Filtro de névoa de óleo

MISTELIMINATOR

PT

Manual de instalação e uso

www.plymovent.com

ÍNDICE
PREFÁCIO.................................................................................................................................. 2
1

INTRODUÇÃO.............................................................................................................. 2

2

DESCRIÇÃO DO PRODUTO............................................................................................ 3

3

SEGURANÇA................................................................................................................ 3

4

INSTALAÇÃO............................................................................................................... 5

5

UTILIZAÇÃO................................................................................................................ 5

6

MANUTENÇÃO............................................................................................................. 6

7

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

8

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO............................................................................................ 7

9

DESCARTE.................................................................................................................. 7

DECLARAÇÃO CE........................................................................................................................ 7

PT | TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS
Todos os direitos reservados. As informações fornecidas neste documento foram recolhidas para a conveniência geral de nossos clientes. Este documento está baseado nos dados
gerais relativos às propriedades dos materiais de construção e métodos de trabalho utilizados no momento da emissão do documento, que pode ser modificado a qualquer momento.
As instruções desta publicação servem apenas como um guia para a instalação, utilização, manutenção e reparação do produto mencionado na página de rosto deste documento. Esta
publicação refere-se ao modelo padrão do tipo de produto indicado na capa. Assim, o fabricante não pode ser responsabilizado por danos decorrentes da aplicação desta publicação
para a versão adquirida pelo cliente. Este manual foi redigido com extremo cuidado. No entanto, o fabricante não pode ser responsabilizado por erros contidos neste manual ou por
suas consequências.
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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.
CUIDADO!
Indica risco de choque eléctrico.
AVISO!
Perigo de incêndio! 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

-

nome do produto
número de série
tensão e frequência de entrada
consumo de energia

1.2

MistEliminator é um filtro estacionário principalmente para
aplicações de névoa de óleo para ser usado em usinagens de
instrumento-máquina. Dependendo da aplicação específica,
está disponível com quatro grupos de filtros diferentes1, com
ou sem módulo de ventilador integrado. Em caso de
recirculação, recomenda-se a utilização de MistEliminator com
filtro HEPA (serie ME-32 e ME-42).
Exceto ME-42/F1 e ME-42/F2 com ventilador integrado,
MistEliminator não requer energia.

1.3

1.1

INTRODUÇÃO
Identificação do produto

A placa de identificação contém, entre outras
coisas, os seguintes dados:

Opções e acessórios

Os seguintes produtos podem ser obtidos como uma opção e/
ou acessório:
ME-31/32/41/42 apenas:
- Série de ventiladores FUA para montagem direta no
MistEliminator
- FF-DUCT/250: conexão do conduto Ø 250 mm
- FF-FAN/S: adaptador filtro-ventilador FUA-1800/2100
- FF-FAN/B: adaptador filtro-ventilador FUA-3000/4700
- FF-RACK: rack de chão

1.4

Especificações técnicas

Peso:
- ME-31
- ME-32
- ME-41
- ME-42
- ME-42/F1
- ME-42/F2

-

Eficiência do filtro
(ME-31/ME-41)

ISO ePM1 90% e acordo com
EN ISO 16890

Classe do filtro
(ME-32/ME-42/ME-42/F1/F2)

H13 de acordo com EN 1822

Queda de pressão:
- ME-31
- ME-32
- ME-41
- ME-42

(para fins dimensionais)
- 700 Pa
- 1200 Pa
- 1300 Pa
- 1500 Pa

98 kg
134 kg
104 kg
138 kg
182 kg
190 kg

Pressão negativa

máx. 4000 Pa

Fluxo de ar*):
- ME-31/ME-32
- ME-41/ME-42

Máx.
- 3000 m3/h
- 2000 m3/h

Volume de recipiente de óleo

8 litros

*)

O máx. fluxo de ar é um valor limite e geralmente não é
recomendado como valor de projeto para operar a unidade ME, pois
pode diminuir a vida útil dos filtros. O desempenho da unidade ME
está próximo do fluxo de ar influenciado por outras variáveis, como
quantidade e composição do fluido do processamento do metal,
usinagem, temperatura e pré-tratamento. Pergunte ao seu
especialista local o fluxo de ar recomendado para o projeto do seu
sistema.

