
www.plymovent.com

Extrator de fumos de soldadura móvel

MOBILEPRO | MOBILEPRO-W3

Manual de instalação e usoPT



0000104750/161221/F MobilePro | MobilePro-W3 1

PREFÁCIO .................................................................................................................................2

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................................2

2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO ...........................................................................................4

3 SEGURANÇA ...............................................................................................................4

4 INSTALAÇÃO ..............................................................................................................5

5 UTILIZAÇÃO ...............................................................................................................7

6 MANUTENÇÃO ............................................................................................................8

7 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ..................................................................................... 10

8 PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO ......................................................................................... 10

9 DIAGRAMA ELÉCTRICO ............................................................................................. 10

10 DESCARTE ............................................................................................................... 10

DECLARAÇÃO CE ..................................................................................................................... 11

PT | TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS
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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.

Devido a um aprimoramento do produto, algumas imagens 
neste manual podem diferir do produto real.

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. 
CUIDADO!
Indica risco de choque eléctrico. 

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.

Serviço e suporte técnico
Para obter informações sobre ajustes específicos, a 
manutenção ou reparações que não são tratados neste 
manual, contacte o fornecedor do produto.  Ele estará sempre 
disposto a ajudá-lo. Verifique se você tem as seguintes 
especificações em mãos:
 - nome do produto
 - número de série

Estes elementos podem ser encontrados na placa de 
identificação.

Indicações do produto
Salvo indicação em contrário, o conteúdo deste manual se 
aplica ao MobilePro e ao MobilePro-W3. 

1 INTRODUÇÃO

1.1 Identificação do produto

A placa de identificação contém, entre outras 
coisas, os seguintes dados:
 - nome do produto
 - número de série
 - tensão e frequência de entrada
 - consumo de energia

1.2 Descrição geral

O MobilePro é uma unidade de filtro móvel com ventilador 
integrado que fornece extração e filtragem para uso com um 
braço de extração. Possui um cartucho de filtro de poliéster 
cilíndrico. A unidade está equipada com um amplificador de 
pulso RamAir™ para limpeza do cartucho de filtro por ar 
comprimido. Coleta de poeira na bandeja de poeira na parte 
inferior da unidade. Graças às quatro rodas de transporte 
(duas das quais são rodas giratórias com freio), o MobilePro é 
adequado para uso em instalações relativamente pequenas ou 
perto de fontes de poluição, sem um local fixo. O versátil 
resguardo permite colocar ferramentas na unidade e evita que 
elas caiam. 

1.3 Combinações de produto

Para operar a máquina, a seleção de um dos seguintes 
produtos, é necessário:

Braço de extração de rolamento de esferas (rotação de 360 °):
 - KUA-160/2S | 2 m
 - KUA-160/3S | 3 m
 - KUA-160/4S | 3 m

Braço de extração em tubo de mangueira (rotação de 360 °)
 - EA-3/S  | 3 m
 - EA-4/S  | 4 m

1.3.1 Opções e acessórios

Os seguintes produtos podem ser obtidos como uma opção e/
ou acessório:
 - CAR-OA | Cartucho de filtro 100% poliéster BiCo, antiestático 
(em vez de CART-O)

 - Kit HEPA (H14 / 2 x 5,2 m²)
 - Filtro de carvão ativado (2 x 6 kg)
 - LL-5.5 / 24-160 | Luz de trabalho LED 5,5W com caixa de 
distribuição (braço 359 ° rotativo)

 - EFC | Detergente para lavar o cartucho de filtro

1.4 Especificações técnicas

Dimensões e propriedades físicas

Material (caixa) aço revestido eletro-zincado

Peso 169 kg

Capacidade da bandeja 
de poeira

10 litros

Cartucho de filtro

MobilePro MobilePro-W3

Tipo CART-O CART-O/PTFE/10

Material do filtro 100% BiCo 
poliéster

100% BiCo 
poliéster com 
membrana de PTFE

Área de superfície de 
filtragem

20 m² 10 m²
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Classe de poeira (de 
acordo com a norma DIN 
EN 60335-2-69)

M M

Classe do filtro (de 
acordo com a norma 
ASHRAE 52.2)

MERV 11 MERV 16

Lavável (por exemplo, 
usando detergente 
Plymovent EFC)

sim não

Sistema de ar comprimido

Qualidade de ar 
comprimido necessária

seco e isento de óleo de acordo com a 
norma ISO 8573-3 classe 6

Pressão de entrada 5-10 bar

Pressão necessária 5 bar (pelo regulador de pressão 
integrado)

