
 
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA  

DO MANUAL DO PROPRIETÁRIO 
 

Leia e guarde essas instruções junto com o ventilador. 

 
 

 
 

MODELO: VAF1500A/B 

Para uso apenas em ambientes não explosivos/não inflamáveis. 

 
 

 
Distribuidor:  
 
 
 
 

 
 

Fabricante:  

VENTILADOR  

PARA ESPAÇO  

CONFINADO  
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Política de garantia da Schaefer Limited 

 

 
A Schaefer Ventilation Equipment, LLC (SVE) fornece a seguinte garantia limitada a partir da data da nota 

fiscal para o comprador inicial dos nossos produtos ou ao seu cliente com uma prova de compra datada: 

 

 

I. A cobertura de dois anos se aplica a todos os produtos, componentes ou conjuntos fornecidos pela 

SVE que comprovar estar com defeito no material ou mão de obra. Qualquer produto com defeito 

será reparado ou substituído a critério da SVE com o produto ou componente com defeito devolvido, 

sob aprovação da SVE, F.O.B Sauk Rapids, Minnesota. 

 

 

II. Esta garantia não cobre: 

 

a.  Falhas, danos ou defeitos como resultado de: 

 

i. Instalação inadequada ou instalação que não esteja em conformidade com as instruções 

de instalação. 

ii. Condições operacionais que variam das instruções operacionais da SVE. 

iii. Uso inadequado, abuso, negligência, alteração ou acidente.  

iv. Transporte do produto. 

v. Operação inadequada ou falta de manutenção apropriada ou regular do produto. 

 
b. Perda de tempo, inconveniência, perda de uso do produto ou outros danos consequenciais ou 

incidentais. 
 
c. Peças que precisam de substituição devido ao desgaste normal ou dano.  
 
d. Corrosão ou ferrugem superficial ou profunda. 
 
e. Todo produto cuja placa de identificação tenha sido removida. 

 

 

 

NÃO HÁ GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO DO USO. 

 
A Schaefer Ventilation se reserva o direito de alterar o projeto e a especificação do produto sem aviso prévio 

ou responsabilidade. 

 

O texto acima constitui a única garantia oferecida pela Schaefer Ventilation 

Equipment, LLC. 
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INTRODUÇÃO 

 
Parabéns pela aquisição de um novo ventilador axial de palheta da Schaefer Ventilation. 

Nosso objetivo é proporcionar o melhor em ventiladores de alto desempenho. A leitura deste Manual do 

Proprietário ajudará a obter o máximo benefício do seu ventilador portátil. Se você não entender alguma 

parte deste manual, entre em contato com a Schaefer, ou seu revendedor autorizado Schaefer para obter a 

assistência adequada para operar este ventilador. 

 
Não permita que ninguém opere o ventilador axial de palheta sem primeiro ler o Manual do Operador e se 

familiarizar com a sua operação. A Schaefer tem se esforçado para fornecer o melhor equipamento 

disponível para fornecimento de ar para fins de ventilação portátil. Existe, no entanto a possibilidade do 

ventilador axial de palhetas estar sujeito às aplicações não recomendadas pela Schaefer O uso e/ou 

aplicação indevida do ventilador axial de palheta pode resultar em danos graves, ferimentos ou morte. 

Qualquer pessoa que operar o ventilador axial de palheta deve estar ciente das normas de segurança do 

trabalho da OSHA, regras de saúde e regulamento referentes à indústria da construção, com ênfase 

particular no 29 CFR 1910, que contém normas que regem Espaços Confinados com Obrigatoriedade de 

Autorização para a indústria em geral. 

 
 
 
Todas as especificações são gerais e não são destinadas a propósitos específicos. A Schaefer não se 
responsabiliza por variações que podes ser evidentes nos produtos reais, especificações, imagens e 
descrições contidas nesta publicação. 

