
 

Confie no líder comprovado

EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO EM ESPAÇOS CONFINADOS

Garantia da série VAF

Distribuído por:

LOCAIS SÉRIOS

Desde 1991, os ventiladores da série Schaefer's Americ VAF alcançaram 
consistentemente o primeiro lugar em sua classe no mercado de locação 
doméstico. Não apenas foi o primeiro Ventilador de ar portátil feito em 
plástico lançado, como também foi seu design inovador que reduziu os 
custos de manutenção e serviço quando comparado com os ventiladores 
de revestimento de metal tradicionais. Se está buscando trazer ar fresco 
para espaços confinados ou se precisa de uma forma de expelir gases 
nocivos, saiba que os produtos da Schaefer são projetados para atender 
a suas necessidades.

Os ventiladores portáteis da Série Americ VAF da Schaefer vêm com uma garantia que vai além de qualquer garantia no setor. O sistema de ventila-
ção Schaefer promete reparar ou substituir qualquer peça de um ventilador da Série VAF que prove apresentar defeito na fabricação ou nos 
materiais por um período de dois anos a partir da data de compra.
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O que torna nossos ventiladores tão exclusivos?

Frequentemente imitado. Nunca duplicado.
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5 PASSOS PARA 
OBTER AR SEGURO

 

 

Na Schaefer, entendemos que ambientes sérios exigem um 
sistema de ventilação sério. É por isso que criamos produ-
tos que funcionam nas áreas mais extremas.

Por mais de 60 anos, a Schaefer tem sido líder 
no projeto e fabricação de equipamentos de 
ventilação industrial especializados. É um fato 
bem conhecido que sem ar fresco não é possí-
vel trabalhar com segurança, sem mencionar 
com conforto. É sua função adotar as precau-
ções de segurança adequadas e escolher o 
equipamento correto. 

Projeto de parede duplo
Fabricado em polietileno de alta densidade, nosso projeto em forma de concha 
duplo, em instalação de parede, permite que a parede externa absorva danos exter-
nos sem prejudicar os mecanismos internos ou fluxo de ar. Os ventiladores de metal 
não são apenas pesados, mas também podem amassar com facilidade. Grandes 
amassados podem não apenas criar pontos de ferrugem, mas também interferir na 
rotação da lâmina do ventilador, causando reparos caros. Com ventiladores da Série 
VAF da Schaefer, os custos de manutenção são praticamente eliminados.

Motores construídos para durar
Classificados em 100.000+  horas de serviço contínuo, nos motores customizados 
são projetados para se desempenhar nos ambientes mais adversos. Os ventiladores 
Americ da Schaefer possuem motores totalmente fechados que eliminam a possibili-
dade de acúmulo de resíduos nos enrolamentos de cobre, mantendo, desse modo, 
o desempenho e aumentando a expectativa de vida.  Se você está evacuando 
poeira de concreto ou apenas trocando o ar velho, nossos motores protegidos 
termicamente podem enfrentar o desafio.

Segurança e testes
Para exceder as normas da indústria, a Schaefer trabalha com organizações de 
teste terceirizadas a fim de garantir a segurança geral do produto. Nossos produtos 
estão na relação da Underwriters Laboratories, uma das mais antigas e mais presti-
giosas organizações de testes no mundo. Além disso, estamos em conformidade 
com a marcação CE para nossos clientes europeus.

Explicado de forma simples, é preciso 
certificar-se de que o ventilador que escolher 
seja durável, confiável e funcione sob as condi-
ções mais hostis. 

Convidamos você a olhar mais de perto e notar 
que a diferença entre nós e o resto está no 
design, qualidade do material e serviço.

Trabalhar em espaços confinados pode ser 
complicado, e sem o equipamento certo, 
perigoso. Eis alguns passos básicos para 
ajudar a garantir sua segurança bem como a 
de sua equipe em espaços confinados

IDENTIFICAR RISCOS.
Há muitos tipos diferentes de riscos 
em espaços confinados. Os riscos 
mais incidentes são os riscos atmos-
féricos, que podem causar a maior 
parte das mortes e ferimentos em 
espaços confinados.

