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PREFÁCIO

Utilizando este manual
Este manual destina-se a ser utilizado como uma obra de 
referência para profissionais, bem treinados e habilitados a 
instalar com segurança, utilizar, manter e reparar o produto 
mencionado na capa deste documento.

Pictogramas e símbolos
Os seguintes pictogramas e símbolos são usados neste 
manual:

DICA
Sugestões e recomendações para simplificar a 
execução de tarefas e acções.
ATENÇÃO!
Um comentário com informações adicionais para o 
usuário. Um comentário traz possíveis problemas à 
atenção do usuário.
CUIDADO!
Procedimentos não efetuados com a cautela 
necessária, podem danificar o produto, a oficina ou 
o ambiente. 
AVISO!
Procedimentos que, caso não sejam realizados com 
a cautela necessária, podem danificar o produto ou 
causar ferimentos graves. 
AVISO!
Perigo de incêndio! Aviso importante para evitar 
incêndios. 

AVISO!
Perigo de explosão! Aviso importante para evitar 
incêndios. 

Equipamento de Proteção Individual (EPI)
Instruções para usar proteção respiratória ao 
realizar trabalhos de manutenção, manutenção e 
reparo, bem como durante testes funcionais. 
Recomendamos o uso de um respirador de meia 
face de acordo com a EN 149: 2001 + A1: 2009, 
classe FFP3 (Diretiva 89/686/EEC).
Equipamento de Proteção Individual (EPI)
Instruções para usar luvas de proteção ao realizar 
trabalhos de manutenção, manutenção e reparação.   

Indicadores de texto
Resultados indicados por “-” (hífen) dizem respeito a 
enumerações. 
Resultados indicados por “•” (ponto) descrevem passos a 
tomar. 

1 INTRODUÇÃO

1.1 Identificação do produto

A placa de identificação contém, entre outras coisas, 
os seguintes dados:
 - nome do produto
 - número de série

1.2 Descrição geral

O KUA-160 é um braço de extração com uma dobradiça central 
externa. O exaustor removível tem uma malha de segurança. 
O braço está equipado com uma válvula de controle e pode ser 
girado a 360°1. O exaustor é móvel a 90° em quatro direções. 

O braço KUA-160 está disponível em quatro tipos diferentes:
 - tipo H: para montagem suspensa (suporte de parede 
incluído)

1. KUA-160 ATEX: Girável a 359° graças ao fio Litz

 - tipo S: para montagem em pé (por exemplo, em uma 
unidade móvel)

 - tipo ATEX: aprovado para utilização em ambientes 
explosivos Zona 1 e 21; marcação Ex II 2G 2D (apenas para 
montagem suspensa)2

 - tipo H-D: para montagem suspensa, com válvula de 
intercepção selada

1.3 Opções e acessórios

FlowGuard Sensor de fluxo de ar

KUA-160 todos os tipos (excepto para as versões ATEX) 

S-100 Interruptor de ligar/desligar manual para 
montagem no exaustor

LL-5.5/24-160 Interruptor de ligar / desligar manual, incl. 
luz de trabalho LED

1.4 Combinações de produto

Você pode usar o KUA-160 com os seguintes produtos:

1.4.1 KUA-160/2H | 3H | 4H (incl. versões ATEX)

FUA-1800 0,55 kW
Ventilador de extração

FUA-2100 0,75 kW
PA-110/160 1,1 m

Poste
PA-220/160 2,2 m
FM-15/160 1,5 m

Grua de extensão 
(tipo FlexMax)

FM-25/160 2,5 m
FM-35/160 3,5 m
FM-45/160 4,5 m
ERC Calha de extração
SLE-30 3 m Mangueira de extensão

1.4.2 KUA-160/2S | 3S | 4S

MobileGo
Extrator de fumos de soldadura móvel

MobilePro
PA-110/160 1,1 m Pilar [+ suporte de parede 

adicional, art. nº 0000101537]PA-220/160 2,2 m

1.5 Especificações técnicas

Dimensões e propriedades físicas
Comprimento:
 - KUA-160/2
 - KUA-160/3
 - KUA-160/4

 - 2 m
 - 3 m
 - 4 m

Diâmetro:
 - tubos
 - abertura do exaustor

 - Ø 160 mm
 - Ø 300 mm

Material dos tubos alumínio
Material das mangueiras:
 - tipos H e S

 - tipo ATEX

 - PVC com arame de aço para 
molas

 - polietileno com fio de aço para 
molas revestido a cobre 

Peso:
 - KUA-160/2
 - KUA-160/3
 - KUA-160/4
 - suporte de parede (tipos 
H)

 - 14 kg
 - 15 kg
 - 17 kg
 - 4 kg

2. De acordo com TRGS 727 & Diretiva ATEX 2014/34/EU
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Desempenho
Fluxo de ar recomendado
 - fluxo de ar mín.