 
 
  



3 
 

 

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 
 

 
 
PERIGO 

 

O VENTILADOR FOI DESENVOLVIDO APENAS PARA FINS DE VENTILAÇÃO PORTÁTIL. O VENTILADOR NÃO FOI 
PROJETADO PARA TRANSPORTE DE LÍQUIDOS OU MATERIAIS SEMISSÓLIDOS. O MOTOR ELÉTRICO E O 
ALOJAMENTO DO VENTILADOR NÃO FORAM DESENVOLVIDOS PARA OPERAÇÃO EM UMA ATMOSFERA 
EXPLOSIVA OU INFLAMÁVEL. A OPERAÇÃO DO VENTILADOR EM UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA OU INFLAMÁVEL 
PODE RESULTAR EM DANOS À PROPRIEDADE, FERIMENTOS OU MORTE. O USO INCORRETO DO VENTILADOR 

PODE RESULTAR EM CHOQUE ELÉTRICO E/OU ELETROCUSSÃO. SEMPRE OPERE O VENTILADOR EM 
CONFORMIDADE COM OS REGULAMENTOS OSHA E O CÓDIGO ELÉTRICO NACIONAL. 

 

 
PERIGO 

O USO INCORRETO DO VENTILADOR PODE RESULTAR EM DANOS À PROPRIEDADE, FERIMENTOS E MORTE. 
PARA REDUZIR ESTE RISCO, PRESTE MUITA ATENÇÃO AO TRABALHO MANUAL.. A ATMOSFERA DO AMBIENTE 
MUDA CONSTANTEMENTE, POR ISSO, RECOMENDAMOS QUE O EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DE 
AR/DETECÇÃO DE GÁS SEJA USADO FREQUENTEMENTE. SE O TESTE MOSTRAR QUE A ATMOSFERA SE 
QUALIFICA COMO UM LOCAL PERIGOSO (UMA ÁREA ONDE A POSSIBILIDADE DE EXPLOSÃO E INCÊNDIO É 

CRIADA PELA PRESENÇA DE LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS, GASES, VAPORES, POEIRA, FIBRAS INFLAMÁVEIS, 
CHAMAS.) NÃO USE ESTE VENTILADOR. LEIA E COMPREENDA OS SEGUINTES ITENS DE PREPARAÇÃO E AS 
INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA. 
 

PREPARAÇÃO 
 

1) Familiarize-se com as operações do ventilador antes de utilizá-lo. Leia e compreenda todos os Cuidados e 

Advertência neste manual. Consulte as publicações atuais da OSHA para concluir o trabalho com segurança e as 

regras e regulamentos de saúde (CFR 1926 e 1910). 

2) Confirme se o ventilador está na sua configuração original de fábrica e não foi modificado de modo algum.  

3) Menores de idade não devem operar o ventilador. É necessária muita atenção, especialmente quando utilizado 

próximo a crianças e animais. 

4) Proteja-se contra a possibilidade de lesões nas costas Sempre levante o ventilador com os músculos das pernas 

e não com os músculos das costas. 

5) Inspecione periodicamente o ventilador para verificar se apresenta danos ou desgaste das peças. Verifique se há 

peças soltas e/ou quebradas. Antes da operação, certifique-se de que o ventilador e os acessórios estejam em boas 

condições de trabalho. 

6) Aterre o motor de maneira segura. O ventilador (EUA) utiliza um plugue NEMA 5-15P. Ele foi desenvolvido para 

operar APENAS em uma fonte de alimentação aterrada, 115 volts nominal AC~, 60Hz, monofásica que utiliza um 

receptáculo NEMA 5-15R. O ventilador de 230 volt, 50Hz (VAF1500B) vem com um cabo de alimentação sem 

conector na extremidade. O cliente deve fornecer um plugue adequado para uso com receptáculos aterrados no seu 

local. O uso de um interruptor de circuito contra falha de aterramento (GFCI) oferece proteção adicional contra os 

riscos de choque elétrico causado por falhas no aterramento em aplicações comerciais, industriais e residenciais. 