Conexão de ar 
comprimido

G 3/8” (fêmea)

Consumo de ar 
comprimido

35 Nl (1,2 ft³) por pulso

Volume do tanque de ar 
comprimido

10 litros

Ativação do sistema de 
limpeza de filtros 
(somente online)

 - pressão controlada (valor limite: 
1000 Pa)

 - manualmente pressionando o botão

Duração do ciclo de 
limpeza do filtro

60 segundos (6 pulsos)

Ventilador

Tipo de ventilador radial

Max. capacidade de 
extração

máx. 1200 m3/ h (700 CFM) (incl. braço 
de extração)

Velocidade da ventoinha
 - 50 Hz 
 - 60 Hz

 - 2900 rpm 
 - 3390 rpm

Nível de ruído 72 dB(A) de acordo com ISO 3746

Dados elétricos

Consumo de energia 1,1 kW

Tensões de ligação 
disponíveis

 - 115V/1ph/50Hz
 - 115V/1ph/60Hz
 - 230V/1ph/50Hz
 - 400V/3ph/50Hz

Design do motor IEC

Eficiência energética:
 - motor monofásico
 - motor trifásico

 - n.a.
 - IE3 / premium

Cabo de alimentação:
 - tipo
 - comprimento

 - SJOOW 3xAWG14 
 - 4,5 m 

Tomada:
 - 115V/1ph/50Hz
 - 115V/1ph/60Hz
 - 230V/1ph/50Hz
 - 400V/3ph/50Hz

Tipo:
 - nenhum
 - NEMA 5-15P
 - nenhum
 - nenhum

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

1.5 Dimensões

mm

A 646

B 1024

C 1150

A
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C KUA-160/4S EA-4/S

MobilePro com braço de extração

1.7 Condições ambientais

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

5 °C
20 °C
70 °C

Humidade relativa máx. 90%
Adequado para uso ao ar 
livre

não

1.8 Transporte da máquina

O fabricante não pode ser responsabilizado por eventuais 
danos de transporte após a entrega da máquina. Manuseie a 
máquina e o braço de extração que o acompanha com 
cuidado. Desmonte completamente o braço de extração antes 
do transporte. Desmonte o braço executando o procedimento 
de montagem na ordem inversa. Posteriormente, a máquina e 
o braço podem ser transportados numa palete na embalagem 
original.
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Para evitar danos, certifique-se de que a máquina e o braço 
não possam deslocar o palete.

2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

2.1 Componentes

O produto consiste dos seguintes componentes principais e 
elementos:

Fig. 2.1
A placa defletora
B cartucho de filtro
C bandeja de poeira
D guiador
E painel de controle
F ventilador de extração
G grelha de saída (2x)
H amplificador de pulso RamAir™ (sistema de limpeza de 

filtros)

Fig. 2.1 

C

D

E

F

G H

B

A

Principais componentes e elementos

2.2 Operação

O MobilePro funciona de acordo com o princípio de 
recirculação. O fumo de soldadura é extraída através do bocal 
do braço de extração conectado pelo ventilador embutido. O ar 
poluído passa pela placa defletora1 e é limpo pelo cartucho de 
filtro. As partículas de fumo de soldadura são coletadas na 
parte externa do cartucho de filtro. O ar limpo é devolvido na 
oficina através das grelhas de saída nas laterais da unidade. 

2.2.1 Sistema de limpeza de filtros

Quando o cartucho de filtro fica saturado - e 
consequentemente a capacidade de extração diminui -, um 
pressostato ativa o amplificador de pulso RamAir™, que limpa 
completamente o cartucho de filtro por pulsos de ar 
comprimido. Este sistema de limpeza também pode ser 
ativado manualmente. As partículas de poeira e sujeira caem 
na bandeja de poeira. 
O sistema de limpeza opera apenas quando o ventilador está 
funcionando, para impedir que partículas de poeira escapem 
através do exaustor do braço extrator. 

1. Proteger o cartucho de filtro e distribuir o ar igualmente dentro da unidade.

A unidade entra no estágio2 ALARME quando a pressão 
diferencial sobre o cartucho de filtro excede seu valor limite de 
1000 Pa. 

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. 

