sim-240 V SimCC sem
escovas

Controlo de Motor Graco –
incluído NEMA

Não†
CE

Não*

NEMA

Alumínio ou
aço
inoxidável

Nenhuma Nenhuma
IEC

Nenhuma ATEX e CE Não*

* Está disponível um kit de carrinho 24Y923.
†Estão disponíveis kits de compressor 24Y921 (120 V) e 24Y922 (240 V)

ModelosModelosModelos dedede bombasbombasbombas dedede elevadaelevadaelevada desinfeçãodesinfeçãodesinfeção ououou farmacêuticasfarmacêuticasfarmacêuticas

SecçãoSecçãoSecção centralcentralcentral TipoTipoTipo dedede
MotorMotorMotor

ControladorControladorControlador CaixaCaixaCaixa dedede
veloci-veloci-veloci-
dadesdadesdades

CompressorCompressorCompressor OpçõesOpçõesOpções dedede
aprovaçãoaprovaçãoaprovação

Car-Car-Car-
rinhorinhorinho

CA
VFD — não incluído.
Kits VFD 16K911 (240
V) e 16K912 (480 V)
disponíveis.

Sim –
parte do
motor

CC sem
escovas

Controlo de Motor Graco
– incluído NEMA

Não† CE

NEMA

Aço inoxidável

Nenhuma Nenhuma
IEC

Nenhuma ATEX e CE

Não*

* Está disponível um kit de carrinho 24Y923.
†Estão disponíveis kits de compressor 24Y921 (120 V) e 24Y922 (240 V)

PrincipaisPrincipaisPrincipais aspetos:aspetos:aspetos:

• As bombas estão disponíveis com um motor CA
ou CC sem escovas (BLDC) ou com apenas uma
caixa de velocidades (para aplicações em que já
exista um motor disponível).

• A Graco recomenda a utilização de um motor
de arranque suave ou um VFD (PN 16K911
ou 16K912) no circuito elétrico para todas as
instalações. Consulte as recomendações do
fabricante do motor para obter a instalação correta
ao utilizar qualquer um destes componentes. Em
todos os casos, certifique-se de que todos os
produtos são instalados de acordo com os códigos
e regulamentos locais.

• Os motores BLDC são controlador pelo Controlo
de Motor Graco fornecido com a bomba.
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Resolução de problemas

ResoluçãoResoluçãoResolução dedede problemasproblemasproblemas ••• SigaSigaSiga ooo ProcedimentoProcedimentoProcedimento dedede descompressão,descompressão,descompressão, pagepagepage 121212,,,
antesantesantes dedede inspecionarinspecionarinspecionar ououou intervirintervirintervir nonono equipamento.equipamento.equipamento.

••• VerifiqueVerifiqueVerifique todostodostodos ososos possíveispossíveispossíveis problemasproblemasproblemas eee asasas suassuassuas
causascausascausas antesantesantes dedede desmontar.desmontar.desmontar.

Consulte no Manual de Funcionamento (3A3167) informações sobre a Deteção e resolução de problemas ou
erros no Controlo de Motor Graco.

ProblemaProblemaProblema CausaCausaCausa SoluçãoSoluçãoSolução

A bomba está a funcionar com
demasiada velocidade, causando
cavitação antes de ferrar.

Reduza a velocidade do controlador do
motor (VFD ou Controlo de Motor Graco)

A secção central não tem pressão
de ar, ou esta é muito baixa.

Aplique pressão de ar na secção central
conforme os requisitos da sua aplicação.

Esfera de válvula de retenção muito
desgastada e com marcas na sede
ou na tubagem.

Substitua a esfera e a sede.

Pressão de aspiração insuficiente Aumente a pressão de aspiração. Consulte
o manual 3A3167.

A sede está muito desgastada. Substitua a esfera e a sede.

Entrada ou saída com restrições. Elimine a restrição.

Acessórios ou tubagens de entrada
soltos.

Aperte.

A bomba gira mas não ferra
e/ou bombeia.

O-rings da tubagem danificados. Substitua o-rings.

A secção central está
excessivamente quente.

O veio motor está partido. Substitua-os.

Verifique se esferas, sedes ou
o-rings da válvula apresentam sinais
de desgaste.

Substitua-os.

As braçadeiras da tubagem ou da
tampa do produto estão soltas.

Aperte.

A bomba não consegue
manter a pressão do produto
na paragem.

O parafuso do veio do diafragma
está solto

Aperte.

O motor ou o controlador estão mal
ligados.

Ligue conforme o manual.A bomba não funciona.

O detetor de fugas (se estiver
instalado) disparou.

Verifique se o diafragma apresenta rutura ou
está mal instalado. Repare-a ou substitua-a.

A linha de aspiração está entupida. Verifique; limpe.

Verifique se as esferas estão
pegajosas ou não vedam.

Limpe ou substitua.

O caudal da bomba está
errático.

Diafragma (ou reserva) com rutura. Substitua-os.

A bomba produz ruído
anómalos.

A bomba está a trabalhar à pressão
de paragem ou próximo desta.

Regule a pressão do ar ou diminua a
velocidade da bomba.

Um acessório está solto. Aperte. Inspecione o vedante de rosca.

O-rings ou vedante do veio soltos
ou danificados.

Substitua-os.

O consumo de ar é superior
ao esperado.

Diafragma (ou reserva) com rutura. Substitua-os.
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Resolução de problemas

ProblemaProblemaProblema CausaCausaCausa SoluçãoSoluçãoSolução

A linha de sucção está solta. Aperte.

Diafragma (ou reserva) com rutura. Substitua-os.

Tubagens soltas, sedes ou o-rings
danificados.

Aperte os parafusos da tubagem ou substitua
sedes ou o-rings.

Bolhas de ar no produto.

Desaperte o parafuso do veio do
diafragma.

Aperte.

Desaperte as braçadeiras da
tubagem ou da tampa do produto.

Aperte.A bomba perde produto
externamente pelas juntas.

O-rings da tubagem desgastados. Substitua o-rings.

Um GFCI disparou. Retire o controlador do circuito GFCI.

A corrente de alimentação é fraca. Identifique e repare a origem do problema
com a corrente.

O controlador falha ou
desliga-se.

Os parâmetros operacionais são
excedidos.

Consulte códigos de eventos no manual
3A3167.

NOTA:NOTA:NOTA: Consulte no seu manual do VFD os problemas com um Variador de Frequência (VFD). Consulte no seu
Manual de Funcionamento os problemas com o Controlo de Motor Graco.
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Reparação

ReparaçãoReparaçãoReparação

ProcedimentoProcedimentoProcedimento dedede descompressãodescompressãodescompressão

Siga o Procedimento de descompressão
sempre que vir este símbolo.

Este equipamento permanece pressurizado até
efetuar a descompressão manualmente. Para
ajudar a evitar ferimentos graves provocados pelo
fluido pressurizado, como salpicos de fluido, siga
o Procedimento de Descompressão quando parar
de pulverizar e antes de limpar, verificar ou reparar
o equipamento.

1.1.1. DesligueDesligueDesligue aaa bombabombabomba eee desliguedesliguedesligue aaa alimentaçãoalimentaçãoalimentação
elétricaelétricaelétrica dododo sistema.sistema.sistema.

2.2.2. FecheFecheFeche aaa válvulaválvulaválvula pneumáticapneumáticapneumática principalprincipalprincipal (J)(J)(J) paraparapara
cortarcortarcortar ooo ararar paraparapara bomba.bomba.bomba.

3.3.3. AbraAbraAbra aaa válvulaválvulaválvula dedede drenagemdrenagemdrenagem dododo produtoprodutoproduto (L)(L)(L)
paraparapara aaa descompressãodescompressãodescompressão dododo produto.produto.produto. TenhaTenhaTenha
umumum recipienterecipienterecipiente prontoprontopronto paraparapara recolherrecolherrecolher ooo quequeque forforfor
drenado.drenado.drenado.

4.4.4. FecheFecheFeche aaa válvulaválvulaválvula dedede entradaentradaentrada dedede ararar dadada bombabombabomba (E)(E)(E)
nonono recetáculorecetáculorecetáculo pneumático.pneumático.pneumático.

5.5.5. UnidadesUnidadesUnidades comcomcom umumum compressor:compressor:compressor: AbraAbraAbra eee fechefechefeche aaa
válvulaválvulaválvula paraparapara purgarpurgarpurgar ooo ararar quequeque possapossapossa terterter ficado.ficado.ficado.

ReparaçãoReparaçãoReparação dadada válvulaválvulaválvula dedede retençãoretençãoretenção

NOTA:NOTA:NOTA: Estão disponíveis kits para novas esferas
das válvulas de verificação, diafragmas e anéis em
O de tubagem em diversos materiais. Está também
disponível uma sede e um anel em O do coletor.

NOTA:NOTA:NOTA: Para garantir um encaixe correto das
esferas de retenção, inspecione sempre as sedes
quando substituir as esferas. Substitua as sedes
na eventualidade de as superfícies de encaixe
apresentarem sinais de desgaste.

DesmontagemDesmontagemDesmontagem dasdasdas válvulasválvulasválvulas dedede retençãoretençãoretenção

1.1.1. SigaSigaSiga ooo ProcedimentoProcedimentoProcedimento dedede descompressão,descompressão,descompressão, pagepagepage
121212... DesligueDesligueDesligue ooo motormotormotor dadada corrente.corrente.corrente. DesligueDesligueDesligue
todastodastodas asasas linhaslinhaslinhas dedede líquidolíquidolíquido eee ararar dadada pistola.pistola.pistola.

2.2.2. RemovaRemovaRemova asasas braçadeirasbraçadeirasbraçadeiras dadada tubagemtubagemtubagem (6),(6),(6), eee depoisdepoisdepois
removaremovaremova aaa tubagemtubagemtubagem dedede saídasaídasaída (3).(3).(3).

3.3.3. RetireRetireRetire ososos conjuntosconjuntosconjuntos dedede retençãoretençãoretenção dedede esferas:esferas:esferas:

a.a.a. NoNoNo 1040FG,1040FG,1040FG, retireretireretire ososos anéisanéisanéis ememem OOO (9),(9),(9), asasas
sedessedessedes (7)(7)(7) eee asasas esferasesferasesferas (8).(8).(8).

b.b.b. NoNoNo 1040HS1040HS1040HS eee 1040PH,1040PH,1040PH, retireretireretire ososos batentesbatentesbatentes dedede
esferaesferaesfera (8),(8),(8), asasas juntasjuntasjuntas (9)(9)(9) eee asasas esferasesferasesferas (8).(8).(8).

4.4.4. RepitaRepitaRepita paraparapara aaa tubagemtubagemtubagem dedede entradaentradaentrada (4),(4),(4), aneisaneisaneis ememem
OOO (9),(9),(9), sedessedessedes (7)(7)(7) eee esferasesferasesferas (8).(8).(8).

5.5.5. ParaParaPara continuarcontinuarcontinuar aaa desmontagem,desmontagem,desmontagem, consulteconsulteconsulte
DesmontarDesmontarDesmontar ososos diafragmasdiafragmasdiafragmas,,, pagepagepage 141414...

NovaNovaNovamontagemmontagemmontagem dasdasdas VálvulasVálvulasVálvulas dedede VerificaçãoVerificaçãoVerificação

1.1.1. LimpeLimpeLimpe todastodastodas asasas peçaspeçaspeças eee inspeccioneinspeccioneinspeccione quantoquantoquanto
aaa desgastedesgastedesgaste ououou danos.danos.danos. SubstituaSubstituaSubstitua asasas peçaspeçaspeças nanana
medidamedidamedida dododo necessário.necessário.necessário.

2.2.2. VolteVolteVolte aaa montarmontarmontar nanana ordemordemordem inversa,inversa,inversa, seguindoseguindoseguindo
todastodastodas asasas notasnotasnotas nanana imagem.imagem.imagem. ComeceComeceComece porporpor colocarcolocarcolocar
aaa tubagemtubagemtubagem dedede entrada.entrada.entrada. Assegure-seAssegure-seAssegure-se dedede quequeque asasas
esferasesferasesferas dedede verificaçãoverificaçãoverificação (7–9)(7–9)(7–9) eee asasas tubagenstubagenstubagens (3,(3,(3, 4)4)4)
sãosãosão montadasmontadasmontadas exatamenteexatamenteexatamente comocomocomo mostrado.mostrado.mostrado. AsAsAs
setassetassetas nasnasnas tampastampastampas dedede fluidosfluidosfluidos (2)(2)(2) devemdevemdevem apontarapontarapontar
paraparapara foraforafora nanana direçãodireçãodireção dododo coletorcoletorcoletor dedede saídasaídasaída (3).(3).(3).
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1040FG1040FG1040FG

1
AsAsAs setassetassetas ememem ambasambasambas asasas tampastampastampas têmtêmtêm dedede
apontarapontarapontar paraparapara ooo coletorcoletorcoletor dedede saídasaídasaída

1040HS1040HS1040HS ooo 1040PH1040PH1040PH
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Reparação

ReparaçãoReparaçãoReparação dododo DiafragmaDiafragmaDiafragma

DesmontarDesmontarDesmontar ososos diafragmasdiafragmasdiafragmas

NOTA:NOTA:NOTA: OsOsOs kitskitskits dedede diafragmasdiafragmasdiafragmas estãoestãoestão disponíveisdisponíveisdisponíveis
numanumanuma variedadevariedadevariedade dedede materiaismateriaismateriais eee estilos.estilos.estilos. ConsulteConsulteConsulte aaa
secçãosecçãosecção dedede peças.peças.peças.

1.1.1. SigaSigaSiga ooo ProcedimentoProcedimentoProcedimento dedede descompressão,descompressão,descompressão, pagepagepage
121212... DesligueDesligueDesligue ooo motormotormotor dadada corrente.corrente.corrente. DesligueDesligueDesligue
todostodostodos ososos tubostubostubos flexíveis.flexíveis.flexíveis.