TESTAR O AR.
Os equipamentos de teste do ar 
devem ser conduzidos para deter-
minar o tipo de risco atmosférico 
no espaço confinado. Isso é impor-
tante quando chega a hora de 
decidir qual equipamento de ventila-
ção usar.

ESCOLHA O EQUIPAMENTO 
CERTO.
Se os equipamentos de teste 
mostrarem combustibilidade, é 
necessário escolher um ventilador 
portátil que seja especificamente 
projetado para ambientes explosivos 
(como o VAF3000P).

PURGUE O ESPAÇO.
Purgue o espaço confinado de ar 
"prejudicial". Utilize ventiladores de 
ar confiáveis para remover ar tóxico 
ou para fornecer ar fresco onde 
não houver. Opere os ventiladores 
na capacidade máxima até que os 
equipamentos de teste de ar confir-
mem que é seguro entrar.

CONTINUE TESTES DE AR 
REGULARES.
As condições de ar podem mudar 
rapidamente. Programe verificações 
de segurança regulares sobre a 
qualidade do ar.

Para os requisitos de segurança completos, consulte o 
Departament of Labor, OSHA, 29 CFR Parts 1910. A 
segurança em espaços confinados é responsabilidade de 
cada empresa e contratante individual. A Schaefer não 
assume responsabilidade por nenhuma medida de 
segurança de espaço confinado adotada ou não como 
resultado deste catálogo.
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DIMENSÕES

VAF-3000A/B

Tipo de ventilador Soprador/Extrator Axial

Dimensão 12" (305 mm) de diâmetro

Peso 32,5 lbs. (14,74 Kg)

Altura 21" (533 mm)

Comprimento 17" (432 mm)

Largura 14" (355 mm)

 

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR

Modelo VAF3000A* VAF3000B*^

Tensão 115V CA~ 230V CA~

Fase Única Única

Frequência 60/50  Hz 50 Hz

Motor Elétrico 1 Hp (0,75 Kw) 1 Hp (0,75 Kw)

Corrente (amps) 8/5,7 4,2

R.P.M. 3300/2800 2850

Max. S.P. 3" 2.5" (68mm/Aq)

TAXAS DE FLUXO DE AR

Modelo

M3/Min.CFM M3/Min.CFM

Ar livre 2796 79,2 2492 70,6

Reto 15' 1938 54,9 1722 48,8

Reto 25' 1829 51,8 1646 46,6

Reto 40' 1764 50,0 1556 44,1

Reto 50' 1567 44,4 1173 33,2

Reto 75' 1254 35,5 1094 31,0

Curvo 25' 1-90º 1564 44,3 1344 38,1

Curvos 25' 2-90º 1377 39,0 1232 34,9

 

* Relacionado em UL e CUL 
  ^ CE Listed

VAF3000A VAF3000B

CURVAS DE DESEMPENHO

900

1400

1900

2400

2900

Ar livre Duto 15            Duto 25'         Duto 40'        Duto 50'       Duto 75'

VAF3000A VAF3000BCFM

VENTILADORES INDUSTRIAIS SÉRIES VAF

DIÂMETRO DE VAF3000A/B 12"

Um ventilador potente para 
os serviços mais difíceis.

Desempenho sob demanda.
Ideal para o uso em espaços 
confinados que exigem um 
ventilador de ar potente, o 
VAF3000A/B pode lidar com 
suas necessidades industriais 
mais exigentes.

Com um motor 1 Hp potente, o VAF3000 
pode proporcionar um fluxo de ar positivo 
e negativo em uma capacidade máxima 
incrível de 2.796 CFM nos ambientes de 
trabalho mais difíceis.

Não importa que setor da indústria ou 
aplicação (construção, demolição, serviços 
públicos, fábrica de papel, estaleiro, central 
elétrica, purga de tanques ou manufatura), 
o VAF3000A/B é projetado para assumir o 
serviço mais difícil.