7) Saiba como parar o ventilador rapidamente em caso de emergência. Desligue o equipamento (interruptor 

liga/desliga) localizado na lateral do equipamento ou desconecte o ventilador da fonte de alimentação. 
 

INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 
 

1) Nunca coloque o ventilador na água por causa do perigo extremo de choques. 

2) A grade de entrada de ar deve estar sempre desbloqueada. 

3) Nunca descarregue solventes inflamáveis ou produtos químicos a base de querosene através das grades de 
entrada de ar do ventilador. 
4) Não use o ventilador em áreas onde podem estar presentes líquidos, gases, vapores, poeira e fibras 

inflamáveis ou combustíveis. 

5) Nunca coloque nenhum objeto na grade de entrada de ar. 

6) Nunca faça o ventilador funcionar em áreas externas quando estiver chovendo. Nunca armazene o ventilador em 
áreas externas. 

7) Não use o ventilador como um brinquedo. 

8) Use o ventilador somente com uma tomada aterrada de maneira adequada. 

9) Desconecte o ventilador da tomada quando não estiver em uso ou antes do reparo. 

 
AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não use este ventilador com nenhum dispositivo 

de controle de velocidade em estado sólido.  
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INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA (continuação) 
 

10) Não use o ventilador com cabo ou plugue danificado. Não puxe ou carregue o ventilador pelo cabo, não use o 
cabo como uma alça, não deixe que o cabo fique preso em uma porta e não puxe o cabo ao redor de bordas ou 
cantos afiados. Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas. Não desconecte o ventilador puxando pelo cabo, 
segure no plugue e não no cabo. Não manuseie o plugue ou o cabo com as mãos molhadas.  

11) Mantenha os cabelos, roupas folgadas, dedos e todas as parte do corpo longe da grade de entrada de ar. 

12) Não deixe entrar água no motor. Se o motor for molhado por alguma razão, desconecte o ventilador e seque-o 
completamente antes de usá-lo novamente. 

13) Nunca remova o aterramento do cabo de alimentação ou do plugue, pois isso pode resultar em choque elétrico 
ou eletrocussão. A remoção do aterramento anula a garantia. 

14) Se o ventilador foi derrubado, foi deixado em áreas externas ou foi molhado, etc., inspecione-o completamente 

antes de usar. Se o ventilador não estiver funcionando ou se você tiver dúvidas sobre sua operação segura, não 

opere-o. Entre em contato com a Schaefer Ventilation diretamente por telefone (320)251-8696 ou acesse 

www.schaeferfan.com. 
 

OPERAÇÃO 
1) O seu novo ventilador é entregue completamente montado e pronto para operar. Ao remover o ventilador da sua 
embalagem, verifique se ele apresenta possíveis danos devido ao transporte. 

2) Antes de operar o ventilador, leia todas as precauções de segurança e informações gerais de segurança sobre o 
uso adequado e seguro do ventilador. 

3) Faça uma avaliação do seu local de trabalho. Alguns locais de trabalho são classificados como perigosos porque 

a atmosfera pode conter vapor, gás ou poeira em quantidades explosivas. 

  PERIGO 
 

O MOTOR ELÉTRICO E O ALOJAMENTO DO VENTILADOR NÃO FORAM DESENVOLVIDOS PARA OPERAÇÃO EM 

UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA E/OU INFLAMÁVEL DE NENHUMA CLASSE OU GRUPO. A OPERAÇÃO DO 

VENTILADOR EM UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA OU INFLAMÁVEL PODE RESULTAR EM FERIMENTOS OU MORTE. 
 

4) Localize uma tomada aterrada de maneira adequada. 
 

5) Antes de conectar o ventilador em uma tomada aterrada, inspecione as grades de entrada e saída e remova os 
detritos que podem restringir o movimento do fluxo de ar. Nunca opere o ventilador sem as grades de entrada e 
saída fixadas corretamente e no lugar. Nunca substitua as grades por outras que não sejam peças de reposição 
fornecidas pela fábrica. 
 