2.2.2. RetireRetireRetire asasas tubagenstubagenstubagens eee desmontedesmontedesmonte asasas válvulasválvulasválvulas
dedede retençãoretençãoretenção dedede esferaesferaesfera comocomocomo sesese explicaexplicaexplica ememem
ReparaçãoReparaçãoReparação dadada válvulaválvulaválvula dedede retençãoretençãoretenção,,, pagepagepage 121212...

3.3.3. RetireRetireRetire asasas abraçadeirasabraçadeirasabraçadeiras (5)(5)(5) dasdasdas tampastampastampas dedede
produto,produto,produto, eee depoisdepoisdepois retireretireretire asasas tampastampastampas dedede produtoprodutoproduto
dadada bomba.bomba.bomba.

4.4.4. DesaperteDesaperteDesaperte ososos parafusosparafusosparafusos eee retireretireretire aaa tampatampatampa dadada
ventoinhaventoinhaventoinha dododo motor.motor.motor. RodeRodeRode aaa ventoinhaventoinhaventoinha dododo motormotormotor
ààà mãomãomão paraparapara deslocardeslocardeslocar ooo pistãopistãopistão totalmentetotalmentetotalmente paraparapara
umumum lado.lado.lado.

NOTA:NOTA:NOTA: SeSeSe aaa bombabombabomba continuarcontinuarcontinuar ligadaligadaligada aoaoao motor,motor,motor,
retireretireretire ooo tampãotampãotampão (124)(124)(124) eee ooo o-ringo-ringo-ring (134).(134).(134). UtilizaUtilizaUtiliza umaumauma
chavechavechave dedede 101010 mmmmmm paraparapara rodarrodarrodar ooo veioveioveio nonono sentidosentidosentido
horáriohoráriohorário (ponteiros(ponteiros(ponteiros dododo relógio)relógio)relógio) paraparapara deslocardeslocardeslocar ooo
pistãopistãopistão paraparapara umumum lado.lado.lado. AAA chavechavechave devedevedeve mover-semover-semover-se
facilmentefacilmentefacilmente [momento[momento[momento dedede apertoapertoaperto nãonãonão superiorsuperiorsuperior aaa 1,71,71,7
N•mN•mN•m (15(15(15 pol-lb)].pol-lb)].pol-lb)]. SeSeSe forforfor necessárionecessárionecessário umumum momentomomentomomento
dedede apertoapertoaperto superior,superior,superior, pare.pare.pare. RetireRetireRetire ooo motor.motor.motor.
ConsulteConsulteConsulte ReparaçãoReparaçãoReparação dadada SecçãoSecçãoSecção CentralCentralCentral,,, pagepagepage 171717

5.5.5. DiafragmasDiafragmasDiafragmas sobremoldadossobremoldadossobremoldados (modelos(modelos(modelos POPOPO)))

a.a.a. MantenhaMantenhaMantenha umaumauma chavechavechave dedede 5/85/85/8 pol.pol.pol. nasnasnas facesfacesfaces
dadada chavechavechave dododo veioveioveio expostoexpostoexposto dododo pistão.pistão.pistão. OOO
diafragmadiafragmadiafragma (12)(12)(12) desaparafusa-sedesaparafusa-sedesaparafusa-se ààà mão.mão.mão.
RetireRetireRetire aaa placaplacaplaca dododo diafragmadiafragmadiafragma dododo ladoladolado dododo ararar
(11).(11).(11).

b.b.b. DesloqueDesloqueDesloque ooo pistãopistãopistão totalmentetotalmentetotalmente paraparapara umumum
ladoladolado rodandorodandorodando ooo veioveioveio motor.motor.motor. EmEmEm ModelosModelosModelos
CA,CA,CA, desloquedesloquedesloque ooo pistãopistãopistão ààà mãomãomão rodandorodandorodando aaa
ventoinhaventoinhaventoinha dododo motor.motor.motor. (Consulte(Consulte(Consulte asasas instruçõesinstruçõesinstruções
nonono passopassopasso 4).4).4). RepitaRepitaRepita ooo passopassopasso 5a.5a.5a.

6.6.6. TodosTodosTodos ososos restantesrestantesrestantes diafragmasdiafragmasdiafragmas

a.a.a. MantenhaMantenhaMantenha umaumauma chavechavechave dedede 5/85/85/8 pol.pol.pol. nasnasnas facesfacesfaces
dadada chavechavechave dododo veioveioveio expostoexpostoexposto dododo pistão.pistão.pistão. ApliqueApliqueAplique
umaumauma chavechavechave dedede 151515 mmmmmm nonono parafusoparafusoparafuso dododo veioveioveio
(15)(15)(15) paraparapara ooo retirar.retirar.retirar. DeDeDe seguida,seguida,seguida, retireretireretire todastodastodas
asasas peçaspeçaspeças dododo conjuntoconjuntoconjunto dododo diafragma.diafragma.diafragma.

b.b.b. DesloqueDesloqueDesloque ooo pistãopistãopistão totalmentetotalmentetotalmente paraparapara umumum
ladoladolado rodandorodandorodando ooo veioveioveio motor.motor.motor. EmEmEm ModelosModelosModelos
CA,CA,CA, desloquedesloquedesloque ooo pistãopistãopistão ààà mãomãomão rodandorodandorodando aaa
ventoinhaventoinhaventoinha dododo motor.motor.motor. (Consulte(Consulte(Consulte asasas instruçõesinstruçõesinstruções
nonono passopassopasso 4).4).4). RepitaRepitaRepita ooo passopassopasso 6a.6a.6a.

7.7.7. ParaParaPara continuarcontinuarcontinuar aaa desmontagemdesmontagemdesmontagem
dadada secçãosecçãosecção central,central,central, consulteconsulteconsulte
DesmontarDesmontarDesmontar aaa SecçãoSecçãoSecção CentralCentralCentral,,, pagepagepage 171717...
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MontarMontarMontar novamentenovamentenovamente ososos diafragmasdiafragmasdiafragmas

SigaSigaSiga todastodastodas asasas notasnotasnotas nasnasnas ilustraçõesilustraçõesilustrações nanana páginapáginapágina
seguinte.seguinte.seguinte. EstasEstasEstas notasnotasnotas contêmcontêmcontêm informaçõesinformaçõesinformações
importantes.importantes.importantes.

AVISOAVISOAVISO
Depois da remontagem, deixe o bloqueio de rosca
curar durante 12 horas, ou conforme as instruções
do fabricante, antes de ligar a bomba. Se o
parafuso do veio do diafragma se soltar, a bomba
fica danificada.

SUGESTÃO:SUGESTÃO:SUGESTÃO: Se estiver também a reparar ou a fazer
manutenção na secção central (veio motor, pistão,
etc.), siga Reparação da Secção Central, page 17,
antes de colocar novamente os diafragmas.

1.1.1. LimpeLimpeLimpe todastodastodas asasas peçaspeçaspeças eee inspecioneinspecioneinspecione quantoquantoquanto aaa
desgastedesgastedesgaste ououou danos.danos.danos. SubstituaSubstituaSubstitua asasas peçaspeçaspeças nanana
medidamedidamedida dododo necessário.necessário.necessário. VerifiqueVerifiqueVerifique sesese aaa secçãosecçãosecção
centralcentralcentral estáestáestá limpalimpalimpa eee seca.seca.seca.

2.2.2. DiafragmasDiafragmasDiafragmas sobremoldadossobremoldadossobremoldados (PO)(PO)(PO)

a.a.a. SeSeSe ooo parafusoparafusoparafuso dedede apertoapertoaperto dedede umumum diafragmadiafragmadiafragma
sesese soltarsoltarsoltar ououou forforfor substituído,substituído,substituído, apliqueapliqueaplique bloqueiobloqueiobloqueio
dedede roscaroscarosca permanentepermanentepermanente (vermelho)(vermelho)(vermelho) nasnasnas
roscasroscasroscas lateraislateraislaterais dododo diafragma.diafragma.diafragma. AparafuseAparafuseAparafuse nonono
diafragmadiafragmadiafragma atéatéaté ficarficarficar apertado.apertado.apertado.

b.b.b. MonteMonteMonte aaa placaplacaplaca dedede ararar laterallaterallateral (11)(11)(11) sobresobresobre ooo
diafragma.diafragma.diafragma. OOO ladoladolado arredondadoarredondadoarredondado dadada placaplacaplaca temtemtem
dedede ficarficarficar viradoviradovirado paraparapara ooo diafragma.diafragma.diafragma.

c.c.c. LimpeLimpeLimpe asasas roscasroscasroscas fêmeafêmeafêmea dododo veioveioveio dododo pistãopistãopistão
comcomcom umaumauma escovaescovaescova dedede aramearamearame embebidaembebidaembebida ememem
solventesolventesolvente paraparapara eliminareliminareliminar qualquerqualquerqualquer resíduoresíduoresíduo
dedede bloqueiobloqueiobloqueio dedede rosca.rosca.rosca. ApliqueApliqueAplique primárioprimárioprimário dedede
bloqueiobloqueiobloqueio dedede roscaroscarosca eee deixedeixedeixe secar.secar.secar.

d.d.d. LimpeLimpeLimpe cuidadosamentecuidadosamentecuidadosamente eee apliqueapliqueaplique bloqueiobloqueiobloqueio
dedede roscaroscarosca dedede forçaforçaforça médiamédiamédia (azul)(azul)(azul) nasnasnas roscasroscasroscas dododo
conjuntoconjuntoconjunto dododo diafragma.diafragma.diafragma.

e.e.e. MantenhaMantenhaMantenha umaumauma chavechavechave dedede 5/85/85/8 polpolpol nasnasnas facesfacesfaces
paraparapara chavechavechave dododo veioveioveio dododo pistão.pistão.pistão. AparafuseAparafuseAparafuse
ooo conjuntoconjuntoconjunto nonono veioveioveio manualmentemanualmentemanualmente tãotãotão
firmementefirmementefirmemente quantoquantoquanto possível.possível.possível.

f.f.f. DesloqueDesloqueDesloque ooo pistãopistãopistão totalmentetotalmentetotalmente paraparapara umumum ladoladolado
rodandorodandorodando ooo veioveioveio motor.motor.motor. EmEmEm modelosmodelosmodelos CA,CA,CA,
desloquedesloquedesloque ooo pistãopistãopistão àààmãomãomão rodandorodandorodando aaa ventoinhaventoinhaventoinha
dododo motor.motor.motor. ConsulteConsulteConsulte asasas instruçõesinstruçõesinstruções nonono passopassopasso 444
dedede DesmontarDesmontarDesmontar ososos diafragmasdiafragmasdiafragmas,,, pagepagepage 141414...

g.g.g. RepitaRepitaRepita paraparapara instalarinstalarinstalar ooo outrooutrooutro conjuntoconjuntoconjunto dedede
diafragma.diafragma.diafragma.

3.3.3. TodasTodasTodas asasas restantesrestantesrestantes BombasBombasBombas dedede DiafragmaDiafragmaDiafragma
metálicometálicometálico

a.a.a. LimpeLimpeLimpe cuidadosamentecuidadosamentecuidadosamente ououou substituasubstituasubstitua ooo
parafusoparafusoparafuso dododo diafragmadiafragmadiafragma (14).(14).(14). ColoqueColoqueColoque ooo anelanelanel
ememem OOO (15).(15).(15).

b.b.b. MonteMonteMonte aaa placaplacaplaca dododo ladoladolado dododo produtoprodutoproduto (10),(10),(10), ooo
diafragmadiafragmadiafragma (12),(12),(12), ooo diafragmadiafragmadiafragma dedede reservareservareserva (13,(13,(13,
sesese existir)existir)existir) eee aaa placaplacaplaca dododo diafragmadiafragmadiafragma dododo ladoladolado
dododo ararar (11)(11)(11) nonono parafusoparafusoparafuso exatamenteexatamenteexatamente comocomocomo sesese
mostra.mostra.mostra.

c.c.c. LimpeLimpeLimpe asasas roscasroscasroscas fêmeafêmeafêmea dododo veioveioveio dododo pistãopistãopistão
comcomcom umaumauma escovaescovaescova dedede aramearamearame embebidaembebidaembebida ememem
solventesolventesolvente paraparapara eliminareliminareliminar qualquerqualquerqualquer resíduoresíduoresíduo
dedede bloqueiobloqueiobloqueio dedede rosca.rosca.rosca. ApliqueApliqueAplique primárioprimárioprimário dedede
bloqueiobloqueiobloqueio dedede roscaroscarosca eee deixedeixedeixe secar.secar.secar.

d.d.d. ApliqueApliqueAplique bloqueiobloqueiobloqueio dedede roscaroscarosca dedede forçaforçaforça médiamédiamédia
(azul)(azul)(azul) nasnasnas roscasroscasroscas dododo parafusoparafusoparafuso

e.e.e. MantenhaMantenhaMantenha umaumauma chavechavechave dedede 5/85/85/8 polpolpol nasnasnas facesfacesfaces
paraparapara chavechavechave dododo veioveioveio dododo pistão.pistão.pistão. AperteAperteAperte ooo
parafusoparafusoparafuso nonono veioveioveio paraparapara umumum momentomomentomomento dedede
apertoapertoaperto dedede 60–7060–7060–70 ft-lbft-lbft-lb (81–95(81–95(81–95 N•m).N•m).N•m).

f.f.f. DesloqueDesloqueDesloque ooo pistãopistãopistão totalmentetotalmentetotalmente paraparapara umumum ladoladolado
rodandorodandorodando ooo veioveioveio motor.motor.motor. EmEmEm modelosmodelosmodelos CA,CA,CA,
desloquedesloquedesloque ooo pistãopistãopistão àààmãomãomão rodandorodandorodando aaa ventoinhaventoinhaventoinha
dododo motor.motor.motor. ConsulteConsulteConsulte asasas instruçõesinstruçõesinstruções nonono passopassopasso 444
dedede DesmontarDesmontarDesmontar ososos diafragmasdiafragmasdiafragmas,,, pagepagepage 141414...

g.g.g. RepitaRepitaRepita paraparapara instalarinstalarinstalar ooo outrooutrooutro conjuntoconjuntoconjunto dedede
diafragma.diafragma.diafragma.

