
 

 

 
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA  

DO MANUAL DO PROPRIETÁRIO 
 

Leia e guarde essas instruções junto com o ventilador. 

 
 

 
 

MODELO: VAF3000P 
Para uso nos Grupos A, B, C e D da Classe I. 

 
 

 
 
Distribuidor:  
 
 
 
 
 

Fabricante:   

VENTILADOR  

PARA ESPAÇO  

CONFINADO  

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de garantia Limitada da Schaefer 
 
A Schaefer Ventilation Equipment, LLC (SVE) oferece a seguinte garantia limitada, 

válida a partir da data da fatura ao comprador inicial dos nossos produtos, ou 

Ao seu cliente com uma prova datada da compra: 
 

 

I. A cobertura de dois anos refere-se a todos os produtos, componentes e 

conjuntos fornecidos pela SVE, que apresentem comprovadamente 

defeitos de material ou mão de obra. Qualquer produto defeituoso será 

reparado ou substituído a critério da SVE, se o produto ou componente 

defeituoso for devolvido mediante aprovação à SVE, F.O. B Sauk Rapids, 

Minnesota. 

 
II. Esta garantia não cobre: 

 

a.   Falha, defeito ou mau funcionamento decorrente de: 

 

i. Instalação incorreta ou em desacordo com as instruções de 

instalação. 

ii. Condições operacionais diferentes das instruções operacionais 

da SVE. 

iii. Utilização indevida, abuso, negligência, alteração ou acidente.  

iv. Transporte do produto. 

v. Operação incorreta ou falta de manutenção adequada ou regular 

do produto. 

b.   Tempo perdido, inconveniência, impossibilidade de utilizar o  produto ou 
outros prejuízos decorrentes ou incidentes. 

c.    Componentes que precisem ser substituídos devido ao desgaste 
normal.  

 
d.   Ferrugem ou corrosão superficial. 
 
e.   Qualquer produto cuja placa de identificação tenha sido retirada. 

 
 
 
NÃO EXISTE NENHUMA GARANTIA DE COMERCIABILIDADE OU 

ADEQUAÇÃO AO USO. 

 
A Schaefer Ventilation se reserva o direito de alterar o desenho e as 

especificações do produto, sem aviso prévio ou responsabilidade da empresa. 

 
O foi dito acima constitui a única garantia oferecida pela Schaefer Ventilation 
Equipment, LLC. 
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INTRODUÇÃO 

 
Parabéns pela sua escolha de uma ova Ventoinha Axial de Aletas da Schaefer Ventilation. Nosso objetivo é 

oferecer a você o que existe de melhor em ventiladores de alto desempenho. A leitura deste Manual do 

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

parte deste Manual, entre em contato com a Schaefer ou o seu revendedor autorizado, para obter assistência 

adequada antes de usar esta Ventoinha. 

 
Não deixe ninguém operar a Ventoinha Axial de Aletas, sem ler primeiro o Manual do Operador e conhecer seu 

funcionamento. A Schaefer se empenhou em fornecer a você o melhor equipamento disponível para fins de 

ventilação portátil. Existe, no entanto a possibilidade da Ventoinha Axial de Aletas ser usada em aplicações não 

previstas pela Schaefer. A utilização indevida e/ou a aplicação incorreta da Ventoinha Axial de Aletas pode 

levar à possibilidade de graves avarias, lesões ou até a morte. Qualquer pessoa que operar a Ventoinha 

Axial de Aletas deverá consultar as atuais regras e regulamentos da OSHA referentes à saúde e à segurança no 

trabalho correspondentes à indústria de construção, com ênfase especial na 29 CFR 1910, que relaciona as 

regras que governam a Autorização Exigida para Espaços Confinados para a indústria em geral. Anote o modelo 

e o número de serie da Ventoinha Axial de Aletas no espaço previsto abaixo. 