6) Observe o indicador do fluxo de ar direcional na carcaça externa. Este é o caminho pelo qual o 
ar se move. 
 
7) Coloque o ventilador em uma base segura para evitar que ele se desloque durante o uso. 
 
8) Não fique diretamente na frente e/ou voltado para a saída do ventilador. Ferimentos podem 
resultar ao ser atingido por detritos lançados a uma velocidade relativamente a partir da pá do 
ventilador. 
 

9) Quando condutores forem necessários, não instale o duto enquanto o ventilador estiver em 
operação. Coloque lábio do duto sobre o adaptador de duto do ventilador, prenda firmemente e 
observe direção do fluxo de ar. 
 

10) Quando o duto é usado, certifique-se de que a taxa do fluxo de ar reduza conforme o comprimento do duto 
aumenta. As taxas de vazão de ar variam de acordo com os tipos de dutos e fabricantes. 
 

11) Posicione a entrada de ar do ventilador longe de paredes e outras obstruções para permitir o máximo da entrada 
de ar. 
 

12) Para uma operação segura, use o ventilador somente em combinação com os testes de detecção de gás e teste 

da continuidade. 
 

  PERIGO 
 

SEMPRE PRESUMA QUE UMA ÁREA DE TRABALHO COM ESPAÇO CONFINADO ESTÁ CONTAMINADA ATÉ QUE SEJA 

PROVADO QUE ELA É SEGURA PARA A EQUIPE DE TRABALHO. NUNCA ENTRE EM UMA ÁREA DE TRABALHO COM 

ESPAÇO CONFINADO ENQUANTO ELA NÃO TIVER SIDO COMPLETAMENTE TESTADA COM O EQUIPAMENTO DE 

DETECÇÃO DE GÁS APROPRIADO E SEJA PROVADO QUE É SEGURA PARA A EQUIPE DE TRABALHO.  

 

 

http://www.schaeferfan.com/
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MANUTENÇÃO 

 

 

PERIGO 
 

SEMPRE DESLIGUE E DESCONECTE O VENTILADOR DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA EVITAR A PARTIDA 

ACIDENTAL E A POSSIBILIDADE DE CHOQUE ELÉTRICO E ELETROCUSSÃO. CERTIFIQUE-SE DE QUE A PÁ DO 

VENTILADOR PAROU DE GIRAR ANTES DE COLOCAR QUALQUER OBJETO OU OS DEDOS PRÓXIMO À GRADE DO 

VENTILADOR. 

 

I. Verifique visualmente todos os fixadores e componentes individuais quanto às peças soltas ou quebradas. Aperte ou 

substitua os itens, conforme necessário, somente com peças de reposição originais e aprovadas de fábrica. 

2. Mantenha a pá do ventilador limpa de detritos. O acúmulo de poeira, sujeira, tinta, etc. na pá do ventilador causará o 

desequilíbrio da rotação resultando em danos. Para limpar a pá do ventilador, certifique-se de que o plugue esteja 

desconectado e a lâmina tenha parado de girar. Remova uma grade, limpe a lâmina e remova os detritos do interior da 

carcaça do alojamento com um pano úmido e sabão líquido neutro. Seque todas as peças muito bem. NÃO APLIQUE ÁGUA 

SOB PRESSÃO PARA LAVAR O VENTILADOR. Substitua a grade antes da próxima operação. 

  PERIGO 

 

NÃO OPERE O VENTILADOR SEM AS GRADES DE ENTRADA E SAÍDA INSTALADAS CORRETAMENTE NO LUGAR. 

 

3. Entre em contato diretamente com a Schaefer para serviços de manutenção ou reparo não descritos neste manual (ou se 

você não tiver certeza se a manutenção é necessária.) pelo telefone (320) 251-8696, ou acesse www.schaeferfan.com. 

 
SERVIÇO 

1) Consulte o GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS neste Manual. 