 - Nunca 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.

Finalidade do uso3

O produto foi concebido exclusivamente para a extração e 
filtração de gases e partículas que são libertadas durante a 
maior parte dos processos de soldadura frequentes. 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. 

2. Durante a fase de ALARME, o ventilador continua a funcionar. 

3. “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.
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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. 

 - A ligacão elétrica deve ser executada em conformidade com 
as regulamentações locais. É necessário garantir o 
cumprimento das disposições regulamentares da diretiva 
EMC. 

 - 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.

 - 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. 

Utilização

AVISO!
Perigo de incêndio! Nunca utilize o produto para:
 - aplicações de polimento em combinação com 
retificação, soldadura 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 e/ou filtragem de partículas inflamáveis, 
brilhando ou ardendo ou sólidos ou líquidos

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

 - extração e/ou filtragem de partículas de poeira que 
são liberadas durante a soldadura de superfícies 
tratadas com primário

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

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

AVISO!
Nunca utilize o produto para:
 - extração de gases quentes (mais de 70 °C 
continuamente)

 - pulverização a chama
 - névoa de óleo
 - névoa de óleo pesado em fumos de soldadura
 - 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. 

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

 - 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). 

 - O circuito de retorno da corrente de soldadura entre a peça 
de trabalho e a máquina de solda apresenta baixa 
resistência. Portanto, evite a conexão entre a peça de 
trabalho e o MobilePro, para que não haja possibilidade de a 
corrente de soldagem fluir de volta para a máquina de solda 
através do condutor de proteção do MobilePro.

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. 

 - 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.
ATENÇÃO!
Antes da realização do serviço, manutenção e/ou 
trabalhos de reparação:
 - desligar completamente o aparelho da rede 
eléctrica

 - desconexão do fornecimento de ar comprimido
Equipamento de Proteção Individual 
(EPI)
Use proteção respiratória e luvas de 
proteção durante o serviço, manutenção e 
reparos.

ATENÇÃO!
Aspirador de pó industrial utilizado durante o serviço 
e manutenção deve atender a poeira da classe H de 
acordo com a norma EN 60335-2-69

4 INSTALAÇÃO

4.1 Ferramentas e requisitos

As seguintes ferramentas e requisitos são 
necessários para instalar a unidade:
 - ferramentas básicas

4.1.1 A ser produzidos localmente

Para conexão à rede local (somente nos tipos 
50 Hz): 
 -  uma ficha adequado

Para conexão da mangueira de ar comprimido:
 - conexão de ar comprimido G 3/8” (macho)

Em caso de luz de trabalho LL-5.5/24-160 (opcional):
 - montagens de abraçadeiras adesivas e abraçadeiras ou 
equivalente
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4.2 Desembalar

Verifique se o produto está completo. O pacote 
deve conter:
 - unidade de filtro móvel
 - parafuso sextavado M6x25 (8) + arruela (8) para conexão 
do braço extrator

 - serra-cabos (2) para conexão da luz de trabalho opcional 
LL-5.5/24-160

Consulte Fig. I a página 12 para obter instruções 
para retirar a unidade do palete.
ATENÇÃO!
Não use um empilhador para levantar a unidade. 
Isso danificará a bandeja de poeira.

4.3 Braço de extração

Para operar o MobilePro, você deve instalar um dos seguintes 
braços de extração:
 - KUA-160/2S / KUA-160/3S / KUA-160/4S (braço extrator de 
rolamento de esferas)

 - EA-3/S / EA-4/S (braço de extração em tubo de mangueira)

Para instalar o braço de extração, faça o seguinte. 

Fig. 4.1
• Instale a flange rotativa (H) na carcaça do filtro com as 8 

parafusos M6x25 + arruela. 
• Mova o grampo da mangueira (D) e o colar de borracha (E) 

sobre a haste da dobradiça (B). 
• Coloque o anel giratório (F) sobre a haste da dobradiça 

(B)4. 
• Coloque a arruela (G) sobre a haste da dobradiça. 

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

• Coloque a haste da dobradiça (B) na flange rotativa (H) e 
prenda-a com o pino de trava (C). Aperte com uma chave 
sextavada. 

• Coloque a mangueira (A) sobre o anel giratório (F).
• Aperte a mangueira com o grampo da mangueira (D). 
• Coloque o colar de borracha (E) sobre a conexão entre o 

anel giratório (F) e a flange rotativa (H) para torná-lo 
hermético. 