Recursos VAF3000A:
• Classificação CFM de 2.796 

(79,2 m³/min)
• Pesa apenas 32,5 libras (14,74 Kg)
• Empilhável para poupar espaço na área 

de armazenagem ou trabalho
• Motor elétrico 1 Hp potente (0,75 Kw)
• Capacidade de conectar até 125 pés 

(38 m) de duto reto
• Ideal para espaços confinados que 

exigem maior fluxo de ar

VAF3000A/B
12" de diâmetro Americ®

Ventilador industrial

Ventilador industrial de 12" de diâmetro VAF3000A e VAF3000B

PARA USO APENAS EM AMBIENTES NÃO EXPLOSIVOS

Dados técnicos



6 7  

DIMENSÕES

Modelo           VAF-1500A/B                      Anel com menos entrada

Tipo de vent. Soprador/extrator axial   Apenas soprador axial

Dimensão 8" (203 mm) de diâmetro  8" (203 mm) de diâmetro

Peso 18 lbs. (8,2 Kg) 18 lbs. (8,2 Kg)

Altura 18,5" (470 mm) 18,5" (470 mm)

Comprimento 18,5" (470 mm) 15" (381 mm)

Largura 12,5" (318 mm) 12,5" (318 mm)

 

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR

Modelo                      VAF1500A*          VAF1500B^ Remoção de anel 
de duto de entrada

Tensão 115V AC~ 230V AC~ 115V AC~

Fase Única                     Única Única

Frequência 60 Hz 50 Hz 60 Hz

Motor Elétrico 1/4 Hp 1/4 Hp 1/4 Hp

Currente (amps) 2,5 1,3 2,5

R.P.M. 3000 2260 3000

Max. S.P. 1,5" 1,5" 1,5"

TAXAS DE FLUXO DE AR

Modelo                VAF1500A             VAF1500B Menor entrada
de anel de duto

CFMM M3/Min.      CFMM M3/Min.     CFMM M3/Min.

Ar livre 877 24,8 749 21,2 1262 35,7

Reto 15' 610 17,3 510 14,4 554 15,7

Reto 25' 597 16,9 508 14,4 616 17,4

Reto 40' 518 14,7 460 13,9 575 15,9

Reto 50' 460 13,0 443 12,5 512 14,5

Curvo 25' 1-90º 533 15,1 464 13,1 543 15,4

Curvos 25' 2-90º 508 14,4 435 12,3 502 14,2

  
 * Relacionado em UL e CUL 

   ^ CE Listed

CURVAS DE DESEMPENHO

VAF 1500A VAF1500B

300

400

500

600

700

800

900

Ar livre                Duto 15'              Duto 25'             Duto 40'             Duto 50'

CFM

INDUSTRIAIS LEVES E VENTILADORES DE UTILIDADE SÉRIES VAF

O ar de que você precisa em 
espaços pequenos e confinados.

VAF1500A/B COM 8" DE DIÂMETRO

A locomotiva ideal.
Perfeito para espaços pequenos 
confinados, como poços de inspe-
ção e redes de esgotos, esses 
ventiladores compactos proporcio-
nam máximo fluxo de ar para um 
ambiente de trabalho seguro, 
confortável e controlado.

Suas equipes de construção, serviços 
públicos ou telefone podem depender dos 
modelos VAF1500A/B para proporcionar 
um fluxo contínuo de ar fresco.

Para um ventilador portátil versátil com 
apenas a quantidade certa de energia, o 
VAF1500A/B (soprador/extrator) ou a remoção 
do anel do duto de entrada (apenas sopra-
dor) é idealmente apropriado para aplicações 
de utilidades ou industriais leves.

Recursos VAF1500A:
• Classificação CFM de 877 (VAF1500) e 

1.262 (VAF1500 com anel de duto de 
entrada removido)

• Leve, apenas 18 libras (8,2 Kg)
• Empilhável para poupar espaço na área 

de armazenagem ou trabalho
• Disponível em amarelo cintilante para 

maior visibilidade
• Capacidade de conectar até 50 pés 

(15,24 m) de duto reto
• Ideal para aplicações de poços de 

inspeção

VAF1500A/B
Ventilador de utilidade 8" de 
diâmetro Americ®

PARA USO APENAS EM AMBIENTES NÃO EXPLOSIVOS

Obs.: Todas as unidades remetidas como o Modelo VAF1500A ou B.
 Para aumentar mais CFM's, remova o anel do duto de entrada.