800-1200 m³/h
800 m³/h

1.6 Alcance de trabalho

Consulte Fig. I na página 11.

1.7 Queda de pressão

Consulte Fig. II na página 11.

Consulte a ficha do produto disponível, para as 
especificações detalhadas do produto.

1.8 Condições ambientais e de processo

Temperatura de elaboração:
 - min.
 - nom.
 - máx.

5°C
20°C
70°C

Humidade relativa máx. 90%
Uso ao ar livre permitido não

2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

2.1 Componentes

O produto consiste dos seguintes componentes principais e 
elementos:

Fig. 2.1
A Suporte de parede3

B Flange rotativa
C Mangueira
D Tubo interno
E Dobradiça do meio
F Tubo externo
G Válvula de corte selada4

H O exaustor inclui válvula de controle

Fig. 2.1 
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Principais componentes e elementos

3. Apenas aplicável para os tipos H

4. Aplicável apenas aos tipos H-D 

2.1.1 KUA-160 ATEX

Os braços KUA-160 ATEX são adequados para utilização em 
ambientes potencialmente explosivos. Eles cumprem as 
directivas ATEX devido a:
 - mangueiras antiestáticas em vez das mangueiras normais
 - fios litz que interligam as partes metálicas do braço

2.2 Operação

A fumaça da solda é extraído através do exaustor do braço por 
um único ventilador ou um ventilador central. O braço de 
extração descarrega o ar poluído para uma conduta de 
extração com unidade de filtragem ou directamente para a 
atmosfera. 

O exaustor capô do braço está equipado com uma válvula de 
controle para cortar ou regular o fluxo de ar. A válvula é 
utilizada principalmente quando vários braços de extração são 
integrados em uma instalação de linha; em tais configurações, 
o fechamento da válvula evita a perda de ar aquecido 
dispendioso.

3 SEGURANÇA

Geral
O fabricante não assume qualquer responsabilidade 
por danos ao produto ou danos pessoais causados 
por ignorar as instruções de segurança neste 
manual, ou por negligência durante a instalação, utilização, 
manutenção e reparação do produto mencionado na capa 
deste documento e quaisquer acessórios correspondentes. 
Condições de trabalho específicas ou acessórios utilizados 
podem exigir instruções de segurança adicionais. Contacte 
imediatamente o seu fornecedor se você detectar um perigo 
potencial ao utilizar o produto.

O utilizador do produto é sempre totalmente 
responsável por observar as instruções de segurança 
e regulamentos locais. Observe todas as instruções e 
regulamentos de segurança aplicáveis.

Manual de instruções
 - Todos os que trabalham em ou com o produto, devem estar 
familiarizados com o conteúdo deste manual e devem 
observar rigorosamente as instruções nele contidas. A 
administração deve instruir o pessoal, de acordo com o 
manual e observar todas as instruções e orientações dadas. 

 - Não altere a ordem dos passos a tomar.
 - Mantenha sempre o manual junto ao produto. 

Utilizadores
 - O uso deste produto está reservado exclusivamente para 
utilizadores autorizados, bem treinados e qualificados. 
Pessoal temporário e pessoal em treinamento só podem usar 
o produto sob a supervisão e responsabilidade de 
engenheiros qualificados. 

 - Fique alerta e mantenha a sua atenção para o seu trabalho. 
Não use o produto quando estiver sob a influência de drogas, 
álcool ou remédios. 

 - O produto não deve ser usado por crianças ou pessoas com 
incapacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de 
experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido 
supervisão ou instrução. 

 - As crianças devem ser supervisionadas, para não brincarem 
com o produto.
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Finalidade do uso5

O produto foi concebido exclusivamente para a extração de 
fumos e partículas que são libertados durante os processos 
mais comuns de solda e corte. A utilização do produto para 
outras finalidades é considerada contrária à sua utilização. O 
fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos ou 
ferimentos resultantes da utilização desse tipo. O produto foi 
construído de acordo com as normas mais exigentes e 
regulamentos de segurança reconhecidos. Utilize somente este 
produto quando estiver em perfeitas condições técnicas, de 
acordo com sua utilização e as instruções que são explicadas 
no manual do utilizador.

Especificações técnicas
As especificações contidas neste manual não devem ser 
alteradas. 

Modificações
Modificação do (partes de) produto não é permitida.

Combinações de produto
Se o produto for usado em combinação com outros produtos 
ou máquinas, as instruções de segurança na documentação 
desses produtos também se aplicam.

Instalação
 - A instalação deste produto está reservada exclusivamente 
para engenheiros autorizado, bem treinados e qualificados. 

 - Durante a instalação, use sempre equipamento de proteção 
individual (EPI) para evitar ferimentos. Isso também se 
aplica a pessoas que entram na área de trabalho durante a 
instalação.