Estes elementos podem ser encontrados na placa de
identificação.

1

Descrição geral

Consulte as fichas técnicas disponíveis para
especificações detalhadas do produto.
1.

ME-31: filtro de mangas; para óleo/emulsão de alta viscosidade “poluída” ou
queimada
ME-32: filtro de mangas + filtro HEPA; para óleo/emulsão de alta
viscosidade "poluída" ou queimada + recirculação
ME-41: filtro coalescedor de dois estágios; para óleo de baixa viscosidade
“limpo” ou reciclável
Serie ME-42: filtro coalescedor de dois estágios + filtro HEPA; para óleo
de baixa viscosidade “limpo” ou reciclável + recirculação
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1.5

Dimensões

2.1

Consulte Fig. I na página 8.

1.6

5°C
20°C
45°C

Humidade relativa máx.

80%

Adequado para uso ao ar
livre

não

2

O ar extraído contém névoa de óleo que é liberada
durante os processos do instrumento-máquina por
impacto com o instrumento-máquina ou pelo calor
de uma superfície quente; neste caso, as partículas líquidas
são condensadas do vapor. A névoa de óleo gerada por calor é
muitas vezes referida como fumaça. A composição da névoa
de óleo depende do fluido e do processamento e pode conter
óleo, água, fumo de metal (metal evaporado e condensado),
fuligem, partículas de metal e uma variedade de aditivos
adicionados ao fluido de usinagem de metal.

Condições ambientais

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

A névoa de óleo extraída entra no MistEliminator na parte
inferior através do módulo de entrada de ar. O módulo de
entrada distribui o ar e evita que as partículas grandes entrem
nos grupos de filtro.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Estágios subsequentes do filtro:

O produto consiste dos seguintes componentes principais e
elementos:

Geral:
1. HydroFilter; impactor para separar gotículas de óleo e
coalescer névoa de óleo em gotículas
2. Pré-filtro de malha de alumínio para manter as partículas
maiores

Fig. 2.1
ME-31:
A recipiente de óleo
B módulo de entrada de ar
C HydroFilter (impactor)
D pré-filtro de malha de alumínio
E filtro de mangas

ME-31:
3. Filtro de mangas para filtração principal
ME-32:
3. Filtro de mangas para filtração principal
4. Filtro HEPA para filtração final

Adicionalmente para ME-32:
F Filtro HEPA

ME-41:
3. OC-1 | gaveta de filtro autodrenante que aglutina névoa de
óleo a gotículas e coleta partículas médias
4. OC-2 | gaveta de filtro autodrenante que aglutina névoa de
óleo a gotículas e coleta partículas finas

ME-41:
G recipiente de óleo
H módulo de entrada de ar
I HydroFilter (impactor)
J pré-filtro de malha de alumínio
K OC-1 (cassete de filtro coalescente estágio 1)
L OC-2 (cassete de filtro coalescente estágio 2)

Série ME-42:
3. OC-1 | gaveta de filtro autodrenante que aglutina névoa de
óleo a gotículas e coleta partículas médias
4. OC-2 | gaveta de filtro autodrenante que aglutina névoa de
óleo a gotículas e coleta partículas finas
5. Filtro HEPA para filtração final

Adicionalmente para ME-42:
M Filtro HEPA
Adicionalmente para ME-42/F1:
N ventilador de 1,1 kW

O óleo e outras substâncias permanecem no recipiente
subjacente.
Se fornecido com um HEPA (série ME-32 e ME-42), o ar limpo
pode ser recirculado no estabelecimento. Sem o filtro HEPA
(série ME-31 e ME-41) recomenda-se não recircular, mas
liberar o ar filtrado para a atmosfera.

Adicionalmente para ME-42/F2:
O ventilador de 2,2 kW

AVISO!
Verifique com as autoridades de saúde e segurança
locais ou estaduais sobre as regulamentações sobre
a recirculação.

N+O
F
M

E
L

K
D
C
B

ME-3X

Fig. 2.1

Principais componentes e elementos
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Os manômetros de pressão diferencial em cada módulo de
filtro indicam quando os filtros devem ser substituídos.
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SEGURANÇA

J
I

Geral

H

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

ME-4X
A

Operação

G
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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.