Ventilador de utilidade com 8" de diâmetro VAF1500A e VAF1500BDados técnicos
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DIMENSÕES

VAF8000A/B 

Tipo de ventilador Soprador/Extrator Axial

Dimensão 20,5" (520 mm) de diâmetro

Peso 119 lbs. (53,97 Kg)

Altura 27,5" (698 mm)

Comprimento 27,5" (698 mm)

Largura 25,5" (647 mm)

VAF8000A-3

CURVAS DE DESEMPENHO

8000

8500

9000

9500

10000

Ar livre 25'
 Reto
Duto

50'
   Reto

Duto

75'
   Reto

Duto

CFM

 

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR

Modelo VAF8000A-3*                VAF8000B-3

Tensão 230 AC~ 440V AC~

Fase Trifásico Trifásico

Frequência 60/50 Hz 60/50 Hz

Motor Elétrico 5 Hp 5 Hp

Currente (amps) 13 6,5

R.P.M. 3450 3450

Max. S.P. 6,1" 6,1"

TAXAS DE FLUXO DE AR

VAF8000A-3 CFM M3/Min.

Ar livre 9968 282,3

Reto 25' 9379 265,6

Curvo 25' 1-90º 7193 203,7

Curvo 25' 2-90º 6726 190,5

Reto 50' 8664 245,3

Reto 75' 8313 235,4

*Disponível em monofásicos. Ligue para obter detalhes.

VENTILADORES DE ALTA CAPACIDADE SÉRIES VAF

VAF8000A/B DIÂMETRO 20"

Desempenho de serviço pesado 
com o qual você pode contar 

Fique sentado em seu banco.
Este ventilador de 20" ultra-
passa em desempenho venti-
ladores com três e quatro 
vezes seu tamanho.

Se estiver precisando de um ventilador 
para aplicações maiores, escolha aquele 
que fornece um desempenho extremo. 
Escolha o VAF8000A/B.

Equipado com um motor 5 Hp potente, o 
VAF8000A/B gera tanto o fluxo de ar 
positivo como o negativo com uma 
impressionante capacidade máxima de 
9.968 CFM. Projetado para uso nas áreas 
que exigem maior troca de ar, o VAF8000 
promete desempenho.

Recursos VAF8000A:
• Classificação CFM de 9.968 (282,3 

m3/min)
• Pesa apenas 119 libras (53,97 Kg)
• Motor elétrico 5 Hp potente
• Duas alças embutidas
• Projeto de concha de parede duplo
• Ideal para áreas maiores que exigem 

maior fluxo de ar

VAF8000A/B
Ventilador de alta capacidade 
20" de diâmetro Americ®

PARA USO APENAS EM AMBIENTES NÃO EXPLOSIVOS

Ventilador com alta capacidade de 20" de diâmetro VAF8000A/B Dados técnicos
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DIMENSÕES

VAF3000P

Tipo de ventilador Soprador/Extrator Axial

Dimensão 12" (305 mm) de diâmetro

Peso 28 lbs. (12,7 Kg)

Altura 21" (533 mm)

Comprimento 17" (432 mm)

Largura 14" (355 mm)

CURVAS DE DESEMPENHO
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VAF3000P
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ESPECIFICAÇÕES DE MOTOR

VAF3000P *

Consumo de ar 38 cfm

Pressão de entrada (máx.) 100 psi

Nível de ruído 86 dBa

Motor 1,5 Hp

Mancais permanentemente lubrificados

R.P.M. 3000

TAXAS DE FLUXO DE AR

VAF3000P CFM M3/Min.

Ar livre 2063 58,4

Reto 15' 1753 49,6

Curvo 15' 1-90º 1616 45,7

Curvo 15' 2-90º 1450 41,0

Reto 25' 1619 45,8

Curvo 25' 1-90º 1497 42,4

Curvo 25' 2-90º 1433 40,6

Reto 50' 1531 43,3

Reto 100' 1243 35,2

Fios de aterramento

Para aterrar

Acoplador de alumínio

* Relacionado em UL e CUL 

VENTILADORES PNEUMÁTICOS SÉRIE VAF

VAF3000P 12" DE DIÂMETRO

Executa o trabalho com 
segurança e eficiência.

O projeto intrinsecamente 
seguro garante contra cente-
lhamento perigoso.