 - Use equipamento e proteções de segurança adequados 
quando trabalhar em um nível superior a 2 metros (6.5 pés) 
(restrições locais podem ser aplicadas). 

 - Não instale o produto na frente de entradas e saídas que 
devem ser utilizadas para os serviços de emergência. 

 - Prestar atenção aos tubos de gás e água e cabos elétricos.
 - Garantir que o espaço de trabalho está bem iluminado. 
 - Fique alerta e mantenha a sua atenção para o seu trabalho. 
Não instale o produto quando estiver sob a influência de 
drogas, álcool ou remédios. 

 - Ar que contenha partículas como o crómio, níquel, berílio, 
cádmio, chumbo, etc, que são um perigo para a saúde, 
nunca deverão ser reciclados. Este ar deve sempre ser 
trazido para fora da área de trabalho.

Utilização
AVISO!
Perigo de incêndio! Não utilize o produto para:
 - aplicações de polimento em combinação com 
retificação, soldagem ou qualquer outra aplicação 
que gere faíscas (as fibras dos discos de polimento ou aba 
abrasiva são altamente inflamáveis e apresentam um alto risco de 
incêndio do filtro quando expostas a faíscas)

 - corte a carvão
 - extração de partículas inflamáveis, brilhando ou 
ardendo ou sólidos ou líquidos

 - extração de fumos agressivos (como o ácido 
clorídrico) ou partículas afiadas

 - chupar cigarros, charutos, tecidos oleados, e 
outras partículas, objetos e ácidos em chamas

5. “Uso pretendido”, conforme explicado na EN-ISO 12100-1, é o uso para o qual 
o produto técnico é adequado, conforme especificado pelo fabricante, inclusive 
suas instruções no folheto de vendas. Em caso de dúvida é o uso que pode ser 
deduzida a partir da construção, o modelo e a função do produto técnico, que é 
considerado o uso normal. Operar a máquina dentro dos limites da sua 
utilização também envolve a observação das instruções no manual do usuário.

AVISO!
Perigo de explosão! Não use o produto para 
aplicações com risco de explosão, por exemplo:
 - corte laser de alumínio
 - moagem de alumínio e magnésio
 - ambientes explosivos ou substâncias/gases 
explosivas

Este aviso não se aplica aos braços KUA-160 ATEX
AVISO!
Não utilize o produto para:
 - extração de gases quentes (mais de 70°C 
continuamente)

 - pulverização a chama
 - extração de cimento, pó de serra, pó de madeira, 
areia, etc

• Inspecionar o produto e verificar se há danos. Verificar o 
funcionamento dos recursos de segurança. 

• Durante o uso, use sempre Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) para evitar ferimentos. Isso também se 
aplica a pessoas que entram na área de trabalho.

• Verifique o ambiente de trabalho. Não permita pessoas não 
autorizadas a entrar no ambiente de trabalho. 

• Proteger o produto contra água e humidade.
• Certifique-se que o espaço está suficientemente ventilado; 

isto aplica-se especialmente a espaços confinados.
• Certifique-se que a oficina, nas proximidades do produto, 

contém informação suficiente para extintores de incêndio 
aprovados (adequados para as classes de incêndio ABC). 

Serviços, manutenção e reparações
• Observe os intervalos de manutenção contidos neste 

manual. Manutenção em atraso pode levar a altos custos 
para a reparação e revisão e pode tornar a garantia nula e 
sem efeito. 

• Sempre use equipamento de proteção individual (EPI) para 
evitar ferimentos. Isso também se aplica a pessoas que 
entram na área de trabalho.

• Certifique-se que o espaço está suficientemente ventilado. 
• Use sempre as ferramentas, materiais, lubrificantes e 

técnicas de serviços que tenham sido aprovados pelo 
fabricante. Nunca utilize ferramentas gastas e não deixar 
nenhuma ferramenta no interior ou em cima do produto. 

• As características de segurança que foram retirados para 
manutenção de serviços ou reparações, devem ser 
colocados de volta imediatamente depois de terminar estes 
trabalhos e deve ser verificado que ainda funcionam 
correctamente. 

• Use equipamento e proteções de segurança adequados 
quando trabalhar em um nível superior a 2 metros (6.5 
pés) (restrições locais podem ser aplicadas). 

• Limpe depois a área.

ATENÇÃO!
Serviço de manutenção e reparos devem ser 
realizados em conformidade com as diretivas TRGS 
560 e TRGS 528 por pessoas autorizadas, 
qualificadas e treinadas, utilizando as práticas de 
trabalho adequadas.