Finalidade do uso2
O produto foi concebido exclusivamente para filtragem, óleo,
refrigerantes solúveis em água, emulsões e ou fumaça oleosa
que são liberados durante as usinagens mais comuns3. 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.

Utilização
AVISO!
Perigo de incêndio! Não utilize o produto para:
- 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
- chupar cigarros, charutos, tecidos oleados, e
outras partículas, objetos e ácidos em chamas
AVISO!
Não utilize o produto para:
- corte oxi-combustível
- corte laser de alumínio
- corte a carvão
- névoa de tinta
- extração de gases quentes (mais de 45°C
continuamente)
- moagem de alumínio e magnésio
- pulverização a chama
- extração de cimento, pó de serra, pó de madeira,
areia etc.
- ambientes explosivos ou substâncias/gases
explosivas
Nota: esta lista não é abrangente.

Instalação
- A instalação deste produto está reservada exclusivamente
para engenheiros autorizado, bem treinados e qualificados.
- A ligação elétrica, se aplicável, 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.
- 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.
- Se não for posicionado no chão, verifique se o sistema de
suporte tem capacidade suficiente para transportar o
produto.
- Garantir que o espaço de trabalho está bem iluminado.
- Use o senso comum 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.
- Certifique-se que a oficina, nas proximidades do produto,
contém informação suficiente para extintores de incêndio
aprovados.

Utilização
- 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.

2.

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.
Por exemplo: centros de usinagem CNC para corte, perfuração, perfuração e
brunimento; máquinas para operações de conformação de metais, como
encabeçamento a frio e estampagem; névoa de óleo produzida por
tratamentos térmicos e superficiais como endurecimento e moagem úmida
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- Proteger o produto contra água e humidade.
- Certifique-se que o espaço está suficientemente ventilado;
isto aplica-se especialmente a espaços confinados.

Serviços, manutenção e reparações
- Observe os intervalos de manutenção contidos neste manual.
Manutenção em atraso pode levar a altos custos para a
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reparação e revisão e pode tornar a garantia nula e sem
efeito.

•

Posicione o recipiente de óleo por baixo da unidade.

- Durante os trabalhos de assistência, manutenção e
reparação, utilize sempre Equipamento de Proteção
Individual (EPI) para evitar ferimentos. Isso também se
aplica a pessoas que entram na área de trabalho.
- Use equipamento e proteções de segurança adequados
quando trabalhar em um nível superior a 2 metros (6.5 pés)
(restrições locais podem ser aplicadas).
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.
CUIDADO!
Antes de efectuar trabalhos de assistência,
manutenção e/ou reparação, desligar totalmente o
sistema da rede eléctrica (se aplicável) ou desligar o
sistema de extração ligado.
AVISO!
Use o sistema de filtro apenas com o pacote
completo de filtro.

4
4.1

INSTALAÇÃO
Posicionamento

A MistEliminator pode ser montada sobre o chão ou
sobre uma plataforma.
O módulo de entrada de ar permite a conexão do
dispositivo de usinagem no lado esquerdo ou direito. O lado
usado do módulo deve ser fechado com a tampa do
Anão
(x4)
conduto fornecido.

4.2

Fig. 4.2

Desembalar

ME-42/F1 e ME-42/F2 apenas:
• Se necessário/requisitado: conecte a saída do ventilador a
um conduto de exaustão.
Outros tipos (sem ventilador integrado):
• Monte um ventilador opcional da série FUA na saída do
filtro; ou
• Conecte a saída ao sistema de extração.

4.5

Embalado no módulo de entrada de ar:
- pé de ajuste (4)
- tampa do conduto Ø 250 mm
- recipiente de óleo
Se faltarem peças ou estiverem danificadas, contacte o
fornecedor.

4.4

Instalação

Para montar a unidade, proceda da seguinte forma.
Fig. 4.2
• Monte os pés de ajuste (A).
• Coloque a unidade em posição apropriada.
• Se necessário: use os pés de ajuste para nivelar.
• Conecte o módulo de entrada de ar ao dispositivo de
usinagem.
• Coloque a tampa do conduto no outro lado do módulo de
entrada de ar.