4.4.4. ColoqueColoqueColoque asasas tampastampastampas dododo produto.produto.produto. AAA setasetaseta ememem
cadacadacada tampatampatampa dododo produtoprodutoproduto temtemtem dedede apontarapontarapontar paraparapara
aaa tubagemtubagemtubagem dedede saída.saída.saída. AperteAperteAperte aaa braçadeirabraçadeirabraçadeira dedede
montagemmontagemmontagem (5).(5).(5).
NOTA:NOTA:NOTA: PodePodePode serserser utilizadoutilizadoutilizado umumum lubrificantelubrificantelubrificante
antigripanteantigripanteantigripante dedede graugraugrau alimentaralimentaralimentar nasnasnas roscasroscasroscas dadada
braçadeirabraçadeirabraçadeira paraparapara auxiliarauxiliarauxiliar aaa montagem.montagem.montagem.

5.5.5. VolteVolteVolte aaa montarmontarmontar asasas válvulasválvulasválvulas dedede retençãoretençãoretenção eee
asasas tubagens.tubagens.tubagens. ConsulteConsulteConsulte NovaNovaNova montagemmontagemmontagem dasdasdas
VálvulasVálvulasVálvulas dedede Verificação,Verificação,Verificação, pagepagepage 121212...
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1
OOO ladoladolado arredondadoarredondadoarredondado viradoviradovirado paraparapara ooo
diafragma.diafragma.diafragma.

ModelosModelosModelos dedede 222 peçaspeçaspeças (((PTPTPT andandand PSPSPS)))

2
ApliqueApliqueAplique bloqueiobloqueiobloqueio dedede roscaroscarosca dedede forçaforçaforça médiamédiamédia
(azul)(azul)(azul) nasnasnas roscas.roscas.roscas.

3
AsAsAs marcaçõesmarcaçõesmarcações AIRAIRAIR SIDESIDESIDE (lado(lado(lado dododo ar)ar)ar) nonono
diafragmadiafragmadiafragma têmtêmtêm dedede estarestarestar viradasviradasviradas paraparapara ooo
compartimentocompartimentocompartimento central.central.central.

4
SeSeSe ooo parafusoparafusoparafuso sesese soltarsoltarsoltar ououou forforfor substituído,substituído,substituído,
apliqueapliqueaplique bloqueiobloqueiobloqueio dedede roscaroscarosca permanentepermanentepermanente
(vermelho)(vermelho)(vermelho) nasnasnas roscasroscasroscas lateraislateraislaterais dododo
diafragma.diafragma.diafragma. ApliqueApliqueAplique bloqueiobloqueiobloqueio dedede roscaroscarosca dedede
forçaforçaforça médiamédiamédia (azul)(azul)(azul) nasnasnas roscasroscasroscas dododo ladoladolado dododo
veio.veio.veio.

5
AperteAperteAperte aaa 60–7060–7060–70 ftftft---lblblb (81–95(81–95(81–95 N•m)N•m)N•m) aaa umumum
máximomáximomáximo dedede 100100100 rpm.rpm.rpm.

6
ApliqueApliqueAplique primáriosprimáriosprimários nasnasnas roscasroscasroscas fêmeas.fêmeas.fêmeas.
DeixeDeixeDeixe secar.secar.secar.

ModelosModelosModelos sobremoldadossobremoldadossobremoldados (((POPOPO))) ModelosModelosModelos standardstandardstandard (((SPSPSP)))

AVISOAVISOAVISO
DepoisDepoisDepois dadada remontagem,remontagem,remontagem, deixedeixedeixe ooo bloqueiobloqueiobloqueio dedede
roscaroscarosca curarcurarcurar durantedurantedurante 121212 horas,horas,horas, ououou conformeconformeconforme asasas
instruçõesinstruçõesinstruções dododo fabricante,fabricante,fabricante, antesantesantes dedede ligarligarligar aaa bomba.bomba.bomba.
SeSeSe ooo parafusoparafusoparafuso dododo veioveioveio dododo diafragmadiafragmadiafragma sesese soltar,soltar,soltar, aaa
bombabombabomba ficaficafica danificada.danificada.danificada.
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ReparaçãoReparaçãoReparação dadada SecçãoSecçãoSecção CentralCentralCentral

DesmontarDesmontarDesmontar aaa SecçãoSecçãoSecção CentralCentralCentral

ConsulteConsulteConsulte asasas imagensimagensimagens nanana páginapáginapágina seguinte.seguinte.seguinte.

1.1.1. SigaSigaSiga ooo ProcedimentoProcedimentoProcedimento dedede descompressão,descompressão,descompressão, pagepagepage
121212... DesligueDesligueDesligue todastodastodas asasas linhaslinhaslinhas dedede líquidolíquidolíquido eee ararar dadada
pistola.pistola.pistola.

2.2.2. RetireRetireRetire asasas tubagenstubagenstubagens eee inspecioneinspecioneinspecione asasas peçaspeçaspeças dasdasdas
válvulasválvulasválvulas conformeconformeconforme DesmontagemDesmontagemDesmontagem dasdasdas válvulasválvulasválvulas
dedede retenção,retenção,retenção, pagepagepage 121212...

3.3.3. RetireRetireRetire asasas tampastampastampas dododo produtoprodutoproduto eee ososos diafragmasdiafragmasdiafragmas
conformeconformeconforme DesmontarDesmontarDesmontar ososos diafragmasdiafragmasdiafragmas,,, pagepagepage 141414...

SUGESTÃO:SUGESTÃO:SUGESTÃO: PrendaPrendaPrenda ooo suportesuportesuporte dadada caixacaixacaixa dedede
transmissãotransmissãotransmissão (27)(27)(27) ààà bancada.bancada.bancada. DeixeDeixeDeixe aaa bombabombabomba
ligadaligadaligada aoaoao motor.motor.motor.

4.4.4. UtilizeUtilizeUtilize umaumauma chavechavechave sextavadasextavadasextavada dedede 555 mmmmmm paraparapara
retirarretirarretirar ososos 444 parafusosparafusosparafusos (117).(117).(117). RetireRetireRetire aaa bombabombabomba paraparapara
foraforafora dododo compartimentocompartimentocompartimento dedede alinhamentoalinhamentoalinhamento (116).(116).(116).

SUGESTÃO:SUGESTÃO:SUGESTÃO: PodePodePode serserser necessárionecessárionecessário baterbaterbater nanana
bombabombabomba comcomcom umumum martelomartelomartelo dedede borrachaborrachaborracha paraparapara soltarsoltarsoltar
ooo acoplador.acoplador.acoplador.

5.5.5. UtilizeUtilizeUtilize umaumauma chavechavechave sextavadasextavadasextavada dedede 5/165/165/16 paraparapara retirarretirarretirar
ooo tampãotampãotampão (124).(124).(124). UtilizeUtilizeUtilize umaumauma chavechavechave dedede caixacaixacaixa
dedede 303030 mmmmmm paraparapara retirarretirarretirar ooo parafusoparafusoparafuso dododo rolamentorolamentorolamento
(106)(106)(106) eee ooo anelanelanel ememem OOO (108)(108)(108) dadada parteparteparte superior.superior.superior.

6.6.6. RodeRodeRode ooo veioveioveio dedede formaformaforma quequeque aaa ranhuraranhuraranhura (G)(G)(G) nonono
veioveioveio motormotormotor (112)(112)(112) fiquefiquefique paraparapara cima,cima,cima, ememem linhalinhalinha comcomcom
aaa marcamarcamarca dedede alinhamentoalinhamentoalinhamento (A)(A)(A) nonono compartimentocompartimentocompartimento
central.central.central.

7.7.7. UtilizeUtilizeUtilize umumum parafusoparafusoparafuso dedede 3/4–16,3/4–16,3/4–16, aparafusadoaparafusadoaparafusado
nonono orifícioorifícioorifício dododo tampãotampãotampão (124),(124),(124), paraparapara retirarretirarretirar ooo veioveioveio
motormotormotor (112).(112).(112). PodePodePode tambémtambémtambém utilizarutilizarutilizar ooo parafusoparafusoparafuso
dododo rolamentorolamentorolamento (106),(106),(106), masmasmas retireretireretire ooo rolamentorolamentorolamento
(107)(107)(107) primeiro.primeiro.primeiro. VerifiqueVerifiqueVerifique sesese aaa ranhuraranhuraranhura nonono veioveioveio
motormotormotor permanecepermanecepermanece alinhadaalinhadaalinhada comcomcom asasas marcaçõesmarcaçõesmarcações
nanana secçãosecçãosecção central.central.central.

AVISOAVISOAVISO
ÉÉÉ essencialessencialessencial obterobterobter umumum alinhamentoalinhamentoalinhamento adequado.adequado.adequado.
NãoNãoNão apliqueapliqueaplique umumum momentomomentomomento dedede apertoapertoaperto superiorsuperiorsuperior
aaa cercacercacerca dedede 1,11,11,1 N•mN•mN•m (10(10(10 polpolpol---lb).lb).lb). UmUmUm momentomomentomomento
dedede apertoapertoaperto excessivoexcessivoexcessivo podepodepode destruirdestruirdestruir aaa roscaroscarosca
dododo compartimento.compartimento.compartimento. SeSeSe encontrarencontrarencontrar resistência,resistência,resistência,
verifiqueverifiqueverifique ooo alinhamentoalinhamentoalinhamento dododo veioveioveio motormotormotor ououou
contactecontactecontacte ooo seuseuseu distribuidor.distribuidor.distribuidor.

8.8.8. RetireRetireRetire ooo cartuchocartuchocartucho dododo vedantevedantevedante (110),(110),(110), ooo anelanelanel ememem OOO
(109)(109)(109) eee ooo vedantevedantevedante radialradialradial (111)(111)(111) comcomcom ooo anelanelanel ememem
OOO (111a).(111a).(111a).

9.9.9. FaçaFaçaFaça deslizardeslizardeslizar ooo conjuntoconjuntoconjunto dododo pistãopistãopistão (102)(102)(102) paraparapara
foraforafora dododo centro.centro.centro.

10.10.10. DeixeDeixeDeixe ooo acopladoracopladoracoplador dadada caixacaixacaixa dedede transmissãotransmissãotransmissão
(114)(114)(114) ligadoligadoligado aoaoao veioveioveio dadada caixacaixacaixa dedede transmissãotransmissãotransmissão
(118)(118)(118) salvosalvosalvo sesese estiverestiverestiver danificado.danificado.danificado. SeSeSe tivertivertiver dedede
ooo tirar,tirar,tirar, comececomececomece porporpor removerremoverremover ooo compartimentocompartimentocompartimento
dododo alinhamentoalinhamentoalinhamento (116).(116).(116). UtilizeUtilizeUtilize umaumauma chavechavechave
sextavadasextavadasextavada dedede 888 mmmmmm paraparapara desapertardesapertardesapertar ooo parafusoparafusoparafuso
(115)(115)(115) eee depoisdepoisdepois retireretireretire ooo acopladoracopladoracoplador dadada caixacaixacaixa dedede
transmissãotransmissãotransmissão (114).(114).(114).

NOTA:NOTA:NOTA: SeSeSe ooo acopladoracopladoracoplador nãonãonão sairsairsair livremente,livremente,livremente, utilizeutilizeutilize
umumum extratorextratorextrator dedede rolamentorolamentorolamento paraparapara ooo tirar.tirar.tirar. NãoNãoNão utilizeutilizeutilize
ferramentasferramentasferramentas penetrantespenetrantespenetrantes jájájá quequeque podepodepode danificardanificardanificar aaa
flangeflangeflange dedede montagemmontagemmontagem nanana caixacaixacaixa dedede transmissão.transmissão.transmissão.
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1
Aplique bloqueio de rosca de força
média (azul) nas roscas.

2
Aperte a um binário de aperto de 15–25
ft-lb (20–34 N•m).

3
As bordas têm de estar voltadas para
DENTRODENTRODENTRO.

4
Aplique lubrificante antigripante em
abundância nas superfícies do conjunto
do veio motor.

5
Coloque o conjunto do veio motor com
a ranhura virada para cima.

6

Aperte os parafusos num padrão
cruzado, 5 voltas de cada vez, para
engatar o acoplador uniformemente.
Utilize um momento de aperto de 15-18
N•m (130-160 pol-lb).

7
Aplique lubrificante na superfície de
encaixe interior.
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MontarMontarMontar novamentenovamentenovamente aaa secçãosecçãosecção centralcentralcentral

ConsulteConsulteConsulte asasas imagensimagensimagens nanana páginapáginapágina anterior.anterior.anterior.

1.1.1. LimpeLimpeLimpe eee sequesequeseque ooo compartimentocompartimentocompartimento centralcentralcentral (101),(101),(101), ooo
centrocentrocentro dododo pistãopistãopistão (102)(102)(102) eee ooo veioveioveio motormotormotor (112).(112).(112).

2.2.2. VerifiqueVerifiqueVerifique sesese ooo pistãopistãopistão estáestáestá excessivamenteexcessivamenteexcessivamente
desgastadodesgastadodesgastado eee substituasubstituasubstitua sesese necessário.necessário.necessário. LubrifiqueLubrifiqueLubrifique
ooo pistãopistãopistão comocomocomo sesese vêvêvê nanana páginapáginapágina 181818 eee coloque-ocoloque-ocoloque-o
nanana secçãosecçãosecção centralcentralcentral comcomcom aaa ranhuraranhuraranhura paraparapara cima,cima,cima, ememem
linhalinhalinha comcomcom ooo orifícioorifícioorifício dododo parafusoparafusoparafuso dododo rolamentorolamentorolamento
(106)(106)(106) nanana secçãosecçãosecção central.central.central.