Equipamento de Proteção Individual 
(EPI)
Use proteção respiratória e luvas de 
proteção durante o serviço, manutenção e 
reparos.
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4 INSTALAÇÃO

4.1 Ferramentas e requisitos

As seguintes ferramentas e requisitos são 
necessários para instalar o produto:
 - ferramentas básicas

4.2 A ser produzidos localmente

As seguintes ferramentas são necessários para 
instalar o produto:
 - material de montagem na parede6

4.3 Desembalar

Verifique se o produto está completo. O pacote deve 
conter:
 - braço de extração (pré-montado)
 - flange rotativa
 - anel giratório do braço, incl. colar de borracha
 - campânula de extração
 - gola da campânula com malha de segurança
 - arruela M20

Adicionalmente para os tipos “H”:
 - suporte de parede (com flange rotativo integrado)
 - parafuso sextavado M6x25 (4)

Se faltarem peças ou estiverem danificadas, contacte o 
fornecedor. 

Existem diferentes maneiras de instalar o braço 
KUA.
Fig. III na página 11 apresenta um resumo dos 
parágrafos relevantes por tipo de braço 
(especificamente H, ATEX e S) e a sequência de 
montagem preferida.

Para montagem do KUA-160/H (suspenso; incluindo ATEX):
• continue com o o parágrafo 4.4

Para montagem do KUA-160/S (em pé):
• continue com o o parágrafo 4.5

4.4 Montagem do KUA-160/H (incluindo ATEX)

Para exemplos de montagem, consulte Fig. IV na 
página 11.

Para montagem na parede ou numa estrutura de 
montagem:
• continue com o o parágrafo 4.4.1

Para montagem em um pilar (PA):
• continue com o o parágrafo 4.4.2

Para montagem em uma grua de extensão (FlexMax):
• consulte a folha de instruções que é fornecida com o 

FlexMax
• posteriormente: prossiga com o parágrafo 4.4.3

6. O tipo de hardware depende do tipo de parede

4.4.1 Montagem na parede

AVISO!
Antes de instalar o produto, certifique-se de que a 
parede ou estrutura de montagem é suficientemente 
forte. Consultar o parágrafo 1.5 para o peso do 
produto.
Consultar Fig. VII na página 12 para as 
dimensões e medidas de montagem do suporte de 
parede.

O pacote não contém nenhuma ferragem de montagem para o 
suporte de parede, uma vez que a ferragem de montagem 
necessária depende do tipo de parede. Você pode montar o 
suporte de parede, por exemplo:
A uma parede fina de tijolo ou concreto (espessura mínima 

de 100 mm), com quatro hastes roscadas M10;
B uma parede espessa de tijolo ou betão, com quatro 

cavilhas M10x120x60;
C um perfil de aço (por exemplo, perfil H), com quatro hastes 

roscadas M10. Para este fim, dois tubos quadrados 
(30x30x3 mm) precisam ser montados para evitar dobras.

Fig. 4.1
• Instale o suporte de parede na parede ou na estrutura de 

montagem.

Fig. 4.1 

A C

B

Montagem do suporte de parede

Para montagem do braço no suporte de parede:
• continue com o o parágrafo 4.4.3

4.4.2 Montagem em um pilar

Os pilares PA-110/160 e PA-220/160 são adequados para 
várias posições de montagem:

Montagem em Posição
Piso

vertical
Teto
Parede horizontal
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Ferragens de montagem recomendadas:

Montagem de: Ferragem:
Pilar em piso de concreto Parafusos de ancoragem
Pilar até ao teto Parafusos de ancoragem
Pilar até à parede Depende do tipo de parede 

(consulte também o parágrafo 
4.4.1)

Suporte de parede para o 
pilar

4x parafuso M12x30 com
4x porca M12

Fig. 4.2
• Determinar a posição do pilar.
• Instale a placa de montagem em conformidade.
• Instale o suporte de parede no pilar.

Consulte a Fig. VI na página 12 para instruções 
detalhadas de montagem de:
 - placa de montagem para o pilar
 - suporte de parede para o pilar

• Instale o pilar no chão, parede ou teto.

Montagem no 
chão

Montagem no 
teto

Montagem na parede

Fig. 4.2 Poste (PA)

Para montagem do braço no suporte de parede:
• continue com o o parágrafo 4.4.3

4.4.3 Montagem do braço

DICA
Faça uma verificação de equilíbrio do braço antes de 
prender as mangueiras. Consulte o parágrafo 6.2.

Fig. 4.3
• Remova a contraporca M20 (A) da haste da dobradiça (E). 
• Mova a braçadeira da mangueira (F) e o anel giratório do 

braço (incl. colar de borracha) (D) sobre a haste da 
dobradiça (E). 

• Coloque a arruela M20 (C) no anel giratório do braço (D). 
• Coloque a haste da dobradiça (E) no flange giratório (B). 
• Coloque a mangueira (G) sobre o anel giratório do braço 

(D).
• Use os anéis de borracha para tornar as conexões 

herméticas.
• Fixe a mangueira (G) ao anel giratório (D) com a 

braçadeira da mangueira (F).
• Coloque a contraporca M20 (A) na haste da dobradiça (E) e 

aperte-a. 