Fig. 4.1 

H

G

E

F

C
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A

D
F
E

H

D

B

Montagem do braço extrator

4. A linha tracejada indica a posição final

Para montar e ajustar o próprio braço de extração, 
consulte o manual correspondente. 

4.3.1 Opção: luz de trabalho LL-5.5/24-160

Fig. 4.2
• Instale a luz de trabalho no exaustor do braço extrator, de 

acordo com a folha de instruções.
• Prenda o cabo (A) aos tubos do braço e à unidade, por 

exemplo com montagens de abraçadeiras adesivas e 
abraçadeiras.

Verifique se o cabo é longo o suficiente: 
 - quando o braço de extração estiver na posição 
totalmente dobrada; e

 - girar o braço de extração (máx. 359 °)

Fig. 4.2 

A

Montagem do cabo da luz de trabalho

Fig. 4.3
• Solte o parafuso M10 (A) na parte inferior da unidade. 

Continue girando o parafuso até que fique completamente 
solto5. 

Fig. 4.3 

±25 mm 
(1 in.)

A

A

Parafuso para destravar o painel frontal

Fig. 4.4
• Empurre a tampa frontal (A) para baixo e remova-a. 

5. A porca está travada no painel frontal, portanto você não pode removê-la 
completamente
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Fig. 4.4 

±25 mm 
(1 in.)

A

A

Desmontagem da tampa frontal

Fig. 4.5
• Remova a tampa do painel de controle (ref. Fig. 4.6B). 
• Remova a proteção da tampa nas posições B e C.
• Coloque um serra-cabo nos dois orifícios. 
• Coloque o cabo (A) através dos bucins. 
• Aperte os bucins. 
• Conecte o cabo ao bloco de terminais dentro do painel de 

controle, de acordo com o diagrama elétrico fornecido 
separadamente.

• Instale a tampa frontal da unidade (instruções de Fig. 4.3 e 
Fig. 4.4 na ordem inversa). 

• Instale a tampa do painel de controle. 

Fig. 4.5 

A

B

C

Conexão do cabo da luz de trabalho

4.4 Conexão de ar comprimido

ATENÇÃO!
O ar comprimido deve estar seco e sem óleo, de 
acordo com a norma ISO 8573-3 classe 6.

Fig. 4.6
• Coloque uma conexão de ar comprimido no conector (A).
• Conecte a unidade ao ar comprimido.

Fig. 4.6 

A

B

Conexão de ar comprimido

4.5 Ligação elétrica

• Certifique-se de que o ventilador é adequado 
para a conexão à alimentação elétrica local. 

As informações sobre a tensão de conexão e frequência podem 
ser encontradas na placa de identificação.

• Coloque a ficha na tomada. 

5 UTILIZAÇÃO

AVISO!
Perigo de incêndio! Não use o produto para 
aplicações de polimento em combinação com 
retificação, soldadura ou qualquer outra aplicação 
que gere faíscas. 
Consulte o capítulo 3 / Uso. 

5.1 Painel de controle

No painel de controle do sistema estão instalados os seguintes 
controles e indicadores:

Fig. 5.1
A ALARM [ALARME] | luz vermelha para indicar que a queda 

de pressão excede o valor limite6

B MANUAL CLEANING [LIMPEZA MANUAL]  | botão preto7 para 
ativar o sistema de limpeza do filtro manualmente

C START / STOP [INICIAR / PARAR] | botão com LED verde para 
iniciar e parar o ventilador

Fig. 5.1 

Dimension: 318 x 198 mm
Colour: background Pantone Black C 20% / Printing black

MobilePro

MANUAL CLEANING

START / STOP

ALARM

0000104690/0

HANDMATIGE FILTERREINIGING
MANUELLE FILTERREINIGUNG

DÉCOLMATAGE MANUEL DU FILTRE
LIMPIEZA MANUAL DEL FILTRO

AAN / UIT
EIN / AUS

MARCHE / ARRÊT
ARRANQUE / PARO

ALARME
ALARMA

A

B

C

Painel de controle

5.2 Utilização

Como se trata de uma unidade móvel, você pode usá-la em 
qualquer local desejável. Para melhores resultados, você deve 

6. Tempo de atraso: 10 minutos

7. Para ativar: mantenha pressionado 5 segundos
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colocar a unidade o mais próximo possível da fonte de 
poluição.