0000101015/161221/G MistEliminator

Conexão à rede elétrica

A conexão à rede aplica-se apenas para ME-42 / F1
e ME-42 / F2.
CUIDADO!
Antes de efectuar trabalhos de assistência,
manutenção e/ou reparação, desligar totalmente o
sistema da rede eléctrica (se aplicável) ou desligar o
sistema de extração ligado.
•

Ligue o ventilador à alimentação elétrica.

•

Verifique o sentido de rotação do motor. Uma seta na
carcaça do ventilador indica a direção correta.

•

Se necessário: inverta a conexão das fases.
ATENÇÃO!
O starter do motor ou de equipamento de controle
não está incluído e deve ser instalado.

MistEliminator é fornecido totalmente montado.
Verifique se o produto está completo. O pacote deve
conter:
- unidade de filtro montada

Pés de ajuste

AVISO!
Use as conexões de condutos e tubagens seladas
para evitar vazamentos de óleo.

Ferramentas e requisitos

As seguintes ferramentas e requisitos são
necessários para instalar o sistema:
- equipamento de elevação
- nível
- material de conexão do conduto
- chaves

4.3

A (x4)
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UTILIZAÇÃO
ATENÇÃO!
Use o sistema de filtro apenas com o pacote
completo de filtro.

O MistEliminator opera mediante atuação do ventilador de
extração integrado ou conectado.
CUIDADO!
Desligue o ventilador de extração conectado ou
integrado quando o instrumento-máquina não
estiver em função.
O uso do MistEliminator quando o instrumentomáquina não está em função gera a evaporação da
parte aquosa (água) do fluido de trabalho do metal.
Como resultado, os filtros serão obstruídos pela
cristalização dos aditivos dissolvidos no fluido de
usinagem do metal.

5

5.1

Para esvaziar o recipiente de óleo, proceda da seguinte forma.

Recipiente de óleo

Durante o uso, o nível de conteúdo no recipiente de
óleo deve ser verificado regularmente. A frequência
de esvaziamento depende da intensidade do uso e
será uma questão de experiência.
•

Verifique o nível de conteúdo no recipiente de óleo
regularmente.
Esvazie se necessário. Consulte o parágrafo 6.2.

•

5.2

Manômetros de pressão diferencial

Os manômetros em cada módulo de filtro indicam
quando os filtros devem ser substituídos. Durante o
uso, você deve verificar estes medidores
regularmente. Quando a pressão atinge um determinado valor,
é necessário substituir os filtros.
•
•

Verifique os manômetros regularmente.
Substitua o(s) filtro(s), se necessário. Consulte o parágrafo
6.3.

6
6.1

MANUTENÇÃO
Manutenção periódica

•
•

Remova o recipiente de óleo e feche-o com a tampa
fornecida.
Esvazie o recipiente e coloque-o novamente.
Durante o esvaziamento do recipiente, evite que o
óleo pingue no chão, fora da unidade de filtragem.

6.3

Os manômetros em cada módulo de filtro indicam
quando os filtros devem ser substituídos. Exceto
HydroFilter e o filtro de malha os filtros não podem
ser limpos.
A tabela abaixo mostra o máximo nível de pressão no qual é
necessária a substituição do filtro.
Tipo de filtro

Substituição de filtro em

Filtro de mangas

500 Pa

Cassete de filtro coalescente OC-1

500 Pa

Cassete de filtro coalescente OC-2

800 Pa

Filtro HEPA

800 Pa

O produto foi projetado para funcionar sem
problemas por um longo tempo com um mínimo de
manutenção. Para garantir isto são necessárias algumas
actividades de manutenção simples e regulares que são
descritas neste capítulo.
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.
AVISO!
Sempre use máscara facial e luvas de proteção
durante a manutenção.
As atividades de manutenção indicadas na tabela abaixo
podem ser realizadas pelo usuário.
Componente

Acção

Freq.: a cada
6 meses

Grupo de filtro

Verifique todos os filtros
para controlar se há danos.
Substitua se necessário.

X

HydroFilter
(impactor)

Limpe o filtro; consulte o
parágrafo 6.4.

X

Pré-filtro de
alumínio

Limpe o filtro; consulte o
parágrafo 6.4.

X

Módulo de
entrada de ar

Limpe o seu interior.