• Instale o conjunto no suporte de parede com os 8 
parafusos M6x25 + arruelas M6. 

Fig. 4.3 

A

B

C

D

E

F

B

D

F

G

G

Montagem do braço

Para a montagem do exaustor:
• consulte o parágrafo 4.6

No caso de um KUA-160/H ATEX:
• posteriormente prossiga com o parágrafo 4.7

4.4.4 Montagem do ventilador

Para instalar um ventilador de extração7 no braço, faça o 
seguinte.

Fig. 4.4
• Ponha o ventilador no suporte de parede.
• Inserir 4 parafusos M6x258 através do fundo do suporte de 

parede nas porcas gaiola da caixa do ventilador.
• Aperte os parafusos de forma segura.

DESCRIPTION:REV.:DRAWING NO:

3RD ANGLE PROJECTION

-0-
DATE:  -

MATERIAL:  -

DRAWN:  MKG

The information contained in this
drawing is the sole property of
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Fig. 4.4 Montagem do ventilador

7. Tipos adequados: consultar o parágrafo 1.4

8. Os parafusos são fornecidos com o braço
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4.5 Montagem do KUA-160/S

Para exemplos de montagem, consulte Fig. V na 
página 11.

Para montagem em um pilar(PA):
• continue com o o parágrafo 4.5.1

Para montagem em um suporte de parede:
• continue com o o parágrafo 4.5.2

Para montagem em uma unidade móvel:
• continue com o o parágrafo 4.5.3

4.5.1 KUA-160/S em um poste

Fig. 4.5
• Desmonte o flange rotativo do suporte de parede e mude a 

posição de baixo para cima.

Fig. 4.5 Posição do flange rotativo

Para montagem do suporte de parede na escora:
• prosseguir com o parágrafo 4.4.2
• subsequentemente: prosseguir com as instruções de Fig. 

4.7 (parágrafo 4.5.3)

4.5.2 KUA-160/S em um suporte de parede

Para montagem do braço a um suporte de parede:
• Prosseguir com as instruções de Fig. 4.5 (parágrafo 

4.5.1)
• posteriormente: prosseguir com as instruções de Fig. 4.7 

(parágrafo 4.5.3)

4.5.3 KUA-160/S em uma unidade móvel

DICA
Faça uma verificação de equilíbrio do braço antes de 
prender as mangueiras. Consulte o parágrafo 6.2. 

Fig. 4.6
• Instale o flange rotativo (C) na unidade de filtragem com 

os 8 parafusos M6x25 (A) + arruelas M6 (B). 

A (8x)

B (8x)

C

B

A

C

D

F
E

A (8x)

B (8x)

C

B

A

C

D

F
E

Fig. 4.6 Flange rotativa

Fig. 4.7
• Mova a braçadeira da mangueira (C) e o anel giratório do 

braço (incl. colar de borracha) (D) sobre a haste da 
dobradiça (B). 

• Coloque a arruela M20 (E) no flange rotativo (F). 
• Colocar a haste da dobradiça (B) no flange rotativo (F). 
• Coloque a mangueira (A) sobre o anel giratório (D).
• Use os anéis de borracha para tornar as conexões 

herméticas.
• Fixe a mangueira (A) ao anel giratório (D) com a 

braçadeira da mangueira (C).

ATENÇÃO!
Certifique-se de instalar a arruela M20 (E) entre o 
flange rotativa e o anel giratório para evitar danos.

A (8x)

B (8x)

C

B

A

C

D

F
E

A (8x)

B (8x)

C

B

A

C

D

F
E

Fig. 4.7 Braço na unidade móvel

Para a montagem do exaustor:
• continue com o o parágrafo 4.6

4.6 Campânula

Fig. 4.8
• Afrouxe o material de montagem que está preso à 

dobradiça do capô. 
• Instale a campânula de exaustão (G) com o parafuso (F), 2 

arruelas (E), 2 arruelas de pressão (D) e uma contraporca 
(C).

• Instale a gola (H) na campânula (G). Prenda-o com o clipe. 
• Instale o tubo de mangueira (A) na campânula. 
• Fixe o tubo da mangueira com uma braçadeira de 

mangueira (B).

Fig. 4.8 

C

A

F

H

G

D (2x) 

D (2x) 

E (2x) 

Montagem do exaustor 
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4.7 KUA-160 ATEX

O braço KUA-160 ATEX é fornecido de fábrica com fios litz 
entre as partes metálicas do braço, incluindo os fios de aço 
para molas das mangueiras. Para tornar o braço adequado 
para uso em atmosferas potencialmente explosivas, você deve 
fazer uma conexão de terra.

Fig. 4.11
• Ligue o fio litz (A) ao exaustor de extração com o conector 

faston.