3.3.3. ColoqueColoqueColoque ooo rolamentorolamentorolamento (107(107(107 [se[se[se tivertivertiver sidosidosido retiradoretiradoretirado
dododo parafusoparafusoparafuso dododo rolamento]),rolamento]),rolamento]), ooo anelanelanel ememem OOO (108)(108)(108) eee
ooo parafusoparafusoparafuso dododo rolamentorolamentorolamento (106).(106).(106). ApliqueApliqueAplique bloqueiobloqueiobloqueio
dedede roscaroscarosca dedede forçaforçaforça médiamédiamédia (azul)(azul)(azul) nonono parafusoparafusoparafuso dododo
veio.veio.veio. VerifiqueVerifiqueVerifique sesese ooo rolamentorolamentorolamento (107)(107)(107) estáestáestá nanana
ranhuraranhuraranhura dododo pistão,pistão,pistão, comocomocomo sesese mostra.mostra.mostra. VerifiqueVerifiqueVerifique
sesese ooo pistãopistãopistão sesese movimentamovimentamovimenta livremente.livremente.livremente. AperteAperteAperte ooo
parafusoparafusoparafuso comcomcom umumum momentomomentomomento dedede apertoapertoaperto dedede 20–3420–3420–34
N•mN•mN•m (15–25(15–25(15–25 pés-lb).pés-lb).pés-lb).

4.4.4. VerifiqueVerifiqueVerifique sesese aaa superfíciesuperfíciesuperfície dedede vedaçãovedaçãovedação dododo veioveioveio
motormotormotor (112)(112)(112) estáestáestá limpa.limpa.limpa. ColoqueColoqueColoque ooo cartuchocartuchocartucho dododo
vedantevedantevedante (110†)(110†)(110†) eee ooo vedantevedantevedante radialradialradial (111†)(111†)(111†) nonono
veioveioveio motor.motor.motor. VerifiqueVerifiqueVerifique sesese ooo o-ringo-ringo-ring (111a†)(111a†)(111a†) estáestáestá
nonono vedantevedantevedante radial.radial.radial. AsAsAs bordasbordasbordas dododo vedantevedantevedante radialradialradial
(111†)(111†)(111†) têmtêmtêm dedede estarestarestar PARAPARAPARA ooo centro.centro.centro.

5.5.5. ColoqueColoqueColoque ooo anelanelanel ememem OOO (109†).(109†).(109†).
6.6.6. ApliqueApliqueAplique lubrificantelubrificantelubrificante antigripanteantigripanteantigripante nasnasnas superfíciessuperfíciessuperfícies

dedede encaixeencaixeencaixe dododo veioveioveio motor,motor,motor, comocomocomo sesese mostramostramostra nanana
imagemimagemimagem dadada páginapáginapágina 18.18.18.

7.7.7. CentreCentreCentre ooo pistãopistãopistão nonono compartimentocompartimentocompartimento eee coloquecoloquecoloque
ooo conjuntoconjuntoconjunto dododo veioveioveio motormotormotor (112),(112),(112), comcomcom aaa ranhuraranhuraranhura
(G)(G)(G) viradaviradavirada paraparapara cima,cima,cima, nonono compartimentocompartimentocompartimento centralcentralcentral
(101).(101).(101).

8.8.8. VerifiqueVerifiqueVerifique sesese ooo acopladoracopladoracoplador dododo veioveioveio (114)(114)(114) apresentaapresentaapresenta
desgastedesgastedesgaste eee substitua-osubstitua-osubstitua-o sesese necessário.necessário.necessário. ColoqueColoqueColoque
ooo veioveioveio motor.motor.motor.

9.9.9. SeSeSe ooo tivertivertiver tirado,tirado,tirado, coloquecoloquecoloque ooo acopladoracopladoracoplador dadada caixacaixacaixa
dedede transmissãotransmissãotransmissão (114)(114)(114) nonono veio.veio.veio. ApliqueApliqueAplique bloqueiobloqueiobloqueio
dedede (azul)(azul)(azul) roscaroscarosca dedede forçaforçaforça médiamédiamédia eee coloquecoloquecoloque ooo
parafusoparafusoparafuso (115).(115).(115). ApertarApertarApertar aaa 35–4535–4535–45 ft-lbft-lbft-lb (47–61(47–61(47–61
N•m).N•m).N•m). DeDeDe seguida,seguida,seguida, coloquecoloquecoloque ooo compartimentocompartimentocompartimento dedede
alinhamentoalinhamentoalinhamento (116)(116)(116) eee ooo suportesuportesuporte dedede elevaçãoelevaçãoelevação (139)(139)(139)
nanana caixacaixacaixa dedede transmissãotransmissãotransmissão utilizandoutilizandoutilizando ososos parafusosparafusosparafusos
(120,(120,(120, 122)122)122) eee asasas anilhasanilhasanilhas (119).(119).(119). AperteAperteAperte aaa umumum
bináriobináriobinário dedede apertoapertoaperto dedede 130–160130–160130–160 in-lbin-lbin-lb (15–18(15–18(15–18 N•m).N•m).N•m).

10.10.10. ColoqueColoqueColoque ooo anelanelanel ememem OOO dododo compartimentocompartimentocompartimento dedede
alinhamentoalinhamentoalinhamento (130)(130)(130) nonono compartimentocompartimentocompartimento (101).(101).(101).

11.11.11. VerifiqueVerifiqueVerifique sesese ooo acopladoracopladoracoplador dadada caixacaixacaixa dedede transmissãotransmissãotransmissão
(114)(114)(114) estáestáestá bembembem alinhado.alinhado.alinhado. RodeRodeRode ààà mãomãomão sesese
necessário.necessário.necessário. LigueLigueLigue aaa bombabombabomba aoaoao conjuntoconjuntoconjunto dadada caixacaixacaixa
dedede transmissão,transmissão,transmissão, engatandoengatandoengatando ososos acopladores.acopladores.acopladores.

12.12.12. ApliqueApliqueAplique bloqueiobloqueiobloqueio dedede roscaroscarosca dedede forçaforçaforça médiamédiamédia (azul)(azul)(azul)
eee coloquecoloquecoloque ososos parafusosparafusosparafusos dododo compartimentocompartimentocompartimento (117).(117).(117).
AperteAperteAperte cadacadacada parafusoparafusoparafuso cercacercacerca dedede 555 voltasvoltasvoltas dedede cadacadacada
vez,vez,vez, seguindoseguindoseguindo umumum padrãopadrãopadrão cruzado,cruzado,cruzado, paraparapara engatarengatarengatar
totalmentetotalmentetotalmente ooo acoplador.acoplador.acoplador. AperteAperteAperte aaa umumum bináriobináriobinário dedede
apertoapertoaperto dedede 130–160130–160130–160 in-lbin-lbin-lb (15–18(15–18(15–18 N•m).N•m).N•m).

13.13.13. VerifiqueVerifiqueVerifique sesese ooo anelanelanel ememem OOO (134)(134)(134) estáestáestá nonono tampãotampãotampão
(124).(124).(124). ColoqueColoqueColoque ooo tampãotampãotampão eee aperteaperteaperte comcomcom umumum
momentomomentomomento dedede apertoapertoaperto dedede 20–3420–3420–34 N•mN•mN•m (15–25(15–25(15–25 ft-lb).ft-lb).ft-lb).

14.14.14. ConsulteConsulteConsulte MontarMontarMontar novamentenovamentenovamente ososos diafragmasdiafragmasdiafragmas,,,
pagepagepage 151515,,, eee NovaNovaNova montagemmontagemmontagem dasdasdas VálvulasVálvulasVálvulas dedede
Verificação,Verificação,Verificação, pagepagepage 121212...
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SubstituirSubstituirSubstituir RolamentoRolamentoRolamento CentralCentralCentral
NOTA:NOTA:NOTA: SigaSigaSiga esteesteeste procedimentoprocedimentoprocedimento apenasapenasapenas sesese suspeitarsuspeitarsuspeitar
dedede quequeque ooo rolamentorolamentorolamento centralcentralcentral estáestáestá danificado.danificado.danificado. NãoNãoNão
ééé necessárionecessárionecessário substituirsubstituirsubstituir ooo rolamentorolamentorolamento nanana assistênciaassistênciaassistência
normalnormalnormal ààà bomba.bomba.bomba. VaiVaiVai necessitarnecessitarnecessitar dododo KitKitKit dadada ferramentaferramentaferramenta
dedede reparaçãoreparaçãoreparação dadada secçãosecçãosecção centralcentralcentral 24Y627.24Y627.24Y627. VaiVaiVai tambémtambémtambém
necessitarnecessitarnecessitar dododo KitKitKit extratorextratorextrator dododo rolamentorolamentorolamento 17J718.17J718.17J718. AAA
ferramentaferramentaferramenta (A)(A)(A) foifoifoi concebidaconcebidaconcebida paraparapara trabalhartrabalhartrabalhar comcomcom esteesteeste
extratorextratorextrator dedede rolamento.rolamento.rolamento.

1.1.1. SigaSigaSiga todostodostodos ososos passospassospassos ememem
DesmontarDesmontarDesmontar aaa SecçãoSecçãoSecção CentralCentralCentral,,, pagepagepage 171717...

2.2.2. PrendaPrendaPrenda ooo compartimentocompartimentocompartimento centralcentralcentral (101)(101)(101) numnumnum torno,torno,torno,
comcomcom umumum dosdosdos casquilhoscasquilhoscasquilhos voltadovoltadovoltado paraparapara cima.cima.cima.

3.3.3. ColoqueColoqueColoque aaa ferramentaferramentaferramenta dedede reparaçãoreparaçãoreparação (A)(A)(A) nonono
compartimentocompartimentocompartimento comcomcom ooo ladoladolado ranhuradoranhuradoranhurado paraparapara baixo.baixo.baixo.

4.4.4. RetireRetireRetire ooo casquilhocasquilhocasquilho (C).(C).(C). UtilizeUtilizeUtilize ososos orifíciosorifíciosorifícios
superioressuperioressuperiores nonono mordentemordentemordente dedede médiamédiamédia dimensãodimensãodimensão
eee ososos orifíciosorifíciosorifícios interioresinterioresinteriores nonono extrator.extrator.extrator. VerifiqueVerifiqueVerifique
sesese ososos mordentesmordentesmordentes engatamengatamengatam nanana bordabordaborda inferiorinferiorinferior dododo
casquilho.casquilho.casquilho. QuandoQuandoQuando umumum casquilhocasquilhocasquilho tivertivertiver saído,saído,saído,
roderoderode ooo compartimentocompartimentocompartimento eee repitarepitarepita paraparapara ooo outrooutrooutro
casquilho.casquilho.casquilho.

5.5.5. ColoqueColoqueColoque ooo compartimentocompartimentocompartimento centralcentralcentral (101)(101)(101) nonono tornotornotorno
comcomcom ooo ladoladolado dododo rolamentorolamentorolamento (D)(D)(D) nonono fundo.fundo.fundo.

6.6.6. ColoqueColoqueColoque aaa ferramentaferramentaferramenta dedede reparaçãoreparaçãoreparação (A)(A)(A) nonono
compartimentocompartimentocompartimento comcomcom ooo ladoladolado escalonadoescalonadoescalonado paraparapara
baixo.baixo.baixo.

7.7.7. RetireRetireRetire ooo rolamentorolamentorolamento (D).(D).(D). UtilizeUtilizeUtilize ososos orifíciosorifíciosorifícios
inferioresinferioresinferiores nonono mordentemordentemordente dedede médiamédiamédia dimensãodimensãodimensão eee ososos
orifíciosorifíciosorifícios exterioresexterioresexteriores nonono extrator.extrator.extrator.

8.8.8. UtilizeUtilizeUtilize umaumauma prensaprensaprensa hidráulicahidráulicahidráulica paraparapara colocarcolocarcolocar ooo
novonovonovo rolamentorolamentorolamento (D)(D)(D) nonono compartimentocompartimentocompartimento centralcentralcentral
(101).(101).(101). PressionePressionePressione ooo rolamentorolamentorolamento contracontracontra ooo ombroombroombro nonono
compartimentocompartimentocompartimento central.central.central.
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9.9.9. UtilizeUtilizeUtilize umaumauma prensaprensaprensa hidráulicahidráulicahidráulica eee aaa ferramentaferramentaferramenta dedede
encaixeencaixeencaixe porporpor pressãopressãopressão (E)(E)(E) paraparapara colocarcolocarcolocar ososos doisdoisdois
casquilhoscasquilhoscasquilhos (C).(C).(C). ColoqueColoqueColoque ososos casquilhoscasquilhoscasquilhos niveladosniveladosnivelados
comcomcom ooo compartimentocompartimentocompartimento centralcentralcentral (101).(101).(101).

10.10.10. SigaSigaSiga todostodostodos ososos passospassospassos ememem
MontarMontarMontar novamentenovamentenovamente aaa secçãosecçãosecção centralcentralcentral,,, pagepagepage 191919...
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SubstituirSubstituirSubstituir ooo CompressorCompressorCompressor

ParaParaPara evitarevitarevitar ferimentosferimentosferimentos resultantesresultantesresultantes dedede incêndio,incêndio,incêndio,
explosãoexplosãoexplosão ououou choquechoquechoque elétrico,elétrico,elétrico, todatodatoda aaa cablagemcablagemcablagem
elétricaelétricaelétrica devedevedeve serserser feitafeitafeita porporpor umumum eletricistaeletricistaeletricista
qualificadoqualificadoqualificado nonono cumprimentocumprimentocumprimento dedede todostodostodos ososos códigoscódigoscódigos
eee regulamentosregulamentosregulamentos locais.locais.locais.

1.1.1. RetireRetireRetire aaa linhalinhalinha dedede aduçãoaduçãoadução dedede ararar (A1)(A1)(A1) dododo
compressor.compressor.compressor. DesligueDesligueDesligue ososos fiosfiosfios dododo compressorcompressorcompressor
nonono blocoblocobloco dedede terminaisterminaisterminais (L1,(L1,(L1, L2L2L2 eee terra).terra).terra). RetireRetireRetire ososos
quatroquatroquatro parafusosparafusosparafusos eee removaremovaremova cuidadosamentecuidadosamentecuidadosamente ooo
compressorcompressorcompressor dadada caixa.caixa.caixa.

2.2.2. UtilizeUtilizeUtilize ososos 444 parafusosparafusosparafusos eee asasas 444 anilhasanilhasanilhas dedede
segurançasegurançasegurança paraparapara colocarcolocarcolocar ooo novonovonovo compressor.compressor.compressor.
ApliqueApliqueAplique bloqueiobloqueiobloqueio dedede roscaroscarosca dedede forçaforçaforça médiamédiamédia (azul)(azul)(azul)
nasnasnas roscas.roscas.roscas. LigueLigueLigue aaa linhalinhalinha dedede aduçãoaduçãoadução dedede ararar dedede A1A1A1
paraparapara A1,A1,A1, comocomocomo sesese mostra.mostra.mostra.