• Se possível:  
Conecte a unidade ao ar comprimido externo. Consulte a 
seção 5.3 (“maneira preferido”). 

• Posicione a campânula do braço de extração a máx. 480 
mm da fonte de poluição. Consulte Fig. II a página 12 
para a posição correta. 

• Pressione o botão START/STOP (ref. Fig. 5.1C) para iniciar o 
ventilador.

• Iniciar a soldadura.
• Quando a posição da soldadura mudar, mova o exaustor 

para a posição correta em relação à soldadura. 

AVISO!
Para manter o fumo de soldadura afastado da zona 
de respiração do soldador, verifique se toda o fumo 
foi extraída pelo exaustor. 

• Pressione o botão START/STOP aprox. 20 segundos depois 
de terminar a soldadura para parar o ventilador. 

Durante o uso, verifique regularmente o status da luz 
indicadora de ALARME (ref. Fig. 5.1A). Quando a luz ALARME 
está acesa, significa que a queda de pressão excede o valor 
limite. Isso pode ter duas causas:

Sem limpeza do filtro devido à ausência de ar 
comprimido
• Prossiga com a seção 5.3.1.

Cartucho de filtro obstruído
• Prossiga com a seção 6.3.

Para suprimir temporariamente a luz ALARME: 
pressione o botão START/STOP duas vezes (desligado 
e ligado). A luz ALARME acende novamente após 10 
minutos, a menos que você tenha resolvido o 
problema.
AVISO!
Se você não tomar as medidas necessárias para 
resolver o problema, o fluxo de ar (capacidade de 
extração) diminui ainda mais.

5.3 Sistema de limpeza de filtros

Um ciclo de limpeza leva aprox. 60 segundos e consiste em 
seis pulsos de ar comprimido.

Maneira preferida
Recomendamos manter o ar comprimido conectado durante o 
uso. Nesta situação, um pressostato ativa o sistema de 
limpeza do filtro imediatamente quando a queda de pressão 
atinge o valor limite. Isso garante o desempenho ideal da 
unidade e impede que ela entre em ALARME. 

Alternativo
Se não for possível ter ar comprimido disponível durante cada 
uso, você deve ativar o sistema de limpeza do filtro 
manualmente. 

Dois procedimentos possíveis:
1. Ative a MANUAL CLEANING regularmente8 antes que a 

unidade entre em ALARME. Isso prolonga a vida útil do 
cartucho de filtro e otimiza o desempenho da unidade.

2. Ative MANUAL CLEANING assim que a unidade entrar em 
ALARME9. 

8. A frequência ideal para ativar o sistema de limpeza manualmente depende da 
intensidade do uso e será uma questão de experiência.

9. Durante a fase de ALARME, o ventilador continua a funcionar. 

5.3.1 Limpeza manual do filtro

Para ativar o sistema de limpeza do filtro manualmente, faça o 
seguinte. 

• Conecte a unidade ao ar comprimido. 
• Verifique se o ventilador está funcionando: o LED verde 

(ref. Fig. 5.1C) está ativado. 
• Mantenha pressionado o botão MANUAL CLEANING (ref. Fig. 

5.1B) por 5 segundos para ativar o sistema de limpeza. 
• Pressione o botão START/STOP (ref. Fig. 5.1C) duas vezes 

(desligado e ligado) para reiniciar a luz ALARME.

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 inspeccionar 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= 
1-3

X=3 X=6 X=12

Bandeja de 
poeira

Esvaziar; consulte a 
seção 6.2

X *)

Caixa Limpe o exterior com 
um detergente não 
agressivo

X

Limpe o interior com 
um aspirador industrial 
e remova a poeira do 
compartimento do filtro

X

Verifique o material de 
vedação. Substitua se 
necessário.

X

Cartucho de 
filtro

Verifique se há danos, 
entupimentos e 
saturação. Substitua se 
necessário.

X

Ventilador de 
extração

Verifique se há 
partículas incrustadas. 
Limpe se necessário.

X

Regulador de 
pressão

Verifique se a pressão 
está correta (5 bar).

X

Cabo de 
alimentação

Verifique se há danos. 
Repare ou substitua, se 
necessário.

X **)

*) Durante o uso, você deve verificar o nível do conteúdo na bandeja 
de poeira regularmente. A frequência de esvaziamento depende da 
intensidade do uso e será uma questão de experiência. 
No estágio inicial, verifique o nível do conteúdo da bandeja de poeira 
2 vezes por mês.