Nosso motor de alto desempenho, 
eficiente em relação à energia é totalmente 
fechado, oferecendo a garantia de trabalho 
seguro. Com uma classificação CFM de 
2.063, o VAF3000P pode fornecer todo o 
fluxo de ar contínuo circulante de que 
você precisa para executar o trabalho.

Ideal para espaços confinados que exigem 
um ventilador potente que atenda às 
rigorosas normas de espaço perigoso, o 
VAF3000P proporciona alto desempenho 
com segurança inflexível.

Recursos VAF-3000P:
• Classificação CFM de 2.063 (58,4 

m³/min)
• Pesa apenas 28 libras (12,7 Kg)
• Empilhável para poupar espaço na área 

de armazenagem ou trabalho
• Motor pneumático 1,5 Hp potente
• Capacidade de conectar até 125 pés 

(38 m) de duto reto
• Redireciona o ar comprimido velho para 

longe do fluxo de ar principal
• Relacionado em UL e C-UL para uso 

em Locais perigosos, Classe I, Divisão 
1, Grupos A, B, C e D*

VAF3000P
Ventilador pneumático
12" de diâmetro Americ®*Obs.: Se a conexão de dutos for exigida nessas 

atmosferas, utilize a Peça de duto AM-DC1225 e o 
Acoplador de alumínio AM-CA12 para manter um 
sistema intrinsecamente seguro.

INTRINSECAMENTE 
SEGURO

Ventilador pneumático de 12" de diâmetro VAF3000P Dados técnicos

DIAGRAMA DE ATERRAMENTO CORRETO

Ao utilizar a mangueira condutora estática, é importante 
certificar-se de que cada trecho esteja adequadamente 
aterrado para o ventilador, conforme se mostra na ilustração 
abaixo. Observe que o próprio ventilador deve estar aterrado 
externamente através do cabo fornecido.
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MODELO DESCRIÇÃO

Duto AM-D0815 8" × 15' com Conexão Rápida 

Duto AM-D0825 8" × 25' com Conexão Rápida 

Duto AM-D1215 12" × 15' com Conexão Rápida 

Duto AM-D1225 12" × 25' com Conexão Rápida 

Duto AM-DC1225 12" × 25' com Conexão Rápida 

Duto AM-D2025 20" × 25' com Conexão Rápida 

MODELO DESCRIÇÃO

AM-DDISP500 Poliuretano descartável de 500', 4 mil

AM-DDISP500FR Poliuretano descartável de 500', 4 mil (Anti-chamas)

AM-DDISP1225-4P Poliuretano descartável de 500', 1 mil - 4 pacotes

 
 

MODELO DESCRIÇÃO

Duto AM-D0825CB 8" × 25' em uma bolsa

Duto AM-D1225CB 12" × 25' em uma bolsa

MODELO DESCRIÇÃO

AM-CDA3000 (apenas VAF3000A/B / 3000P)

MODELO DESCRIÇÃO

AM-DCP0825 Contém Duto com 8" de diâmetro

AM-DCP1225 Contém Duto com 12" de diâmetro

 

MODELO DESCRIÇÃO

AM-DSR0825 Contém Duto com 8" de diâmetro

AM-DSR1225 Contém Duto com 12" de diâmetroFaixa de Temperatura ¯20°F 180°F

Faixa de Temperatura ¯20°F 180°F

 

AM-DDISP1225-4PAM-DDISP500

ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO EM ESPAÇOS CONFINADOS

Acessórios
Para suas necessidades de ventilação de ar, a Schaefer ofe-
rece uma linha completa de acessórios, tão resistente quanto 
nossos ventiladores da Série VAF.

Disponível em dimensões de 15' ou 25' para qualquer modelo, nossas 
mangueiras de dutos são fabricadas em malha de poliéster, de vinil 
flexível para serviços leves. Cada um desses dutos são facilmente retráteis 
e projetados para lidar com grandes volumes de ar com uma pressão 
relativamente baixa. Além disso, são anti-chamas e conectam-se facilmen-
te às abas do ventilador para um fluxo de ar positivo e/ou negativo.

*O Duto Modelo AM-DC1225 é construído de material condutor estático 
para uso seguro em ambientes explosivos ou inflamáveis com o VAF3000P.