3.3.3. LigueLigueLigue ososos fiosfiosfios dododo novonovonovo compressorcompressorcompressor paraparapara ooo blocoblocobloco
dedede terminais,terminais,terminais, comocomocomo sesese mostra.mostra.mostra.

4.4.4. RecoloqueRecoloqueRecoloque aaa bombabombabomba nonono respetivorespetivorespetivo suporte.suporte.suporte.
Prenda-aPrenda-aPrenda-a comcomcom ososos 888 parafusos.parafusos.parafusos.

5.5.5. VolteVolteVolte aaa ligarligarligar aaa bomba.bomba.bomba.

L1

L2

B

A

LEGENDALEGENDALEGENDA
AAA ParaParaPara aaa fontefontefonte dedede alimentaçãoalimentaçãoalimentação
BBB ParaParaPara ooo controladorcontroladorcontrolador

22 3A4088S



Peças

PeçasPeçasPeças

1040FG1040FG1040FG
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Peças

ReferênciaReferênciaReferência rápidarápidarápida dedede peças/kitspeças/kitspeças/kits 1040FG1040FG1040FG

Utilize esta tabela como referência rápida para peças/kits. Vá para as páginas indicadas na tabela para obter uma
descrição completa do conteúdo dos kits.

Ref.Ref.Ref. Peça/KitPeça/KitPeça/Kit DescriçãoDescriçãoDescrição Qtd.Qtd.Qtd.
1 — — — MÓDULO, unidade 1
2 277262 TAMPA, fluido 2

COLETOR, saída, SST
277266 Flange

3

24U581 DIN

1

COLETOR, entrada, SST
277265 Flange

4

24U580 DIN

1

5 15G698 BRAÇADEIRA, cobertura 2
6 620223 BRAÇADEIRA, TriClamp 4
7 25A276 SEDE, inclui anéis em O

(Ref. 9); consulte a página
28

4

ESFERAS, retenção
15H832 Policloropreno pesado
112088 PTFE

8

112092 Santopreno

4

ANEL EM O, coletor‡
15J280* PTFE

9

15H827* EPDM

4

10 15C039 PLACA, lado do produto,
SST, para diafragmas PT
e SP

2

PLACA, lado do ar,
alumínio

188607 para diafragmas PT e SP

11

15H809 para diafragmas PO

2

DIAFRAGMA, kit; consulte
página 29

25A297 Santoprene Standard (SP)
25A296 PTFE Sobremoldado (PO)

12

25A298 PTFE/EPDM 2-peças (PT)

1 kit

Ref.Ref.Ref. Peça/KitPeça/KitPeça/Kit DescriçãoDescriçãoDescrição Qtd.Qtd.Qtd.
13 15H985 DIAFRAGMA, reserva,

incluído com diafragma PT
(Ref. 12).

2

14 24C099 PARAFUSO, diafragma;
kit; inclui anel em O (Ref.
15); não utilizado com
diafragmas sobremoldadas
(PO)

2

15 104319
ou
nenhum

EMPANQUE, anel em
O, (Ref. 12); não
utilizado com diafragmas
sobremoldados (PO)

2

19� 17D277 ETIQUETA, segurança 1
27 24Y914 SUPORTE, suporte da

caixa de transmissão,
inclui 27a, 27b, 27c

1

27a 17J526 PARAFUSO, capa, cabeça
sextavada, 5/16–18 x 1,5
pol.

4

27b 112904 ANILHA, segurança 4
27c 105473 ANILHA, plana, 4

28 24Y986 CAIXA, pneumático, inclui
28a, 28b, 28c

1

28a 17J085 PARAFUSO, capa, cabeça
cilíndrica, 10–24 x 3/4 pol.

4

28b 513505 ANILHA 8
28c 17J079 PORCA 4

33� 17D278 ETIQUETA, segurança,
multilíngue; enviada solta

1

� Encontram-se disponíveis gratuitamente
etiquetas, sinais, rótulos e cartões sobressalentes.

* Incluídas no kit de reparação da secção de fluidos,
que pode ser comprado em separado.

‡ Uma alternativa dos nossos anéis em O em PTFE
encapsulados em fluoroelastómero disponíveis no
kit 24Z915, que pode ser comprado em separado.
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1040HS1040HS1040HS eee 1040PH1040PH1040PH
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Peças

ReferênciaReferênciaReferência RápidaRápidaRápida dedede Peças/KitsPeças/KitsPeças/Kits 1040HS1040HS1040HS eee 1040PH1040PH1040PH

Utilize esta tabela como referência rápida para peças/kits. Vá para as páginas indicadas na tabela para obter uma
descrição completa do conteúdo dos kits.

Ref.Ref.Ref. Peça/KitPeça/KitPeça/Kit DescriçãoDescriçãoDescrição Qtd.Qtd.Qtd.
1 — — — MÓDULO, unidade 1
2 TAMPA, fluido 2

25N995 HS
25P040 pH

COLETOR, saída
25P019 HS

3

25P045 pH

1

COLETOR, entrada
25P018 HS

4

25P044 pH

1

5 15G698 BRAÇADEIRA, cobertura 2
6 500984 BRAÇADEIRA, TriClamp 4
7 25P089 ESFERA, paragem 4
8* — — — ESFERAS, retenção,

embalagem de 4, ver a
página 32

1

9* — — — JUNTAS. embalagem de
4, ver a página 32

1

10 15C039 PLACA, lado do fluido,
SST; não utilizada com
diafragmas sobremoldados
(PO)

2

PLACA, lado do ar,
alumínio

188607 para diafragmas
passa-parafusos

11

15H809 para diafragmas PO

2

12* — — — DIAFRAGMA, kit; consulte
página 29

1

13* 15H985 DIAFRAGMA, reserva,
incluído com diafragma PT
(Ref. 12).

2

Ref.Ref.Ref. Peça/KitPeça/KitPeça/Kit DescriçãoDescriçãoDescrição Qtd.Qtd.Qtd.
14 24C099 PARAFUSO, diafragma;

kit; inclui anel em O (ref.
15)

2

15* 104319
ou
nenhum

EMPANQUE, anel em
O, para modelos com
diafragma de 2 peças
de Santoprene ou
PTFE/EPDM (Ref. 12)

2

19� 17D277 ETIQUETA, segurança 1
27 24Y914 SUPORTE, suporte da

caixa de transmissão,
inclui 27a, 27b, 27c

1

27a 17J526 PARAFUSO, capa, cabeça
sextavada, 5/16–18 x 1,5
pol.

4

27b 112904 ANILHA, segurança 4
27c 105473 ANILHA, plana, 4

28 24Y986 CAIXA, pneumático, inclui
28a, 28b, 28c

1

28a 17J085 PARAFUSO, capa, cabeça
cilíndrica, 10–24 x 3/4 pol.

4

28b 513505 ANILHA 8
28c 17J079 PORCA 4

33� 17D278 ETIQUETA, segurança,
multilíngue; enviada solta

1

� Encontram-se disponíveis gratuitamente
etiquetas, sinais, rótulos e cartões sobressalentes.

* Incluídas no kit de reparação da secção de fluidos,
que pode ser comprado em separado.
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MóduloMóduloMódulo dadada unidadeunidadeunidade

1
ApliqueApliqueAplique bloqueiobloqueiobloqueio dedede roscaroscarosca dedede forçaforçaforça médiamédiamédia (azul)(azul)(azul) àsàsàs roscas.roscas.roscas.
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Ref.Ref.Ref. PeçaPeçaPeça DescriçãoDescriçãoDescrição Qtd.Qtd.Qtd.
COMPARTIMENTO,
central, conjunto; inclui
itens (Ref. 123, 124, 134)

24Y781 Alumínio (AAA)

101

24Y899 Aço inoxidável (SSS)

1

102 24Y565 PISTÃO, kit 1
PARAFUSO, rolamento;
inclui Ref. 107 e Ref. 108

24Y532 para compartimento
central de alumínio (AAA)

106

24Y533 para compartimento
central de aço inoxidável
(SSS)

1

107 17B332 APOIO, rolamento de
condução. Incluído com a
Ref. 106

1

108 116291 Anel em O, Tamanho
019, Fluoroelastómero;
incluído com Ref. 106

1

109† 102769 Anel em O, Tamanho 153,
Buna-N

1

110† — — — CARTUCHO, vedante 1
111† — — — VEDANTE, radial, inclui

anel em O (Ref. 111a)
1

111a† — — — Anel em O, vedante 1
112 24Y524 VEIO, unidade, conjunto;

inclui anel em O (Ref.
109), cartucho (Ref. 110)
e vedante (Ref. 111 e
111a)

1

113 24Y522 ACOPLADOR, veio 1
114 24Y521 ACOPLADOR, caixa

de transmissão; inclui
parafuso (ref. 115)

1

115 17F767 PARAFUSO, cabeça
cilíndrica, M10 x 30 mm

1

COMPARTIMENTO,
alinhamento, montagem;
inclui parafusos (Ref.ª 117
e 128) e tampa de acesso
(Ref.ª 126)

25A273 Alumínio (A04xA04xA04x)

116

25A272 Aço inoxidável (S04xS04xS04x)

1

117 17J299 PARAFUSO, cabeça
cilíndrica, M6 x 40 mm

4

CAIXA DE
VELOCIDADES,

24Y913 Para o motor BLDC
(A04B,A04B,A04B, S04BS04BS04B)

25C166 NEMA (A04E,A04E,A04E, S04ES04ES04E)

118

25C167 IEC (A04F,A04F,A04F, S04FS04FS04F)

1

Ref.Ref.Ref. PeçaPeçaPeça DescriçãoDescriçãoDescrição Qtd.Qtd.Qtd.
119 — — — ANILHA 4
120 — — — PARAFUSO, tampa,

cabeça sextavada, M6 x
16 mm

2

122 — — — PARAFUSO, tampa,
cabeça sextavada, M6 x
20 mm

2

123 24D735 BUJÃO, tubo, sem cabeça 1
124 24Y534 BUJÃO, acesso frontal

inclui anel em O (Ref.
134)

1

125 116343 PARAFUSO, terra, M5 x
0,8

1

126 25F274 COBERTURA, acesso;
inclui itens (Ref. 128, 129,
133)

1

127 24Y780 MOTOR, BLDC 1
128 — — — PARAFUSO, abaulado,

M6 x 6 mm
2

129 — — — ANILHA 2
130 120812 VEDANTE, anel em O,

tamanho 048, buna-n
1

131 112343 EMPANQUE, anel em O 1
132‡ — — — PARAFUSO, capa,

cabeça sextavada, 3/8–16
x 1 pol (apenas BLDC)

4

133 — — — JUNTA 1
134 558730 ANEL EM O 1
135‡ — — — ANILHA, de segurança,

5/16 pol. (apenas BLDC)
4

139 17J099 ARGOLA, elevação 1
140 17J467 ENCAIXE, 1/8 npt 1
141 113308 ENCAIXE, joelho 1
142 C12509 TUBO 1
143 25F022 MOTORREDUTOR, CA;

50/60 Hz; inclui itens (Ref.
119, 120, 122)

1

144� 15J075 ETIQUETA, segurança 1

� Encontram-se disponíveis gratuitamente etiquetas,
sinais, rótulos e cartões sobressalentes.
† Incluído no Kit de reparação do vedante do veio
24Y536.
‡ Incluído no Kit do motor 24Y780.
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ModelosModelosModelos montadosmontadosmontados ememem carrinhoscarrinhoscarrinhos
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Ref.Ref.Ref. PeçaPeçaPeça DescriçãoDescriçãoDescrição QtdQtdQtd
201 24Y923 CARRINHO (incluis itens a-g) 1
202 Consulte

a tabela
BOMBA 1

203 — — — PARAFUSO, sextavado 5/16 4
204 — — — ANILHA, plana 5/16 8
205 — — — ANILHA, repartida, 5/16 4
206 — — — PORCA, sextavada 5/16 4
207 24Y514 CONTROLADOR, Motor

Graco
1

208 — — — PARAFUSO, tampa de caixa
n.º 10

8

212 17L371 CABO, Compressor 1
213 17L369 CABO, Motor 1
214 17K777 CABO, Comunicação M12 1
215 — — — DESCOMPRESSÃO, cabo de

alimentação
1

216 Consulte
a tabela

CABO, alimentação, 120 V 1

217� 17B772 ETIQUETA, segurança 1
218 — — — ANILHA, plana n.º 10 16
219 — — — PORCA, segurança n.º 10 8
220 — — — PARAFUSO, tampa de caixa

1/4 pol.
4

221 — — — ANILHA, plana 1/4 pol. 8
222 — — — PORCA, segurança 1/4 pol. 4
223 24Y986 CONTROLO, pneumático 1
224 Consulte

a tabela
COMPRESSOR 1

� Encontram-se disponíveis gratuitamente etiquetas,
sinais, rótulos e cartões sobressalentes.

ModeloModeloModelo
dedede
CarrinhoCarrinhoCarrinho

ModeloModeloModelo
dadada
bombabombabomba

CompressorCompressorCompressor CaboCaboCabo dedede
alimen-alimen-alimen-
taçãotaçãotação

25A67225A67225A672 25A87925A87925A879 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70325A70325A703 25A88025A88025A880 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70425A70425A704 25A88125A88125A881 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70525A70525A705 25A88225A88225A882 24Y92124Y92124Y921 ––– 120120120 VVV 17G70317G70317G703

25A70625A70625A706 25A87925A87925A879 24Y92224Y92224Y922 ––– 240V240V240V Nen-Nen-Nen-
humahumahuma

25A70725A70725A707 25A88025A88025A880 24Y92224Y92224Y922 ––– 240V240V240V Nen-Nen-Nen-
humahumahuma

25A70825A70825A708 25A88125A88125A881 24Y92224Y92224Y922 ––– 240V240V240V Nen-Nen-Nen-
humahumahuma

25A70925A70925A709 25A88225A88225A882 24Y92224Y92224Y922 ––– 240V240V240V Nen-Nen-Nen-
humahumahuma
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CarrinhoCarrinhoCarrinho

Esta desagregação de peças representa o item 201.