Fig. 4.9 

A

A

Ligação do fio litz ao exaustor

Fig. 4.10
• Ligar o outro fio litz (A) à conduta de extração com um 

parafuso auto-roscante9.
• Certifique-se de que a rotação do braço não é obstruída 

pelo fio litz.

Fig. 4.10 

A

A

Conexão do fio de litz à conduta

Fig. 4.11
• Medir a ligação à terra entre o exaustor e a conduta. A 

resistência elétrica deve ser inferior a 10 ohm.

ATENÇÃO!
Se a resistência elétrica for superior a 10 ohm, a 
conexão do fio litz não está correta. Nesse caso: 
certifique-se de que todos os fios litz desde o 
exaustor até à conduta estão interligados. 

9. Tamanho 4,2 mm

Fig. 4.11 

< 10 ohm

< 10 ohm

Ligação à terra

5 UTILIZAÇÃO

Equipamento de Proteção Individual 
(EPI)
Durante a utilização, utilizar EPI para evitar 
lesões. Isso também se aplica a pessoas 
que entram na área de trabalho. 

5.1 Controles

O exaustor do braço é fornecido com uma alça para fácil 
posicionamento e uma válvula para regular ou cortar o fluxo 
de ar. Todo o movimento do braço é controlado a partir do 
exaustor. 

Fig. 5.1
A Válvula de corte selada (apenas tipos H-D)
B Válvula de controle
C Alça

180°

180°

A

B

A

C

B

180°

180°

A

B

A

C

B

180°

180°

A

B

A

C

B

Fig. 5.1 Controles
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5.2 Utilização

Fig. 5.2
• Use a alça (consulte Fig. 5.1C) para posicionar o capô do 

braço máx. 480 mm da fonte de poluição. 
• Certifique-se de que a válvula (consulte Fig. 5.1A/B) está 

aberta. 
• Ligue o ventilador ou sistema de extração conectado. 
• Iniciar a soldadura.
• Se desejar, feche parcialmente a válvula para ajustar o 

fluxo de ar. 
• Quando a posição da soldadura mudar, mova a campânula 

para a posição correta em relação à soldadura.
• Desligue o ventilador ou sistema de extração conectado 

aprox. 20 segundos após terminar a solda. 

A
B

A
B

A = 480 mm B = >480 mm
Fig. 5.2 Posição correta do exaustor

6 MANUTENÇÃO

6.1 Manutenção periódica

O produto foi projetado para funcionar sem 
problemas por um longo tempo com um mínimo de 
manutenção. Para garantir isto, é necessária alguma 
manutenção simples, regular e atividades de limpeza, que são 
descritos neste capítulo. Se tiver a cautela necessária e 
realizar a manutenção em intervalos regulares, eventuais 
problemas que surjam serão detectados e corrigidos antes de 
levar a um colapso total.

AVISO!
Manutenção em atraso pode causar um incêndio. 

Os intervalos de manutenção indicados podem variar em 
função do trabalho e as condições específicas de ambiente. 
Portanto, recomenda-se inspecionar minuciosamente o 
produto completo uma vez por ano, além da manutenção 
periódica indicada. Para este efeito, contacte o seu fornecedor.

Componente Acção Frequência: 
a cada X 
meses

X=3 X=6

Fora do braço Limpe com um detergente não 
agressivo

X

Mangueiras 
flexíveis

Verifique se há rachaduras ou danos. 
Substitua se necessário

X

Componente Acção Frequência: 
a cada X 
meses

X=3 X=6

Dentro do 
braço

Limpar completamente X

Campânula Verifique o movimento da campânula 
Se necessário, ajuste o atrito; 
consulte o parágrafo 6.2

X

Movimento do 
braço

Verifique o movimento horizontal, 
vertical e diagonal do braço. Se 
necessário, ajuste o atrito; consulte o 
parágrafo 6.2

X

6.2 Ajuste do braço

Se o braço de extração, ou parte dele, não permanecer na 
posição desejada, você deverá ajustar o atrito.

Fig. 6.1
• Determine qual junta precisa de mais ou menos atrito. 
• Afrouxe a mangueira nessa posição para ter acesso à 

dobradiça10.
• Puxe o braço na posição horizontal.
• Ajuste o atrito; consulte as imagens abaixo para ver os 

pontos de ajuste.

Suporte giratório

17

17

17
10

10

17

6

6

17

17

17
10

10

17

6

6

Tipos “H” Tipos “S”
Dobradiça do meio

C

A

F

H

G

D (2x) 

D (2x) 

E (2x) 

Dobradiça do capô

17

17

17
10

10

17

6

6

Fig. 6.1 Pontos de ajuste

7 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o produto não funcionar (corretamente), 
consultar a lista abaixo para ver se é possível 
reparar o erro você mesmo. Caso isso não seja 
possível, contacte o seu fornecedor.