Esses transportadores de polietileno leves são projetados 
ergonomicamente para conter até 25' cada de sistemas 
de dutos flexíveis. O projeto totalmente fechado ajuda a 
reduzir a exposição aos elementos, aumentando a 
expectativa de vida dos sistemas de dutos.

Nosso rack de metal durável é perfeito para a armazena-
gem de dutos segura. Pode armazenar até (2) comprimen-
tos de dutos de 15' ou (1) um duto de 25'. A barra de 
retenção é projetada para segurar firmemente o duto 
comprimido enquanto permite a fácil remoção. Além disso, 
a alça central é projetada para maximizar a portabilidade.

Eliminar a necessidade de secador de carpetes. Este 
acessório de plástico leve (9 lb) é perfeito para aplicações 
de secagem do piso. Construído com uma alça embutida 
para facilitar o transporte, o Modelo AM-CDA3000 
conecta-se rapidamente ao ventilador utilizando as cordas 
elásticas fornecidas.

*Obs: Não deve ser utilizado com mangueira condutora estática 
de 12" (Modelo AM-DC1225).

Disponível em comprimento de 25', esta mangueira de 
duto, fabricada de vinil para serviços leves flexível, em 
malha de poliéster, é projetado para ficar fechado em 
sua própria bolsa de transporte anexa.

Disponível em rolos de 500', este sistema de dutos descartável 
de 4 mil. pode ser cortado para qualquer comprimento 
desejado. Para uso apenas no lado de escape do soprador.

DUTO COM CONEXÃO RÁPIDA

TRANSPORTADORES DE DUTO

ARMAZENAGEM DE DUTOS

ACESSÓRIO PARA SECAGEM DE CARPETE/PISO

DUTO DO TIPO "BAG-O"

DUTO DESCARTÁVEL



14 15 www.schaeferfan.com  | (800) 779.3267

MODELO DESCRIÇÃO

AM-RG1208
Redutor de aço concêntrico 12"– 8" (inclui duto de 12" × 3')
Para uso no lado de escape ou extração do soprador.

AM-RF1208
Redutor de tecido 12"– 8"
Para uso apenas no lado de escape do soprador.

AM-RF1208  

Redutor de tecido

AM-RG1208  

Concêntrico

Retutor de aço

MODELO DESCRIÇÃO

AM-CG08 Acoplador de aço 8"

AM-CG12 Acoplador de aço 12"

AM-CA12 Acoplador de alumínio 12" (para uso com o modelo VAF3000P)

AM-CG20 Acoplador de aço 20"

Acoplador de duto

Dutos

 

  ACESSÓRIOS DE VENTILAÇÃO

Este anel circular de metal permitirá conectar múltiplos 
trechos do duto.

O ar é algo sério em espaços confinados
Não importa em que ambiente você se encontra para trabalhar, um fornecimento suficiente de ar circulante fresco 
é essencial. Para obter o máximo de seus Ventiladores Schaefer Americ, da série VAF, e para garantir uma purga 
inicial eficaz de um espaço confinado, siga estas quatro dicas:

VENTILAÇÃO COMPLETA
Dicas de ajuste da ventilação
1. Coloque o ventilador a, pelo menos, cinco metros de 

distância e acima da entrada. Nunca bloqueie a entrada em 
um ventilador portátil da série VAF colocando-o contra uma 
parede ou objeto.

2. Abaixe a mangueira do ventilador anexa até o espaço 
confinado. Incline a extremidade do duto para que fique de 
frente para uma parede de extremidade (veja o diagrama).

3. Ventile a área com CFM máximo até que os gases nocivos 
tenham sido expelidos ou um suprimento suficiente de ar 
fresco esteja disponível.

4. Mantenha a saída do duto inclinada em uma parede de 
extremidade a fim de evitar bolsões de gás nos cantos e 
para manter o ar circulando de forma mais efetiva.

Disponível em aço e tecido, nossos redutores agilizam e 
facilitam a conexão de várias dimensões de dutos. O redutor 
de aço pode ser utilizado tanto do lado de escape como de 
extração, enquanto o redutor de tecido é projetado para uso 
apenas no lado de escape.

Obs.: Ao criar uma redução de 12" a 8", a pressão estática e CFM irão 
variar em conformidade.

ACOPLADORES DE DUTO

REDUTORES