**) Antes de cada uso
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6.2 Esvaziando a bandeja de poeira

Localização da bandeja de poeira: no suporte da bandeja de 
poeira na parte inferior da unidade. O suporte da bandeja de 
poeira está travado por uma trava de tração (ref. Fig. 6.1A).

Equipamento de Proteção Individual 
(EPI)
Use proteção respiratória e luvas de 
proteção quando esvaziar a bandeja de 
poeira. 

ATENÇÃO!
Aspirador de pó industrial utilizado durante o serviço 
e manutenção deve atender a poeira da classe H de 
acordo com a norma EN 60335-2-69.
AVISO!
 - Evite fluxos de ar excessivos. 
 - Não esvazie ou abra a bandeja de poeira 
enquanto o ventilador estiver funcionando. 

Para esvaziar a bandeja de poeira, faça o seguinte.

Fig. 6.1
• Opção: mantenha pressionado o botão MANUAL CLEANING 

(ref. Fig. 5.1B e seção 5.3.1) por 5 segundos para ativar 
um ciclo de limpeza adicional. Isso leva aprox. 60 
segundos.

• Se aplicável: desconecte o ar comprimido.
• Desligue da alimentação a unidade.
• Destrave a bandeja de poeira. O suporte da bandeja de 

poeira (B) desce.
• Retire gradualmente a bandeja de poeira (C) e esvazie-a 

com um aspirador de pó industrial ao mesmo tempo.
• Coloque a bandeja de poeira de volta no suporte e trave-a.

Fig. 6.1 Esvaziando a bandeja de poeira 

C

B

A

6.3 Substituição do filtro

Equipamento de Proteção Individual 
(EPI)
Use proteção respiratória e luvas de 
proteção ao substituir o cartucho de filtro. 

ATENÇÃO!
Não substitua o cartucho de filtro enquanto o 
ventilador estiver funcionando. 

Para substituir o cartucho de filtro, siga as instruções abaixo 
indicadas.

• Opção: mantenha pressionado o botão MANUAL CLEANING 
(ref. Fig. 5.1B e seção 5.3.1) por 5 segundos para ativar 
um ciclo de limpeza adicional. Isso leva aprox. 60 
segundos.

• Se aplicável: desconecte o ar comprimido.
• Desligue da alimentação a unidade.
• Solte o botão estrela (F) e desmonte a placa de cobertura 

(E), a porca (D) e a arruela de metal (C).
• Remova o cartucho de filtro (B) e coloque-o no saco 

plástico em que o cartucho de filtro de reposição é 
fornecido.

• Selar o saco firmemente.
• Limpe a carcaça do filtro com um aspirador industrial.
• Coloque um novo cartucho de filtro no suporte (A) e 

prenda-o com as peças desmontadas. Certifique-se de 
apertar a porca (D) corretamente e de montar a placa de 
cobertura (E) na posição correta10. 

• Elimine o cartucho de filtro usado de acordo com os 
regulamentos locais ou estaduais.

• Limpe o ambiente da unidade.

Fig. 6.2 

BA C D FE

Substituição do filtro

6.3.1 Lavagem do filtro

Para prolongar a vida útil do cartucho de filtro, você pode 
lavá-lo várias vezes antes de finalmente substituí-lo11.

Equipamento de Proteção Individual 
(EPI)
Use proteção respiratória e luvas de 
proteção ao lavar o cartucho de filtro. 

ATENÇÃO!
 - Manuseie o cartucho de filtro com cuidado. 
 - Verifique se o cartucho de filtro não está 
danificado. 

Para lavar o cartucho de filtro, faça o seguinte. 

• Desmonte o cartucho de filtro conforme descrito na seção 
6.3.

• Mergulhe em água com detergente EFC no máximo 60 °C.
• Pulverize-o limpo. 
• Deixe secar bem. 

ATENÇÃO!
Sem limpeza a vapor.

10. A etiqueta "UP" indica a parte superior da placa de cobertura. 

11. Você deve substituir o cartucho de filtro imediatamente quando estiver 
danificado ou quando a luz ALARME permanecer acesa durante o uso, o que 
indica que o cartucho de filtro está obstruído. 
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7 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o sistema 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.