Ref.Ref.Ref. PeçaPeçaPeça DescriçãoDescriçãoDescrição Qtd.Qtd.Qtd.

A — — — ◊ QUADRO, carrinho 1

B — — — †◊ ANILHA, plana 4

C — — — †◊ ANILHA, mola 4

D — — — †◊ RODA 2

E — — — †◊ E-RING 2

F 17H262◊ EIXO 1

G — — — †◊ ROLAMENTO 2

† Peças Incluídas no Kit de roda 24Z092 (apenas um lado).
◊ Todas as peças incluídas no Kit do carrinho 24Y923.
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SedesSedesSedes eee esferasesferasesferas dedede retençãoretençãoretenção
Diafragma sobremoldado de PTFE
Modelo
da
bomba

Material
da
Secção
em
contacto
com o
líquido

Trans-
missão

Material
da Secção
Central

Caixa de
veloci-
dades e
motor

Tampas de
líquido e
tubagens

Sedes Es-
feras

Diafragmas Juntas do
coletor

Certifi-
cação

1040 FG E A 04A S13 SSSSSS PTPTPT PO PTPTPT 21

KitsKitsKits dedede esferasesferasesferas

MaterialMaterialMaterial dadada
esferaesferaesfera

KitKitKit

BNBNBN D07070

CWCWCW 25A299

FKFKFK D07080

PTPTPT D07010

SPSPSP D07060

Os kits incluem:

• 4 esferas (8)

KitsKitsKits dedede sedes,sedes,sedes, apenasapenasapenas 104010401040
FGFGFG

SSSSSS 25A276

Os kits incluem:

• 4 sedes SST (7)
• 4 anéis em O PTFE (9)
• 4 anéis em O EPDM (9)

KitsKitsKits dedede juntasjuntasjuntas dedede desinfeçãodesinfeçãodesinfeção
apenasapenasapenas paraparapara bombasbombasbombas 104010401040
HS/PHHS/PHHS/PH

MaterialMaterialMaterial dadada
juntajuntajunta

KitKitKit

BNBNBN 25R600

EPEPEP 25P060

FKFKFK 26A890

PT/EP*PT/EP*PT/EP* 26A913

*Juntas ligadas de PTFE/EPDM
disponíveis apenas como peças
de substituição.

Os kits incluem:

• 4 juntas (9)
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DiafragmasDiafragmasDiafragmas
Número de configuração das amostra
Modelo
da
bomba

Material
da
Secção
em
contacto
com o
fluido

Trans-
mis-
são

Material
da Secção
Central

Caixa de
veloci-
dades e
motor

Tampas de
líquido e
tubagens

Sedes Es-
feras

Diafragmas Juntas do
coletor

Certifi-
cação

1040 FG E A 04A S13 SS PT POPOPO PT 21

KitsKitsKits dedede diafragmadiafragmadiafragma atravessadoatravessadoatravessado porporpor parafusoparafusoparafuso

BNBNBN 25R608

PSPSPS 25P131 (apenas HS, PH)

PTPTPT 25A298 (apenas FG)

SPSPSP 25P132

Os kits incluem:

• 2 diafragmas (12)

• 2 dispositivos de proteção do diafragma (13), se
aplicável

• 1 embalagem de selante anaeróbio

• 2 anéis em O

KitsKitsKits dedede diafragmasdiafragmasdiafragmas sobremoldadossobremoldadossobremoldados

POPOPO 25P133

Os kits incluem:

• 2 diafragmas sobremoldados (12) com parafuso de
regulação (S)
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KitsKitsKits dedede reparaçãoreparaçãoreparação dedede fluidosfluidosfluidos

As descrições do kit aparecem pela ordem que se
segue: Modelo da bomba, material da sede, material
da esfera, material do diafragma, material da junta.
Por exemplo, 1040HS-PH --, PT, PO, EP. Consulte
Matriz dos números de configuração, page 6 e
Matriz dos números de configuração para as bombas
HS e PH, page 7 , para definir os componentes.

KitsKitsKits dedede reparaçãoreparaçãoreparação dadada secçãosecçãosecção dedede fluido,fluido,fluido, apenasapenasapenas paraparapara
asasas bombasbombasbombas HS,HS,HS, PHPHPH

KitKitKit DescriçãoDescriçãoDescrição Qtd.Qtd.Qtd.

25R670 1040HS-PH --, BN, BN, BN 1

25R672 1040HS-PH --, CW, SP, EP 1

25R674 1040HS-PH --, PT, PO, EP 1

25R675 1040HS-PH --, PT, PS, EP 1

25R676 1040HS-PH --, PT, SP, EP 1

25R678 1040HS-PH --, SP, SP, EP 1

Os kits incluem:

• 4 esferas (8)

• 2 diafragmas (12)

• 2 dispositivos de proteção do diafragma (13), se
aplicável

• 4 juntas

• 1 embalagem de selante anaeróbio

• 2 anéis em O

KitsKitsKits dedede reparaçãoreparaçãoreparação dadada secçãosecçãosecção dedede fluido,fluido,fluido, apenasapenasapenas paraparapara
asasas bombasbombasbombas FGFGFG

KitKitKit DescriçãoDescriçãoDescrição Qtd.Qtd.Qtd.

FK1232 1040FG --, CW, SP, EP 1

FK1113 1040FG --, PT, PO, PT 1

FK1111 1040FG --, PT, PT, PT 1

FK1222 1040FG --, SP, SP, EP 1

Os kits incluem:

• 4 esferas (8)

• 2 diafragmas (12)

• 2 dispositivos de proteção do diafragma (13), se
aplicável

• 4 anéis em O

• 1 embalagem de selante anaeróbio

• 2 anéis em O
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KitsKitsKits eee acessóriosacessóriosacessórios

CabosCabosCabos dedede retornoretornoretorno dododo motormotormotor
M12,M12,M12, 888 pinospinospinos (ambas(ambas(ambas asasas extremidades)extremidades)extremidades)
PeçaPeçaPeça DescriçãoDescriçãoDescrição
17F70917F70917F709 1,01,01,0 pé;pé;pé; 0,30,30,3 mmm
15Y05115Y05115Y051 9,89,89,8 péspéspés --- 3,03,03,0 mmm
16X52116X52116X521 24,624,624,6 péspéspés --- 7,57,57,5 mmm
16P79116P79116P791 52,552,552,5 péspéspés --- 161616 mmm

KitKitKit dedede sensorsensorsensor dedede fugafugafuga 24Y66124Y66124Y661
KitKitKit dedede atualização,atualização,atualização, paraparapara adicionaradicionaradicionar umumum sensorsensorsensor dedede
fugasfugasfugas aaa umumum sistemasistemasistema existente.existente.existente. IncluiIncluiInclui sensorsensorsensor dedede fugasfugasfugas
eee bucha.bucha.bucha.
NOTA:NOTA:NOTA: AdquiraAdquiraAdquira tambémtambémtambém umumum cabocabocabo dasdasdas seguintesseguintesseguintes
opções.opções.opções. ParaParaPara sistemassistemassistemas quequeque utilizamutilizamutilizam umumum ControloControloControlo dedede
MotorMotorMotor Graco,Graco,Graco, encomendeencomendeencomende umumum cabocabocabo dedede extensãoextensãoextensão aaa
partirpartirpartir dadada primeiraprimeiraprimeira secção.secção.secção. ParaParaPara sistemassistemassistemas quequeque utilizamutilizamutilizam
umumum VFD,VFD,VFD, encomendaencomendaencomenda umumum cabocabocabo ligávelligávelligável nonono campocampocampo aaa
partirpartirpartir dadada segundasegundasegunda secção.secção.secção.

CabosCabosCabos dododo sensorsensorsensor dedede fugas/extensãofugas/extensãofugas/extensão PLCPLCPLC
M8,M8,M8, 444 pinospinospinos (ambas(ambas(ambas asasas extremidades)extremidades)extremidades)
PeçaPeçaPeça DescriçãoDescriçãoDescrição
121683121683121683 9,89,89,8 péspéspés --- 3,03,03,0 mmm
17H34917H34917H349 24,624,624,6 péspéspés --- 7,57,57,5 mmm
17H35217H35217H352 52,552,552,5 péspéspés --- 161616 mmm

CabosCabosCabos dododo sensorsensorsensor dedede fugas;fugas;fugas; dedede ligaçãoligaçãoligação ememem campocampocampo
(para(para(para VFD)VFD)VFD)
M8,M8,M8, 444 pinospinospinos (uma(uma(uma extremidade,extremidade,extremidade, caboscaboscabos soltossoltossoltos nanana
outra)outra)outra)
PeçaPeçaPeça DescriçãoDescriçãoDescrição
17H38917H38917H389 9,89,89,8 péspéspés --- 3,03,03,0 mmm
17H39017H39017H390 24,624,624,6 péspéspés --- 7,57,57,5 mmm
17H39117H39117H391 52,552,552,5 péspéspés --- 161616 mmm

KitsKitsKits dedede compressorcompressorcompressor 24Y54424Y54424Y544 (120V)(120V)(120V) eee 24Y54524Y54524Y545 (240V)(240V)(240V)
OOO kitkitkit comtémcomtémcomtém apenasapenasapenas umumum compressor.compressor.compressor.

KitsKitsKits dedede atualizaçãoatualizaçãoatualização dedede compressorcompressorcompressor 24Y92124Y92124Y921 (120(120(120 V)V)V) eee
24Y92224Y92224Y922 (240(240(240 V)V)V)
OsOsOs kitskitskits dedede atualizaçãoatualizaçãoatualização incluemincluemincluem compressor,compressor,compressor, caixacaixacaixa dododo
compressor,compressor,compressor, suportessuportessuportes eee hardwarehardwarehardware dedede montagem.montagem.montagem.

KitKitKit dedede ferramentasferramentasferramentas dedede reparaçãoreparaçãoreparação dadada secçãosecçãosecção centralcentralcentral
24Y62724Y62724Y627
IncluiIncluiInclui asasas ferramentasferramentasferramentas necessáriasnecessáriasnecessárias paraparapara retirarretirarretirar ooo
rolamentorolamentorolamento dadada secçãosecçãosecção central.central.central.

KitKitKit dedede extraçãoextraçãoextração dedede rolamentosrolamentosrolamentos 17J71817J71817J718
IncluiIncluiInclui umumum conjuntoconjuntoconjunto dedede extratorextratorextrator dedede rolamentorolamentorolamento
intermutável.intermutável.intermutável.

CaboCaboCabo dododo controlocontrolocontrolo PLCPLCPLC
M8,M8,M8, 444 pinospinospinos (uma(uma(uma extremidade,extremidade,extremidade, caboscaboscabos soltossoltossoltos nanana
outra)outra)outra)

PeçaPeçaPeça DescriçãoDescriçãoDescrição
17H36517H36517H365 9,89,89,8 péspéspés --- 3,03,03,0 mmm
17H36617H36617H366 24,624,624,6 péspéspés --- 7,57,57,5 mmm
17H36717H36717H367 52,552,552,5 péspéspés --- 161616 mmm

CabosCabosCabos dododo controladorcontroladorcontrolador paraparapara ooo motormotormotor
CaboCaboCabo pré-montadopré-montadopré-montado paraparapara ligarligarligar ooo controladorcontroladorcontrolador dododo
motormotormotor aoaoao motor.motor.motor. IncluiIncluiInclui ooo cabo,cabo,cabo, descompressoresdescompressoresdescompressores eee
terminais.terminais.terminais.
PeçaPeçaPeça DescriçãoDescriçãoDescrição
17L36817L36817L368 1,01,01,0 pé;pé;pé; 0,30,30,3 mmm
17S30617S30617S306 9,89,89,8 péspéspés --- 3,03,03,0 mmm

CabosCabosCabos dododo compressorcompressorcompressor paraparapara ooo controladorcontroladorcontrolador
CaboCaboCabo pré-montadopré-montadopré-montado paraparapara ligarligarligar ooo compressorcompressorcompressor
aoaoao controladorcontroladorcontrolador dododo motor.motor.motor. IncluiIncluiInclui ooo cabo,cabo,cabo,
descompressoresdescompressoresdescompressores eee terminais.terminais.terminais.
PeçaPeçaPeça DescriçãoDescriçãoDescrição
17L37017L37017L370 2,02,02,0 pés;pés;pés; 0,60,60,6 mmm
17S30817S30817S308 9,89,89,8 péspéspés --- 3,03,03,0 mmm

KitKitKit dedede controlocontrolocontrolo dododo motormotormotor GracoGracoGraco 24Y51424Y51424Y514
KitKitKit dedede substituiçãosubstituiçãosubstituição quequeque incluiincluiinclui ooo controlocontrolocontrolo dododo motormotormotor
GracoGracoGraco comcomcom ooo softwaresoftwaresoftware necessário.necessário.necessário.

KitKitKit dedede atualizaçãoatualizaçãoatualização dedede softwaresoftwaresoftware 17H10417H10417H104
OOO kitkitkit dedede atualizaçãoatualizaçãoatualização incluiincluiinclui autenticaçãoautenticaçãoautenticação dedede softwaresoftwaresoftware eee
instruções.instruções.instruções. NOTA:NOTA:NOTA: AdquiraAdquiraAdquira igualmenteigualmenteigualmente KitKitKit dododo cabocabocabo
dedede programaçãoprogramaçãoprogramação 24Y788.24Y788.24Y788.

KitKitKit dedede carrinhocarrinhocarrinho dedede desinfeçãodesinfeçãodesinfeção 24Y92324Y92324Y923
CarrinhoCarrinhoCarrinho ememem açoaçoaço inoxidávelinoxidávelinoxidável comcomcom rodas.rodas.rodas.