10. Em caso de suporte giratório ou dobradiça do capô
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AVISO!
Obedeça às normas de segurança escritas no
 capítulo 3 ao executar as atividades abaixo.

Sintoma Problema Causa 
provável

Solução

O braço de 
extração não 
fica na 
posição 
desejada

Escape de 
fumaça; sem 
extração 
adequada

A configuração 
de fricção não 
está correta

Ajuste o atrito; 
consulte Fig. 6.1 
para os pontos de 
ajuste

Você não 
pode colocar 
o braço na 
posição 
desejada

8 PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

As seguintes peças de reposição estão disponíveis 
para o produto;
 - consulte a vista explodida na página 13 

9 DESCARTE

Depois da vida do produto, eliminá-lo de acordo 
com as regulamentações federais, estatais ou locais.

DECLARAÇÃO CE

Declaração CE de conformidade para as 
máquinas
Nós, Plymovent Manufacturing BV, Koraalstraat 9, 
1812 RK Alkmaar, da Holanda, aqui declaramos, em 
nossa própria responsabilidade, que o produtos:

 - KUA-160/2H ATEX
 - KUA-160/3H ATEX
 - KUA-160/4H ATEX

a que esta declaração se refere, foram fabricadas de acordo 
com as instruções da Directiva 2006/42/CE do Conselho de 17 
de Maio de 2006 relativa à segurança das máquinas, alterada 
pela Directiva 95/16/CE, com especial referência ao apêndice I 
relativo às exigências básicas de segurança e saúde no âmbito 
da construção e fabrico de máquinas.

Normas aplicáveis:

 - EN-ISO 12100: 2010 | Segurança de máquinas  
Princípios gerais de projeto

 - EN-IEC 60079-11:2012 
Atmosferas explosivas – Parte 11: Proteção de equipamento 
por segurança intrínseca “i”

 - ISO/IEC 80079-36  
Atmosferas explosivas – Parte 36: Equipamentos não 
eléctricos para utilização em atmosferas explosivas

Os produtos são aprovados para a zona 1 (Gás) e zona 21 
(Poeira), de acordo com a Directiva ATEX 2014/34/UE.

Classificação:
 - Grupo de produtos: II
 - Categoria de produto: 2

Marcação:
 - Ex II 2G
 - Ex II 2D

Assinatura:

Nome: M.S.J. Ligthart
Cargo: Gestor de Produto
Data de emissão:  1º de novembro de 2022
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ANEXO

Fig. I Alcance de trabalho

C

B

A

D

KUA-160/2 KUA-160/3 KUA-160/4
A 455 mm 950 mm 1250 mm
B 265 mm 265 mm 265 mm
C min. 1030 mm min. 1335 mm min. 1525 mm
D máx. 2500 mm máx. 3350 mm máx. 4040 mm

Fig. II Queda de pressão
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Fig. III Sequência de montagem

MONTAGEM SUSPENSA
KUA-160/H Parede Poste Grua de ext.
1. Comece com par. 4.4.1 par. 4.4.2 INS_FlexMax

2. Montagem do 
braço

par. 4.4.3 par. 4.4.3 par. 4.4.3

3. Montagem do 
ventilador

par. 4.4.4 par. 4.4.4 -

4. Montagem do 
exaustor

par. 4.6 par. 4.6 par. 4.6

KUA-160/H ATEX Parede Poste
1. Comece com par. 4.4.1 par. 4.4.2
2. Montagem do 

braço
par. 4.4.3 par. 4.4.3

3. Montagem do 
ventilador

par. 4.4.4 par. 4.4.4

4. Montagem do 
exaustor

par. 4.6 par. 4.6

5. ATEX par. 4.7 par. 4.7

MONTAGEM EM PÉ
KUA-160/S Poste Suporte de 

parede
Unidade 
móvel

1. Comece com par. 4.5.1 par. 4.5.2 par. 4.5.3
2. Montagem do 

exaustor
par. 4.6 par. 4.6 par. 4.6

Fig. IV Exemplos de montagem de tipos "H

KUA-160 + FUA KUA-160 + PA-220 + FUA

KUA-160 + PA-110 KUA-160 + PA-220

Fig. V Exemplos de montagem de tipos "S

KUA-160 + FUA KUA-160 + unidade móvel

KUA-160 + PA-110 KUA-160 + PA-220

KUA-160 + PA-220 KUA-160 + FlexMax
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ANEXO

Fig. VI Poste

POSIÇÃO VERTICAL POSIÇÃO HORIZONTAL
Montagem no chão Montagem no teto Montagem na parede

A

A
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A
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Fig. VII Dimensões e medidas de montagem do suporte de parede
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ANEXO

Fig. VIII Vista expandida
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ANEXO