ATENÇÃO!
Obedeça às normas de segurança escritas no 
capítulo 3 ao executar as atividades abaixo.

Sintoma Problema Causa 
provável

Solução

A luz ALARME 
está acesa

Não foi 
efetuada a 
limpeza do 
filtro

Sem ar 
comprimido 
disponível ou 
pressão de ar 
muito baixa

Conecte ou repare 
o ar comprimido. 
Subsequente-
mente: 
 - pressione o botão 
MANUAL 
CLEANING 
(mantenha 
pressionado por 5 
segundos)

 - pressione o botão 
START/STOP duas 
vezes para 
apagar a luz 
ALARME

Cartucho de 
filtro obstruído

Substitua o 
cartucho de filtro

A luz ALARME 
permanece 
acesa após a 
limpeza 
manual do 
filtro

 -  Sem reset Pressione o botão 
START/STOP 2 
vezes (desligado e 
ligado)

Capacidade 
de extração 
insuficiente 

Cartucho de 
filtro obstruído

Substitua o 
cartucho de filtro

O ventilador 
não inicia

A unidade 
não funciona

Sem tensão de 
rede

Ligue a tensão da 
rede

O cabo de 
alimentação 
está com 
defeito

Repare ou substitua 
o cabo de 
alimentação

Contatos soltos Repare os contatos

Motor com 
defeito

Repare ou substitua 
o motor

O botão  
START/STOP 
(verde) está 
com defeito

Substitua o botão 
verde

Relé térmico 
ativado

Reset o relé térmico

O relé térmico 
está com 
defeito

Substitua o relé 
térmico

O ventilador 
faz um 
zumbido, mas 
não anda

Capacidade 
de extração 
insuficiente 
ou nenhuma 
extração

O motor usa 2 
fases em vez 
de 3 (somente 
motor trifásico)

Repare a conexão 
de fase

Sintoma Problema Causa 
provável

Solução

Má 
capacidade 
de extração

A unidade 
não funciona 
corretamente

Sentido de 
rotação 
invertido do 
motor (somente 
motor trifásico)

Alterar o sentido de 
rotação

Cartucho de 
filtro obstruído

Substitua o 
cartucho de filtro

Poluição da 
instalação

Cartucho de 
filtro rasgado 
ou colocado 
incorretamente

Substitua o 
cartucho de filtro 
ou coloque-o 
corretamente

Não foi 
efetuada a 
limpeza do 
filtro

Conexão frouxa 
de ar 
comprimido

Repare a conexão 
de ar comprimido

Sem ar 
comprimido 
disponível ou 
pressão de ar 
muito baixa

Conecte ou repare 
o suprimento de ar 
comprimido

Válvula 
magnética com 
defeito ou gasta

Substitua a válvula 
magnética

Som sibilante Não foi 
efetuada a 
limpeza do 
filtro

Válvula 
magnética com 
defeito ou gasta

Substitua a válvula 
magnética

O botão 
MANUAL 
CLEANING 
não reage

Nenhuma 
ativação 
manual do 
sistema de 
limpeza do 
filtro

O botão não é 
pressionado por 
tempo 
suficiente.

Mantenha 
pressionado o 
botão por 5 
segundos.

O botão 
MANUAL 
CLEANING 
(preto) está 
com defeito.

Substitua o botão 
preto.

8 PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Para as peças de reposição disponíveis, consulte a 
vista explodida (Fig. III na página 13) e a lista de 
peças de reposição (Fig. IV na página 14). 

9 DIAGRAMA ELÉCTRICO

Consulte o diagrama eléctrico fornecido 
separadamente. 

10 DESCARTE

A desmontagem e descarte da unidade devem ser 
feitas por pessoas qualificadas. 

Equipamento de Proteção Individual 
(EPI)
Use proteção respiratória e luvas de 
proteção ao desmontar e descartar a 
unidade.

10.1 Desmontagem

Para desmontar com segurança a unidade, siga as instruções 
de segurança a seguir.