KitKitKit dododo motormotormotor ATEXATEXATEX 25C08125C08125C081
(para(para(para locaislocaislocais perigososperigososperigosos europeus)europeus)europeus)

OOO kitkitkit contémcontémcontém ooo motormotormotor eee asasas ferragensferragensferragens dedede montagemmontagemmontagem
SST.SST.SST. OOO motormotormotor ééé ATEXATEXATEX comcomcom classificaçãoclassificaçãoclassificação II2II2II2 GGG ExExEx
ddd IIBIIBIIB T3T3T3 Gb;Gb;Gb; IP55.IP55.IP55. AAA flangeflangeflange dododo motormotormotor ééé IEC90IEC90IEC90 B5B5B5
eee adapta-seadapta-seadapta-se aaa caixascaixascaixas dedede velocidadesvelocidadesvelocidades 25C16725C16725C167 eee
bombasbombasbombas comcomcom caixascaixascaixas dedede velocidadesvelocidadesvelocidades eee códigoscódigoscódigos dedede
configuraçãoconfiguraçãoconfiguração dododo motormotormotor A04FA04FA04F e S04FS04FS04F...

KitKitKit dedede motormotormotor ààà provaprovaprova dedede explosãoexplosãoexplosão 25C08225C08225C082
(para(para(para locaislocaislocais perigososperigososperigosos nanana AméricaAméricaAmérica dododo Norte)Norte)Norte)

OOO kitkitkit contémcontémcontém ooo motormotormotor eee asasas ferragensferragensferragens dedede montagemmontagemmontagem
SST.SST.SST. OOOmotormotormotor temtemtem aaa classificaçãoclassificaçãoclassificação dadada ClasseClasseClasse III GruposGruposGrupos
CCC eee D;D;D; ClasseClasseClasse IIIIII GruposGruposGrupos FFF eee G;G;G; IP54.IP54.IP54. AsAsAs dimensõesdimensõesdimensões
dadada facefaceface dadada flangeflangeflange dedede montagemmontagemmontagem sãosãosão NEMANEMANEMA 565656 CCC
eee adaptam-seadaptam-seadaptam-se aaa caixascaixascaixas dedede velocidadesvelocidadesvelocidades 25C16625C16625C166 eee
bombasbombasbombas comcomcom caixascaixascaixas dedede velocidadesvelocidadesvelocidades eee códigoscódigoscódigos dedede
configuraçãoconfiguraçãoconfiguração dododo motormotormotor A04EA04EA04E eee A04FA04FA04F...
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EspecificaçõesEspecificaçõesEspecificações TécnicasTécnicasTécnicas
BombaBombaBomba dedede DiafragmaDiafragmaDiafragma DuploDuploDuplo SaniForceSaniForceSaniForce 1040e1040e1040e dedede funcionamentofuncionamentofuncionamento elétricoelétricoelétrico

USUSUS MétricoMétricoMétrico
PressãoPressãoPressão dedede trabalhotrabalhotrabalho máximamáximamáxima dododo produtoprodutoproduto 707070 psipsipsi 0,480,480,48 MPa,MPa,MPa, 4,84,84,8 barbarbar
AmplitudeAmplitudeAmplitude dedede funcionamentofuncionamentofuncionamento dadada pressãopressãopressão dododo ararar 202020 aaa 808080 psipsipsi 0,140,140,14 aaa 0,550,550,55 MPa,MPa,MPa, 1,41,41,4 aaa 5,55,55,5 barbarbar
DimensãoDimensãoDimensão dadada entradaentradaentrada dedede ararar 3/83/83/8 pol.pol.pol. npt(f)npt(f)npt(f)
ConsumoConsumoConsumo dedede ararar

120120120 VVV CompressorCompressorCompressor <<< 0,80,80,8 cfmcfmcfm <<< 22,122,122,1 lpmlpmlpm
240240240 VVV CompressorCompressorCompressor <<< 0,70,70,7 cfmcfmcfm <<< 19,519,519,5 lpmlpmlpm

AlturaAlturaAltura dedede aspiraçãoaspiraçãoaspiração máximamáximamáxima (reduzida(reduzida(reduzida sesese asasas esferasesferasesferas nãonãonão assentaremassentaremassentarem
bembembem porporpor danosdanosdanos nasnasnas esferasesferasesferas ououou nasnasnas sedes,sedes,sedes, esferasesferasesferas leves,leves,leves, ououou
velocidadevelocidadevelocidade excessivaexcessivaexcessiva dedede circulação)circulação)circulação)

Húmido:Húmido:Húmido: 292929 péspéspés
Seco:Seco:Seco: 161616 péspéspés

Húmido:Húmido:Húmido: 8,88,88,8 mmm
Seco:Seco:Seco: 4,94,94,9 mmm

TamanhoTamanhoTamanho máximomáximomáximo dosdosdos sólidossólidossólidos bombeáveisbombeáveisbombeáveis
1040FG1040FG1040FG 1/81/81/8 pol.pol.pol. 3.23.23.2 mmmmmm

1040HS/PH1040HS/PH1040HS/PH 0,420,420,42 pol.pol.pol. 10.710.710.7 mmmmmm
IntervaloIntervaloIntervalo dadada temperaturatemperaturatemperatura dododo ararar ambienteambienteambiente paraparapara funcionamentofuncionamentofuncionamento eee
armazenagem.armazenagem.armazenagem.
NOTA:NOTA:NOTA: AAA exposiçãoexposiçãoexposição aaa temperaturastemperaturastemperaturas muitomuitomuito baixasbaixasbaixas podepodepode danificardanificardanificar asasas
peçaspeçaspeças dedede plástico.plástico.plástico.

323232 °F–104°F–104°F–104 °F°F°F 000 °C–40°C–40°C–40 °C°C°C

DeslocamentoDeslocamentoDeslocamento dedede produtoprodutoproduto porporpor ciclociclociclo 0.100.100.10 galõesgalõesgalões 0,380,380,38 litroslitroslitros
DébitoDébitoDébitomáximomáximomáximoemememfluxofluxofluxo livrelivrelivre 353535 gpm*gpm*gpm* 132,5132,5132,5 lpm*lpm*lpm*
VelocidadeVelocidadeVelocidademáximamáximamáximadadadabombabombabomba 280280280 cpmcpmcpm
TamanhoTamanhoTamanho dadada entradaentradaentrada eee dadada saídasaídasaída dedede produtoprodutoproduto
GrauGrauGrau alimentaralimentaralimentar FlangeFlangeFlange sanitáriosanitáriosanitário dedede 3,83,83,8 cmcmcm (1,5(1,5(1,5 pol)pol)pol) ououou 404040 mmmmmm DINDINDIN 118511185111851
ElevadaElevadaElevada desinfeçãodesinfeçãodesinfeção ououou farmacêuticofarmacêuticofarmacêutico FlangeFlangeFlange sanitáriosanitáriosanitário dedede 3,83,83,8 cmcmcm (1,0(1,0(1,0 pol)pol)pol) ououou 252525 mmmmmm DINDINDIN 118511185111851
MotorMotorMotor elétricoelétricoelétrico
CA,CA,CA, CECECE dedede origemorigemorigem (((04A04A04A)))
CaboCaboCabo 222 CVCVCV
VelocidadeVelocidadeVelocidade 180018001800 rpmrpmrpm (60(60(60 Hz)Hz)Hz) ououou 150015001500 rpmrpmrpm (50(50(50 Hz)Hz)Hz)
RelaçãoRelaçãoRelação dededeengrenagensengrenagensengrenagens 8,168,168,16
TensãoTensãoTensão TrifásicaTrifásicaTrifásica 230230230 V/TrifásicaV/TrifásicaV/Trifásica 460460460 VVV
BLDCBLDCBLDC (((04B04B04B)))
CaboCaboCabo 2,22,22,2 CVCVCV
VelocidadeVelocidadeVelocidade 360036003600 rpmrpmrpm
RelaçãoRelaçãoRelação dededeengrenagensengrenagensengrenagens 11,8611,8611,86
TensãoTensãoTensão 320320320 VVV CCCCCC
CaixaCaixaCaixa dedede transmissãotransmissãotransmissão semsemsem motormotormotor
NEMANEMANEMA (((04E04E04E)))
FlangeFlangeFlange dededemontagemmontagemmontagem NEMANEMANEMA 565656 CCC
RelaçãoRelaçãoRelação dededeengrenagensengrenagensengrenagens 18,0818,0818,08
IECIECIEC (((04F04F04F)))
FlangeFlangeFlange dededemontagemmontagemmontagem IECIECIEC 909090
RelaçãoRelaçãoRelação dededeengrenagensengrenagensengrenagens 18,0818,0818,08
DadosDadosDados dedede ruídoruídoruído
PotênciaPotênciaPotência sonorasonorasonora (medida(medida(medida ememem conformidadeconformidadeconformidade comcomcom aaa normanormanorma ISOISOISO---961496149614---2)2)2)

aaa umaumauma pressãopressãopressão dododo fluidofluidofluido dedede 707070 psipsipsi eee 505050 cpmcpmcpm 717171 dBadBadBa
aaa umaumauma pressãopressãopressão dododo produtoprodutoproduto dedede 303030 psipsipsi eee 280280280 cpmcpmcpm (fluxo(fluxo(fluxo pleno)pleno)pleno) 949494 dBadBadBa
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BombaBombaBomba dedede DiafragmaDiafragmaDiafragma DuploDuploDuplo SaniForceSaniForceSaniForce 1040e1040e1040e dedede funcionamentofuncionamentofuncionamento elétricoelétricoelétrico
USUSUS MétricoMétricoMétrico

PressãoPressãoPressão sonorasonorasonora [testada[testada[testada aaa 111 mmm (3,28(3,28(3,28 pés)pés)pés) dododo equipamento]equipamento]equipamento]
aaa umaumauma pressãopressãopressão dododo fluidofluidofluido dedede 707070 psipsipsi eee 505050 cpmcpmcpm 616161 dBadBadBa
aaa umaumauma pressãopressãopressão dododo produtoprodutoproduto dedede 303030 psipsipsi eee 280280280 cpmcpmcpm (fluxo(fluxo(fluxo pleno)pleno)pleno) 848484 dBadBadBa

*** VariaVariaVaria comcomcom ooo modelomodelomodelo dadada bomba.bomba.bomba. ConsulteConsulteConsulte gráficosgráficosgráficos dedede rendimentorendimentorendimento paraparapara ooo seuseuseu modelo.modelo.modelo.

PesosPesosPesos
Material da bomba Motor/Caixa de velocidades

CA NEMA IEC BLDC+
NEMA

Secção de produto
Secção
central lb kg lb kg lb kg lb kg

Alumínio 136 62 99 45 104 47 120 54
Grau alimentar

Aço inoxidável 166 75 129 58 134 61 150 68

Alumínio 147 67 110 50 115 52 131 59Elevada desinfeção
ou farmacêutico Aço inoxidável 157 80 140 63 145 66 161 73

USUSUS MétricoMétricoMétrico
PesoPesoPeso

CompressorCompressorCompressor 282828 lblblb 131313 kgkgkg
GracoGracoGraco VFDVFDVFD 666 lblblb 333 kgkgkg
ControloControloControlo dedede MotorMotorMotor GracoGracoGraco 10,510,510,5 lblblb 4,84,84,8 kgkgkg
CarrinhoCarrinhoCarrinho 333333 lblblb 151515 kgkgkg
PeçasPeçasPeças ememem contactocontactocontacto comcomcom líquidolíquidolíquido
AsAsAs peçaspeçaspeças ememem contactocontactocontacto comcomcom ooo líquidolíquidolíquido incluemincluemincluem açoaçoaço inoxidável,inoxidável,inoxidável, maismaismais material(is)material(is)material(is) escolhidosescolhidosescolhidos paraparapara opçõesopçõesopções dedede sede,sede,sede, esferaesferaesfera
eee diafragmadiafragmadiafragma
PeçasPeçasPeças quequeque nãonãonão estãoestãoestão ememem contactocontactocontacto comcomcom líquidoslíquidoslíquidos

AlumínioAlumínioAlumínio alumínio,alumínio,alumínio, açoaçoaço carbonocarbonocarbono revestido,revestido,revestido, bronzebronzebronze
AçoAçoAço inoxidávelinoxidávelinoxidável açoaçoaço inoxidável,inoxidável,inoxidável, alumínio,alumínio,alumínio, açoaçoaço carbonocarbonocarbono revestido,revestido,revestido, bronzebronzebronze
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IntervaloIntervaloIntervalo dadada temperaturatemperaturatemperatura dododo líquidolíquidolíquido

AVISOAVISOAVISO
OsOsOs limiteslimiteslimites dedede temperaturatemperaturatemperatura têmtêmtêm unicamenteunicamenteunicamente porporpor basebasebase asasas tensõestensõestensões mecânicas.mecânicas.mecânicas. AlgunsAlgunsAlguns produtosprodutosprodutos químicosquímicosquímicos podempodempodem limitarlimitarlimitar aindaaindaainda
maismaismais ooo intervalointervalointervalo dedede temperatura.temperatura.temperatura. PermaneçaPermaneçaPermaneça nonono intervalointervalointervalo dedede temperaturatemperaturatemperatura dododo componentecomponentecomponente ememem contactocontactocontacto comcomcom ooo produtoprodutoproduto quequeque
tenhatenhatenha maiormaiormaior limitação.limitação.limitação. TrabalharTrabalharTrabalhar comcomcom umaumauma temperaturatemperaturatemperatura dododo produtoprodutoproduto demasiadodemasiadodemasiado altaaltaalta ououou demasiadodemasiadodemasiado baixabaixabaixa paraparapara ososos componentescomponentescomponentes
dadada suasuasua bombabombabomba podepodepode danificardanificardanificar ooo equipamento.equipamento.equipamento.