 
ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR INFORMAÇÕES GERAIS E DIMENSÕES 

A B 

Tensão 115VAC-- 230VAC-- Tipo Axial 

Frequência 60 Hz 50Hz Adaptador do duto 8" diâm. (203 mm) 

Fase Única Única Altura 18.5" (470 mm) 

Motor elétrico 1/4 HP 1/4 HP Largura 12.5" (318 mm) 

Corrente (amps) 2.5 1.3 Comprimento 18.5" (470 mm) 

R.P.M 3000 2260 Peso 18 lbs (8.1 kg) 

FreeAir (cfm) 877 (24.8 m3)  749 (21.2 m3) 

Máx S.P. 1.5" 1.5" 

 

TAXAS DE FLUXO DE AR 

 

(115VAC) (230VAC) 

Pés Descrição  CFM M³/Min CFM M³/Min 

 

FreeAir 877 24.8 749 21.2 

Duto de 15' reto 610 17.3 510 14.4 

Duto de 25' Reto 597 16.9 508 14.4 

Duto 25' 1-90° de flexão 533 15.1 464 13.1 

Duto de 25' 2-90° de flexão 508 14.4 435 12.3 

Duto de 40' Reto 518 14.7 460 13.0 

Duto de 50' Reto 460 13.0 443 12.5 

 

As taxas de vazão publicadas são apenas como uma referência. Tolerâncias de fabricação, tipo de duto e parâmetros 

operacionais específicos irá afetar as taxas de vazão globais para cada ventilador particular. 

 

CUIDADO 

A TAXA DE VAZÃO DE AR REDUZ CONFORME O COMPRIMENTO DO DUTO AUMENTA PARA APLICAÇÕES 

DE SOPRO E SUCÇÃO. AS TAXAS DE VAZÃO DE AR VARIAM DE ACORDO COM TIPOS ESPECÍFICOS DE 

DUTOS E FABRICANTES. 

  

http://www.schaeferfan.com/
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO VENTILADOR AXIAL AMERIC 

CUIDADO: Todos os procedimentos de serviço devem ser executados com a unidade desconectada. 
 

PROBLEMA 

 
O equipamento não 
funciona. 

CAUSA 

1) Não há alimentação para o equipamento. 

2) Interruptor desligado. 

3) Interruptor com defeito. 

4) Cabo ou fio do motor com defeito/quebrado. 

SOLUÇÃO 

1) Conecte o equipamento. Verifique o disjuntor. 

2) Coloque na posição "ON". 

3) Substitua o interruptor. 

4) Execute a verificação de continuidade usando o 

voltímetro/amperímetro. Repare/substitua o fio com 

defeito/quebrado. 
 

O equipamento 

funciona, mas o 

ventilador faz barulho 

de raspagem. 

 

1) O equipamento sofreu uma movimentação brusca, fazendo 

com que o ventilador batesse contra o alojamento. 

2) O equipamento sofreu uma movimentação brusca, 

causando a deformação do alojamento. 

 
1) Remova o motor e substitua as montagens do motor 

danificado. 

2) Substitua o alojamento/equipamento conforme necessário. 

O equipamento 
funciona, mas 

vibra excessivamente. 

1) A movimentação brusca empenou o eixo do motor 

fazendo com que o equipamento ficasse desequilibrado. 

2) Pá do ventilador danificada. 

3) Acúmulo de sujeira em um lado da pá do ventilador. 

1) Remova e substitua o motor. Substitua a pá do ventilador se 

necessário. 

2) Substitua a pá do ventilador. 

3) Limpe a pá do ventilador. 

O equipamento 

funciona, mas o 

ventilador não 

gira. 

1) O ventilador está emperrado contra o alojamento. 

2) O fio do capacitor quebrou/se soltou, o capacitou 

apresentou um defeito. 

3) O alojamento foi danificado de forma que ele pressiona 

a pá do ventilador. 

1) Remova o motor e substitua as montagens do motor 

danificado. Substitua a pá do ventilador se necessário. 