Antes da desmontagem da unidade: 
 - desconecte-o da rede elétrica
 - desconecte-o do ar comprimido
 - limpe o exterior
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Durante a desmontagem da unidade:
 - certifique-se de que a área seja suficientemente ventilada, 
p.e. por uma unidade de ventilação móvel

Após a desmontagem da unidade:
 - limpe a área de desmontagem

10.2 Eliminação

Descarte os poluentes e a poeira, juntamente com o cartucho 
de filtro usado, de maneira profissional, de acordo com os 
regulamentos federais, estaduais 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:
 - MobilePro
 - MobilePro-W3

a qual esta declaração se refere, está em conformidade com 
as condições das seguintes directivas:
 - Diretiva de Máquinas 2006/42 EC
 - EMC 2014/30 EC
 - LVD 2014/35 EU
 - Diretiva ErP 2009/125 EC

Assinatura:

Nome: M.S.J. Ligthart
Cargo: Gestor de Produto
Data de emissão:  15 de dezembro de 2019
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ANEXO

Fig. I Instruções para retirar a unidade do palete
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Fig. II Posicionamento do braço extrator
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A = máx. 480 mm B = >480 mm
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ANEXO

Fig. III Vista expandida
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ANEXO

Fig. IV Peças de substituição

Nº. artigo Descrição

Geral

0000101364 Tampa da roda cinza (2 peças)

0000101409 Fusível 3.15A 5x20 mm UL

0000101413 Transformador 120-575V 24V 75VA

0000101440 Relé 100-C23KJ10

0000101444 Fusível de classe CC 0,5 A

0000102411 Válvula de drenagem ½ polegada

0000102584 Kit de bloqueio para cartucho de filtro CART

0000102598 Botão estrela M12

0000102762 Placa de cobertura para cartucho de filtro

0000104768 Luz indicadora vermelha

0000117906 Bobina 24V AC incl. conector

0000117908 Membrana (quadrada) + mola para válvula magnética

0000118447 Pressostato 1450 Pa

0000300903 Interruptor de pressão digital 24 VCA

0000301501 Placa eletrónica para MobilePro, incl. software 
MP-v2.0

0040900010 Válvula magnética CA

0040900120 Pressione botão preto

0040900130 Pressione o botão verde incl. LED

0040900220 Relé térmico 3,2-16 A

0805030010 Roda Ø 250 mm preta (excl. tampa da roda)

0805040010 Roda giratória Ø 125 mm com freio

MobilePro 230V/1ph/50Hz

0000101751 CART-O / Cartucho de filtro *

0000101752 CART-OA / Cartucho de filtro *

0000104069 Roda de ventilador (50Hz)

0000117136 Motor 1,1 kW; 230V/1ph/50Hz (IEC)

MobilePro 230V/1ph/60Hz

0000101751 CART-O / Cartucho de filtro *

0000101752 CART-OA / Cartucho de filtro *

0000103068 Roda de ventilador (60Hz)

0000117137 Motor 1,1 kW; 115-230V/1ph/60Hz (IEC)

MobilePro 230V/3ph/60Hz

0000101345 Motor 1,1 kW; 208-220/460V/3ph/60Hz (IEC)

0000101751 CART-O / Cartucho de filtro *

0000101752 CART-OA / Cartucho de filtro *

0000103068 Roda de ventilador (60Hz)

MobilePro 400V/3ph/50Hz+N

0000104069 Roda de ventilador (50Hz)

0000100594 Motor 1,1 kW; 230-400V/3ph/50Hz (IEC)

0000101751 CART-O / Cartucho de filtro *

0000101752 CART-OA / Cartucho de filtro *

MobilePro-W3 115V/1ph/50Hz

0000104069 Fan wheel MobilePro (50Hz)

0000110155 CART-O/PTFE/10 / Cartucho de filtro *

MobilePro-W3 115V/1ph/60Hz

0000103068 Roda de ventilador (60Hz)

0000110155 CART-O/PTFE/10 / Cartucho de filtro *

0000117137 Motor 1,1 kW; 115-230V/1ph/60Hz (IEC)

MobilePro-W3 230V/1ph/50Hz

0000104069 Roda de ventilador (50Hz)

0000110155 CART-O/PTFE/10 / Cartucho de filtro *

0000117136 Motor 1,1 kW; 230V/1ph/50Hz (IEC)

MobilePro-W3 400V/3ph/50Hz+N

Nº. artigo Descrição

0000100594 Motor 1,1 kW; 230-400V/3ph/50Hz (IEC)

0000104069 Roda de ventilador (50Hz)

0000110155 CART-O/PTFE/10 / Cartucho de filtro *

*  Cartucho de filtro, incl. máscara facial, luvas descartáveis e saco plástico com 
lacre para coleta e descarte do filtro usado
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