IntervaloIntervaloIntervalo dadada temperaturatemperaturatemperatura dododo
líquidolíquidolíquido

MaterialMaterialMaterial dedede Diafragma/Esfera/SedeDiafragma/Esfera/SedeDiafragma/Esfera/Sede FahrenheitFahrenheitFahrenheit CentígradosCentígradosCentígrados

BunaBunaBuna---NNN BNBNBN 10°10°10° aaa 180180180 °F°F°F ---12°12°12° aaa 828282 °C°C°C

EsferasEsferasEsferas dedede retençãoretençãoretenção dedede policloroprenopolicloroprenopolicloropreno (((CWCWCW))) 14°14°14° aaa 176°F176°F176°F ---10°10°10° aaa 808080 °C°C°C

DiafragmaDiafragmaDiafragma sobremoldadosobremoldadosobremoldado dedede PTFEPTFEPTFE (((POPOPO))) ---40°40°40° aaa 180180180 °F°F°F ---40°40°40° aaa 828282 °C°C°C

EsferasEsferasEsferas dedede retençãoretençãoretenção dedede PTFEPTFEPTFE ououou diafragmadiafragmadiafragma dedede PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM dedede duasduasduas peçaspeçaspeças (((PTPTPT))) ---40°40°40° aaa 220°F220°F220°F ---40°40°40° aaa 104104104 °C°C°C

diafragmadiafragmadiafragma dedede 222---peçaspeçaspeças PTFE/SantoprenePTFE/SantoprenePTFE/Santoprene (((PSPSPS))) 40°40°40° aaa 180180180 °F°F°F 4°4°4° aaa 828282 °C°C°C

EsferasEsferasEsferas dedede retençãoretençãoretenção dedede Santoprene®Santoprene®Santoprene® ououou diafragmadiafragmadiafragma dedede SantopreneSantopreneSantoprene (((SPSPSP))) ---40°40°40° aaa 180180180 °F°F°F ---40°40°40° aaa 828282 °C°C°C

FluoroelastómeroFluoroelastómeroFluoroelastómero FKMFKMFKM (((FKFKFK))) ---40°40°40° aaa 275275275 °F°F°F ---40°40°40° aaa 135135135 °C°C°C
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EspecificaçãoEspecificaçãoEspecificação TécnicasTécnicasTécnicas paraparapara ooo ControloControloControlo dedede MotorMotorMotor
GracoGracoGraco

FonteFonteFonte dedede alimentaçãoalimentaçãoalimentação CCCCCC FonteFonteFonte dedede alimentaçãoalimentaçãoalimentação apenasapenasapenas ClasseClasseClasse 222

AprovaçõesAprovaçõesAprovações UL508CUL508CUL508C

ConformidadeConformidadeConformidade DiretivasDiretivasDiretivas dedede baixabaixabaixa tensãotensãotensão CECECE (2006/95/CE),(2006/95/CE),(2006/95/CE), CEMCEMCEM
(2004/108/CE)(2004/108/CE)(2004/108/CE) eee RSPRSPRSP (2011/65/UE)(2011/65/UE)(2011/65/UE)

TemperaturaTemperaturaTemperatura ambienteambienteambiente ---404040 °F°F°F ––– 104104104 °F°F°F ---40°C40°C40°C ––– 40°C40°C40°C

ClassificaçãoClassificaçãoClassificação ambientalambientalambiental TipoTipoTipo 4X,4X,4X, IPIPIP 666666

EspecificaçõesEspecificaçõesEspecificações dedede sensibilidadesensibilidadesensibilidade aoaoao sobreaquecimentosobreaquecimentosobreaquecimento 0–3,30–3,30–3,3 VVV CC,CC,CC, 111 mAmAmA máximomáximomáximo

EspecificaçõesEspecificaçõesEspecificações dedede entradaentradaentrada

TensãoTensãoTensão dadada linhalinhalinha dedede entradaentradaentrada 120/240120/240120/240 VVV CA,CA,CA, linhalinhalinha---aaa---linhalinhalinha

FaseFaseFase dadada linhalinhalinha dedede entradaentradaentrada MonofásicaMonofásicaMonofásica

FrequênciaFrequênciaFrequência dadada linhalinhalinha dedede entradaentradaentrada 50/6050/6050/60 HzHzHz

CorrenteCorrenteCorrente dedede entradaentradaentrada porporpor fasefasefase 16A16A16A

ClassificaçãoClassificaçãoClassificação máximamáximamáxima dedede proteçãoproteçãoproteção dododo circuitocircuitocircuito dedede derivaçãoderivaçãoderivação 202020 A,A,A, DisjuntorDisjuntorDisjuntor dedede curvacurvacurva inversainversainversa

ClassificaçãoClassificaçãoClassificação dadada correntecorrentecorrente dedede curtocurtocurto---circuitocircuitocircuito 555 kAkAkA

EspecificaçõesEspecificaçõesEspecificações dedede saídasaídasaída

TensãoTensãoTensão dadada linhalinhalinha dedede saídasaídasaída 0–2640–2640–264 VVV CACACA

FaseFaseFase dadada linhalinhalinha dedede saídasaídasaída TrifásicaTrifásicaTrifásica

CorrenteCorrenteCorrente dedede saídasaídasaída 0–120–120–12 AAA

PotênciaPotênciaPotência dedede saídasaídasaída 1,921,921,92 KW/2,6KW/2,6KW/2,6 CVCVCV

SobrecargaSobrecargaSobrecarga dedede saídasaídasaída 200%200%200% durantedurantedurante 0,20,20,2 segundossegundossegundos

AAA unidadeunidadeunidade estáestáestá dotadadotadadotada dedede meiosmeiosmeios paraparapara aceitaraceitaraceitar eee agiragiragir ememem funçãofunçãofunção dedede umumum sinalsinalsinal emitidoemitidoemitido porporpor umumum sensorsensorsensor térmicotérmicotérmico nonono motor.motor.motor. AAA deteçãodeteçãodeteção
dedede sobretemperaturasobretemperaturasobretemperatura dododo motormotormotor ééé necessárianecessárianecessária paraparapara mantermantermanter aaa proteçãoproteçãoproteção dedede sobrecargasobrecargasobrecarga dododo motor.motor.motor.
OOO limitelimitelimite dedede corrente,corrente,corrente, definidodefinidodefinido atravésatravésatravés dododo motor,motor,motor, ééé fornecidofornecidofornecido comocomocomo umaumauma proteçãoproteçãoproteção secundáriasecundáriasecundária contracontracontra aaa sobrecargasobrecargasobrecarga dododo motor.motor.motor.
TodasTodasTodas asasas instalaçõesinstalaçõesinstalações eee cablagenscablagenscablagens têmtêmtêm dedede cumprircumprircumprir ooo NECNECNEC eee ososos códigoscódigoscódigos elétricoselétricoselétricos locais.locais.locais.

CaliforniaCaliforniaCalifornia PropositionPropositionProposition 656565
RESIDENTESRESIDENTESRESIDENTES NANANA CALIFÓRNIACALIFÓRNIACALIFÓRNIA

ADVERTÊNCIA:CancroADVERTÊNCIA:CancroADVERTÊNCIA:Cancro eee danosdanosdanos aoaoao aparelhoaparelhoaparelho reprodutorreprodutorreprodutor ––– www.P65warnings.ca.gov.www.P65warnings.ca.gov.www.P65warnings.ca.gov.
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GarantiaGarantiaGarantia StandardStandardStandard dadada GracoGracoGraco

A Graco garante que todo o equipamento referenciado no presente documento, fabricado pela Graco e
ostentando o seu nome, está isento de defeitos de material e acabamento na data da venda para utilização do
comprador original. Com a exceção de qualquer garantia especial, prorrogada ou limitada publicada pela Graco,
a Graco irá, durante um período de doze meses a contar da data de venda, reparar ou substituir qualquer peça
de equipamento que a Graco considere defeituosa. Esta garantia aplica-se apenas quando o equipamento for
instalado, operado e mantido em conformidade com as recomendações escritas da Graco.

Esta garantia não cobre, e a Graco não será responsável, pelo desgaste normal, nem por qualquer avaria,
dano ou desgaste causados por uma instalação incorreta, utilização indevida, desgaste por atrito, corrosão,
manutenção inadequada ou indevida, negligência, acidente, alteração ilegal ou substituição por componentes de
terceiros. A Graco também não será responsável pelo mau funcionamento, danos ou desgaste causados pela
incompatibilidade do equipamento Graco com estruturas, acessórios, equipamento ou materiais não fornecidos
pela Graco, nem pela conceção, fabrico, instalação, operação ou manutenção inadequadas das estruturas,
acessórios, equipamento ou materiais não fornecidos pela Graco.

Esta garantia está condicionada pela devolução previamente paga do equipamento alegadamente defeituoso a
um distribuidor autorizado da Graco para retenção do alegado defeito. Se a reclamação for validada, a Graco
reparará ou substituirá gratuitamente as peças defeituosas. O equipamento será devolvido ao comprador original,
sendo as despesas de transporte reembolsadas. Caso a inspeção do equipamento não confirme qualquer defeito
no material ou acabamento, a reparação será executada por um preço aceitável, que pode incluir o custo das
peças, da mão-de-obra e do transporte.

ESTAESTAESTA GARANTIAGARANTIAGARANTIA ÉÉÉ EXCLUSIVAEXCLUSIVAEXCLUSIVA EEE SUBSTITUISUBSTITUISUBSTITUI QUAISQUERQUAISQUERQUAISQUER OUTRASOUTRASOUTRAS GARANTIAS,GARANTIAS,GARANTIAS, EXPRESSASEXPRESSASEXPRESSAS OUOUOU
IMPLÍCITAS,IMPLÍCITAS,IMPLÍCITAS, INCLUINDO,INCLUINDO,INCLUINDO, MASMASMAS NÃONÃONÃO SESESE LIMITANDOLIMITANDOLIMITANDO A,A,A, GARANTIAGARANTIAGARANTIA DEDEDE COMERCIABILIDADECOMERCIABILIDADECOMERCIABILIDADE OUOUOU GARANTIAGARANTIAGARANTIA
DEDEDE ADEQUAÇÃOADEQUAÇÃOADEQUAÇÃO AAA DETERMINADODETERMINADODETERMINADO FIM.FIM.FIM.

A obrigação única da Graco e a possibilidade de recurso do comprador pela quebra de qualquer garantia, deverão
ser as supramencionadas. O comprador concorda que não há qualquer outro recurso disponível (incluindo, mas
não se limitando a, danos supervenientes ou indiretos por perda de lucros, perda de vendas, lesão pessoal ou
danos materiais, ou qualquer outra perda superveniente ou indireta). Qualquer ação no sentido de invocar a
garantia deverá ser apresentada no prazo de dois (2) anos a partir da data de aquisição.

AAA GRACOGRACOGRACO NÃONÃONÃO FORNECEFORNECEFORNECE QUALQUERQUALQUERQUALQUER GARANTIAGARANTIAGARANTIA EEE NEGANEGANEGA QUAISQUERQUAISQUERQUAISQUER GARANTIASGARANTIASGARANTIAS IMPLÍCITASIMPLÍCITASIMPLÍCITAS DEDEDE
QUEQUEQUE OOO PRODUTOPRODUTOPRODUTO SIRVASIRVASIRVA PARAPARAPARA OOO USOUSOUSO AAA QUEQUEQUE SESESE DESTINA,DESTINA,DESTINA, DEDEDE ADEQUAÇÃOADEQUAÇÃOADEQUAÇÃO AAA DETERMINADODETERMINADODETERMINADO FIMFIMFIM
RELATIVAMENTERELATIVAMENTERELATIVAMENTE AAA ACESSÓRIOS,ACESSÓRIOS,ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTO,EQUIPAMENTO,EQUIPAMENTO, MATERIAISMATERIAISMATERIAIS OUOUOU COMPONENTESCOMPONENTESCOMPONENTES COMERCIALIZADOSCOMERCIALIZADOSCOMERCIALIZADOS
MASMASMAS NÃONÃONÃO FABRICADOSFABRICADOSFABRICADOS PELAPELAPELA GRACO.GRACO.GRACO. Os artigos vendidos, mas não fabricados pela Graco (como motores
elétricos, interruptores, tubos, etc.), estão sujeitos à garantia, caso exista, do seu fabricante. A Graco prestará
assistência aceitável ao comprador no caso de violação de qualquer uma destas garantias.

A Graco não será responsabilizada, em nenhuma circunstância, por prejuízos indiretos, acidentais, especiais ou
consequentes, resultantes do equipamento indicado fornecido pela Graco, nem pelo fornecimento, desempenho
ou utilização de quaisquer produtos ou artigos incluídos, quer devido a uma violação do contrato e da garantia,
quer por negligência da Graco ou outros motivos.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices
and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be
drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en
Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou
en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

InformaçõesInformaçõesInformações dadada GracoGracoGraco

Para obter as informações mais recentes sobre os produtos Graco, visite www.graco.com.
Para obter informações sobre patentes, visite www.graco.com/patents.
ParaParaPara efetuarefetuarefetuar umaumauma encomenda,encomenda,encomenda, contacte o distribuidor da Graco ou ligue para saber qual é o
distribuidor mais próximo.
Telefone:Telefone:Telefone: 612-623-6921 ououou númeronúmeronúmero gratuito:gratuito:gratuito: 1-800-328-0211 Fax:Fax:Fax: 612-378-3505

Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento refletem as
mais recentes informações sobre o produto disponíveis à data da publicação.

A Graco reserva-se o direito de efetuar alterações em qualquer momento sem aviso prévio.
Tradução das instruções originais. This manual contains Portuguese. MM 334188

SedeSedeSede dadada Graco:Graco:Graco: Minneapolis
EscritóriosEscritóriosEscritórios Internacionais:Internacionais:Internacionais: Bélgica, China, Japão, Coreia

GRACOGRACOGRACO INC.INC.INC. EEE SUBSIDIÁRIASSUBSIDIÁRIASSUBSIDIÁRIAS ••• P.O.P.O.P.O. BOXBOXBOX 144114411441 ••• MINNEAPOLIS,MINNEAPOLIS,MINNEAPOLIS, MNMNMN 55440-144155440-144155440-1441 ••• EUAEUAEUA
CopyrightCopyrightCopyright 2015,2015,2015, GracoGracoGraco Inc.Inc.Inc. TodosTodosTodos ososos locaislocaislocais dedede fabricofabricofabrico dadada GracoGracoGraco estãoestãoestão registadosregistadosregistados ememem conformidadeconformidadeconformidade comcomcom aaa ISOISOISO

9001.9001.9001.

www.graco.com
Revisão R, junho de 2021
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