2) Repare/substitua os fios/capacitor conforme necessário. 

3) Substitua o alojamento/equipamento conforme necessário. 

 
A unidade 

funciona, mas 

desliga em 

seguida devido à 

sobrecarga. 

 
1) Os rolamentos do motor estão falhando ou o motor 

apresentou uma falha elétrica interna. 

2) A grade de admissão e/ou exaustão está obstruída. 

3) Duto muito longo. 

1) Substitua o motor. 

 
2) Remova a obstrução. 

3) Reduza o comprimento do duto até o máximo recomendado. 

 

(Consulte o nº do item no detalhe da imagem) 

 

Item Nº da peça Qtd Descrição 
1 0SMS8X12PPHSS 4 Parafuso 8 x 1/2" PPH SS 

2 2 SWPLTASY-V15A 1 Kit de cabos da placa do int. 115V 

    (capacitor não incluído) 
SWPLTASY-V15B SWPLTASY-V15B            1 Kit de cabos da placa do 

 interruptor 230V (capacitor não 
 incluído) 
0CAP10UF350V 1 Capacitor 115V 
0CAP7UF400V 1 Capacitor 230V 
CABO 16/3-20NA 1 Cabo 115V América do Norte 

CABO-16/3-20EU 1 Cabo 230V Europeu 

CONECTOR-PG11  1 Alívio de tensão do cabo 
0RSSPST20A 1 Interruptor basculante 
0RSCAP 1 Capa do interruptor basculante 

3 HSG-VAF1500 1 Revestimento amarelo do 
   alojamento 

0RG38X1316X38 1 Anel isolante de borracha 3/8" 
4 0BM3-0.5X25HHSS  4 Cavilha M3x.5 25mm 
5 0WM3SS 4 Arruela M3 SS 
6 0RF78OD 4 Pé de borracha 7/8" OD 
7 0WNM3-0.5HT 4 Porca da caixa M3x.5 
8 0NY832Z 6 Porca Nyloc 8-32 
9 0W8SAE 6 Arruela 8 SAE 
10 GUARD-VAF1500 2 Proteção do fio 10" 
11 0S832X1PPHZ 6 Parafuso 8-32 x 1" PPH 

12 0W8SAE 6 Arruela 8 SAE 

13 0RIVET6-8A-B 9 Rebite 3/16" x 1/2" G 
14 CS2141 1 Motor 1/4 HP 115V 60 Hz 

CS2141-50 1 Motor 1/4 HP 230V 50 Hz 

BLADE-VAF1500 1 Pá do ventilador 8" 5 Wing 
0RC-VAF15 1 Grampo retentor 

0PIN-VAF15 1 Pino de pressão 
15 RING-VAF1500 2 Anel de duto 10" a 8" 

 

 
SOMENTE PARA CABOS DO REINO UNIDO 

 
ADVERTÊNCIA 

ESTE EQUIPAMENTO DEVE SER ATERRADO. IMPORTANTE! 
Os fios deste condutor são coloridos de acordo 

com a codificação a seguir: 

 
AZUL---- NEUTRO  

MARROM---- ATIVO 
AMARELO / VERDE---- TERRA 

 
Como as cores dos condutores deste aparelho podem não corresponder às 
marcas coloridas que identificam os terminais no seu plugue, faça o seguinte: O 
fio marrom deve estar conectado ao terminal marcado com a letra —L— ou 
vermelho. 
O fio azul deve estar conectado ao terminal marcado com a letra —N— ou preto. 
O fio amarelo/verde deve estar conectado ao terminal marcado com a letra E ou 
garanta que a sua máquina esteja conectada corretamente. Se tiver alguma 
dúvida, consulte um eletricista qualificado. 
Este equipamento deve ser protegido por um fusível 13A se um plugue 13A (B.S. 
1363) foi usado ou se qualquer outro tipo de plugue for usado, por um fusível 5A 

no plugue ou adaptador ou na placa de distribuição. 
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