X

Tubos de ar nos
módulos de filtro

Verifique as conexões.
Repare se necessário.

X

Caixa

Inspeção mecânica geral,
incluindo vedação.

X

6.2

AVISO!
Use sempre máscara facial e luvas durante a
substituição do filtro.
AVISO!
Desligue o ventilador de extração conectado ou
integrado antes da substituição do filtro.
Para substituir qualquer filtro, faça o seguinte.
Fig. 6.1
• Abra a porta do módulo de filtro em questão.
• Puxe as cintas para desbloquear o filtro.
• Remova o filtro.
• Elimine o filtro usado de acordo com as regulamentações
estaduais ou locais.
• Limpe o interior do compartimento do filtro.
• Coloque um novo filtro Empurre as cintas de tensão para
bloquear.
• Feche e tranque a porta.

Fig. 6.1
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Dispositivo de bloqueio do filtro

ATENÇÃO!
Observe a direção do fluxo de ar dos filtros, de
baixo para cima. A direção correta do fluxo de ar é
indicada pela seta.

Recipiente de óleo

AVISO!
Use sempre máscara facial e luvas durante o
esvaziamento do recipiente de óleo.

Substituição do filtro

6.4

Limpeza do filtro

O HydroFilter e o filtro de malha de alumínio devem
ser limpos regularmente (consulte o parágrafo 6.1).
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Para limpar os filtros, proceda da seguinte forma.
Fig. 6.2
• Abra a porta do módulo de filtro inferior (B).
• Remova o filtro de malha (A) e o HydroFilter (C).
• Limpe-os com detergente industrial, Plymovent EFC, por
exemplo.
• Monte os filtros na ordem inversa e feche o módulo de
filtro.

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:
- ME-42/F1
- ME-42/F2
a qual esta declaração se refere, está em conformidade com
as condições das seguintes diretivas:
- Diretiva de Máquinas 2006/42 EC

A

e está (ou estão) em conformidade com a(s) seguinte(s)
norma(s) harmonizada(s) e ou outros documentos normativos
semelhantes, + emendas, se houver:
- EN ISO 12100-1 (segurança de máquinas)
- EN ISO 12100-2 (segurança de máquinas)
- EN ISO 13857 (distâncias de segurança)

B

C

Alkmaar, Holanda, 1-7-2019
Fig. 6.2
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Remoção de filtros

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.
Sintoma

Problema

Causa
provável

Solução

Vazamento
de óleo no
interior do
módulo de
filtragem

Poluição do
alojamento
do filtro

Filtro(s)
inseridos
incorretamente

Instale o(s) filtro(s)
corretamente e
fixe-o

Material de
vedação do
filtro (ou filtros)
danificado ou
solto

Substitua o(s)
filtro(s)

8

M.K. Geus
Gestor de Produto

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

As seguintes peças de reposição estão disponíveis
para o produto.

8.1

ME-31 / ME-32 (F1 / F2)

Consulte Fig. II na página 9.

8.2

ME-41 / ME-42 (F1 / F2)

Consulte Fig. III na página 10
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DESCARTE

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

0000101015/161221/G MistEliminator
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ANEXO

Dimensões
Fig. I

A (ME-32)
B (ME-31)

C

D

F

E

ME-31
ME-32
ME-41
ME-42

J

I

K

L

C

P

E

Q

R

S

ME-41
ME-42
ME-42/F1
ME-42/F2

I

ME-42/F1
ME-42/F2

J

K

L

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

395

395

395

595

1437

1837

2437

382

339

363

703

395

595

395

Ø 250

335

680

1637

2037

mm

15.6

15.6

15.6

23.4

56.6

72.3

95.9

15.0

13.3

14.3

27.7

15.6

23.4

15.6

Ø 9.8

13.2

26.8

64.4

80.2

inch

8

0000101015/161221/G MistEliminator

G

H

ME-31
ME-32

M (ME-42/F1 - ME-42/F2)

N (ME-42)

O (ME-41)

ANEXO
Fig. II

Peças de substituição ME-31 / ME-32 (F1 / F2)

0000100594
0000101345
0000101348
0000101349
0000101342
0000101343
0000101346
0000101347