Nº. artigo Descrição

Geral

0000101537 Suporte de parede, completo

0000101550 Campânula com malha de segurança

0000101903 Anel giratório do braço KUA-160, incl. colar de 
borracha e arruela 

0000101906 Mangueira L = 400 mm / Ø 163 mm, incl. 2 
braçadeiras de mangueira

0000101907 Mangueira L = 650 mm / Ø 163 mm, incl. 2 
braçadeiras de mangueira

0000101908 Gola da capô, incl. alça, válvula de corte e dobradiça 
do capô

0000101911 Dobradiça do capô, incl. material de montagem

0000101912 Placa de fricção 83x10x3 mm (conjunto de 2)

0000101937 Malha de segurança Ø 300 mm

0000101944 Flange de conexão com grade

0000102199 Articulação do cotovelo KUA-160

0000102409 Flange rotativa (rolamento de esferas)

0000102525 Kit de montagem para dobradiça central KUA-160

0000102960 Tubo externo de suportes KUA (2 unidades)

0000102989 Colar de borracha Ø 160 mm

0000114072 Válvula de balanço em plástico Ø 160 mm

KUA-160/2H

0000101395 Suporte giratório para KUA-160/H e EA/H

0000101904 Mangueira L = 850 mm / Ø 163 mm, incl. 2 
braçadeiras de mangueira

0000102384 Quadro interno KUA-160/2H, completo

0000102396 Tubo interno KUA-160/2

0000102397 Tubo externo KUA-160/2

KUA-160/3H

0000101395 Suporte giratório para KUA-160/H e EA/H

0000101905 Mangueira L = 1000 mm / Ø 163 mm, incl. 2 
braçadeiras de mangueira

0000102385 Quadro interno KUA-160/3H, completo

0000102398 Tubo interno KUA-160/3

0000102399 Tubo externo KUA-160/3

KUA-160/4H

0000101395 Suporte giratório para KUA-160/H e EA/H

0000101905 Mangueira L = 1000 mm / Ø 163 mm, incl. 2 
braçadeiras de mangueira

0000102386 Quadro interno KUA-160/4H, completo

0000102400 Tubo interno KUA-160/4

0000102401 Tubo externo KUA-160/4

KUA-160/2S

0000101904 Mangueira L = 850 mm / Ø 163 mm, incl. 2 
braçadeiras de mangueira

0000102387 Quadro interno KUA-160/2S, completo

0000102396 Tubo interno KUA-160/2

0000102397 Tubo externo KUA-160/2

KUA-160/3S

0000101905 Mangueira L = 1000 mm / Ø 163 mm, incl. 2 
braçadeiras de mangueira

0000102388 Quadro interno KUA-160/3S, completo

0000102398 Tubo interno KUA-160/3

0000102399 Tubo externo KUA-160/3

KUA-160/4S

0000101905 Mangueira L = 1000 mm / Ø 163 mm, incl. 2 
braçadeiras de mangueira

0000102389 Quadro interno KUA-160/4S, completo

0000102400 Tubo interno KUA-160/4

Nº. artigo Descrição

0000102401 Tubo externo KUA-160/4

KUA-160/2H ATEX

0000101395 Suporte giratório para KUA-160/H e EA/H

0000101913 Mangueira antiestática L = 850 mm / Ø 161 mm, incl. 
2 braçadeiras de mangueira

0000101915 Mangueira antiestática L = 400 mm / Ø 161 mm, incl. 
2 braçadeiras de mangueira

0000101916 Mangueira antiestática L = 650 mm / Ø 161 mm, incl. 
2 braçadeiras de mangueira

0000102384 Quadro interno KUA-160/2H, completo

0000102396 Tubo interno KUA-160/2

0000102397 Tubo externo KUA-160/2

KUA-160/3H ATEX

0000101395 Suporte giratório para KUA-160/H e EA/H

0000101914 Mangueira antiestática L = 1000 mm / Ø 161 mm, 
incl. 2 braçadeiras de mangueira

0000101915 Mangueira antiestática L = 400 mm / Ø 161 mm, incl. 
2 braçadeiras de mangueira

0000101916 Mangueira antiestática L = 650 mm / Ø 161 mm, incl. 
2 braçadeiras de mangueira

0000102385 Quadro interno KUA-160/3H, completo

0000102398 Tubo interno KUA-160/3

0000102399 Tubo externo KUA-160/3

KUA-160/4H ATEX

0000101395 Suporte giratório para KUA-160/H e EA/H

0000101914 Mangueira antiestática L = 1000 mm / Ø 161 mm, 
incl. 2 braçadeiras de mangueira

0000101915 Mangueira antiestática L = 400 mm / Ø 161 mm, incl. 
2 braçadeiras de mangueira

0000101916 Mangueira antiestática L = 650 mm / Ø 161 mm, incl. 
2 braçadeiras de mangueira

0000102386 Quadro interno KUA-160/4H, completo

0000102400 Tubo interno KUA-160/4

0000102401 Tubo externo KUA-160/4
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