0000117457
0040900040
0000101333

0000101330
0000101339

0000118748
0000101336

0000101337

0000101330
0000101338
0000117457
0040900040

0000100186

0000101330
0000101335
0000101333

0000100188

0000100823

0000102753

0000100825

0000300023
0000100824

Art. num.
0000100186
0000100188
0000100594
0000100823
0000100824
0000100825
0000101330
0000101333
0000101335
0000101336
0000101337
0000101338

Descrição
HFME-3 / Filtro final HEPA
BFME-31 / Filtro de mangas
Motor 1,1 kW; 230-400V/3ph/50Hz
Recipiente de óleo (8 litros)
ME-INL/IMP / HydroFilter (impactor)
ME-INL/PF / Pré-filtro
Bloquear com puxador (conjunto de 2)
Trava gaveta/bolso (conjunto de 2)
Porta inferior do módulo de filtro de mangas,
incl. fechaduras, dobradiças e adesivo
Porta superior do módulo de filtro de
mangas, incl. fechaduras, dobradiças e
adesivo
Suspensão do filtro de mangas (conjunto de
2)
Haste de suspensão alumínio Ø 12 mm
(conjunto de 2)
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Art. num.
0000101339
0000101342
0000101343
0000101345
0000101346
0000101347
0000101348
0000101349
0000102753
0000300023
0000117457
0000118748
0040900040

Descrição
Porta do módulo filtro HEPA, incl.
fechaduras, dobradiças e adesivo
Roda de ventilador 1,1kW/50Hz
Roda de ventilador 1,1kW/60Hz
Motor 1,1 kW; 208-220/460V/3ph/60Hz
Roda de ventilador 2,2kW/50Hz
Roda de ventilador 2,2kW/60Hz
Motor 2,2 kW; 230-400V/3ph/50Hz
Motor 2,2 kW; 208-220/460V/3ph/60Hz
Pé ajustável
Sifão
Manômetro Ø 60 mm (anel preto)
Tubo roscado Ø 6 mm (5 peças)
Manômetro Ø 63 mm (anel metálico)
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ANEXO
Fig. III

ME-41 / ME-42 (F1 / F2)

0000100594
0000101345
0000101348
0000101349
0000101342
0000101343
0000101346
0000101347

0000117457
0040900040

0000101333

0000101330
0000101339
0000117457
0040900040

0000118748
0000101333

0000101330
0000101341
0000117457
0040900040

0000101333

0000101330
0000101340

0000100186

0000100357
0000100358
0000100823

0000102753

0000100825

0000300023
0000100824

Art. num.
0000100186
0000100357
0000100358
0000100594
0000100823
0000100824
0000100825
0000101330
0000101333
0000101339
0000101340
0000101341

Descrição
HFME-3 / Filtro HEPA para filtração final
OC-2 / Cassete de filtro coalescente estágio
2
OC-1 / Cassete de filtro coalescente estágio
1
Motor 1,1 kW; 230-400V/3ph/50Hz
Recipiente de óleo (8 litros)
ME-INL/IMP / HydroFilter (impactor)
ME-INL/PF / Pré-filtro
Bloquear com puxador (conjunto de 2)
Trava gaveta/bolso (conjunto de 2)
Porta do módulo filtro HEPA, incl.
fechaduras, dobradiças e adesivo
Porta do módulo filtro OC-1, incl. fechaduras,
dobradiças e adesivo
Porta do módulo filtro OC-1, incl. fechaduras,
dobradiças e adesivo
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Art. num.
0000101342
0000101343
0000101345
0000101346
0000101347
0000101348
0000101349
0000102753
0000117457
0000118748
0000300023
0040900040

Descrição
Roda de ventilador 1,1kW/50Hz
Roda de ventilador 1,1kW/60Hz
Motor 1,1 kW; 208-220/460V/3ph/60Hz
Roda de ventilador 2,2kW/50Hz
Roda de ventilador 2,2kW/60Hz
Motor 2,2 kW; 230-400V/3ph/50Hz
Motor 2,2 kW; 208-220/460V/3ph/60Hz
Pé ajustável
Manômetro Ø 60 mm (anel preto)
Tubo roscado Ø 6 mm (5 peças)
Sifão
Manômetro Ø 63 mm (anel metálico)
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