 

 
Todas as especificações são gerais por natureza e não se destinam a finalidades específicas. A Schaefer não 

aceita nenhuma responsabilidade por variações que podem ser evidentes, nos produtos reais, nas 

especificações, nas figuras e nas descrições incluídas nesta publicação. 
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INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA 

 
Estas instruções são para a sua proteção e conveniência. Leia com atenção, uma vez que deixar de adotar as 

precauções pode acarretar lesões ou até a morte. 
•  Use sempre o VAF3000P de acordo com as normas operacionais relacionadas abaixo. 

•  Nunca deixe o VAF3000P esperando a água, nem deixe água dentro do motor. 

•  Nunca guarde o VAF3000P ao ar livre. 

•  Nunca permita que as telas de admissão e exaustão fiquem obstruídas. 

•  Nunca coloque nada sobre a tela de admissão, a menos que a unidade esteja desconectada da tubulação de 

admissão e a lâmina da ventoinha tenha parado de girar. 

•  Não permita que a unidade seja usada como brinquedo. É necessária toda a atenção, quando a mesma for usada 
por ou perto de crianças. 

•  Mantenha o cabelo, as roupas folgadas, os dedos e todas as partes do corpo afastadas da tela de admissão. 

Se a ventoinha não estiver funcionando corretamente por ter caído, sofrido avarias, deixada ao ar livre ou 

mergulhada em água, contate a Schaefer pelo telefone (320) 251-8696. 

 
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
 

NORMAS OPERACIONAIS 
 

EM TODAS AS APLICAÇÕES  EM LOCAIS PERIGOSOS 

 
• 100 psi no máximo 
• Ar limpo, seco e lubrificado 

•  CUIDADO: Aterre a unidade na placa de acoplamento. 
•  A tubulação de alimentação deverá ser de material 

eletricamente condutivo, de acordo com a prática 
recomendada na NFPA 77, e/ou qualquer outro código local. 

 

•  O seu novo VAF3000P foi entregue completamente montado e pronto para funcionar. Examine 

cuidadosamente a unidade, quanto a possíveis avarias durante o transporte. 

•  Ao utilizar o VAF3000P, observe a indicação direcional do fluxo de ar na carapaça. O ar é movimentado nesse 

sentido. 

•  Antes de conectar o VAF3000P à tubulação de admissão, examine as telas de entrada e saída e elimine 

qualquer refugo que possa restringir a passagem do ar. 

 

QUANDO USADO COM DUTOS  EM LOCAIS PERIGOSOS 

 
• Não instale dutos com a ventoinha funcionando 

•  Use apenas mangueiras condutoras aterradas. 
 Se houve conexão de dutos, só use acopladores condutores 

feitos de alumino. 
• Encaixe os adaptadores e fixe-os firmemente. 
•  Note a direção do fluxo indicada pela seta na lateral da 

ventoinha. 

ESPECIFICAÇÕES DIMENSÕES 

Motor Pneumático: 1,5 hp Altura: 21" 53,34 cm 

RPM: 3000 Peso: 14" 35,65 cm 

CFM: 2000 Comprimento: 17" 43,18 cm 

  Adaptador: 12" 30,48 cm 

  Peso: 28 lbs.  12,75 kg. 
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SÍMBOLO DE SEGURANÇA 

Quando você ver este símbolo ,  CUIDADO! Saiba que há possibilidade de lesão pessoal ou prejuízo material. O 

risco está explicado no texto adiante do símbolo.
 

 
CUIDADO: PODE ocorrer grave lesão pessoal ou até morte, se o risco for ignorado. 

 
PRECAUÇÕES COM O MOTOR PNEUMÁTICO 
 

 

CUIDADO: O motor pneumático foi projetado para ser acionado pelo ar comprimido. O motor não deverá em 

hipótese alguma ser acionado por qualquer outro gás. O motor pneumático não deverá ser acionado por fluídos, 

partículas, sólidos ou qualquer substância misturada ao ar, especialmente substâncias combustíveis que possam 

ocasionar uma explosão. 

 

 
CUIDADO: NÃO USE QUEROSENE OU OUTRO SOLVENTE COMBUSTÍVEL. 

 

 

CUIDADO: Os materiais estranhos que saem do motor pneumático podem ser perigosos. Os materiais sólidos 

ou líquidos que saem da unidade podem lesionar os olhos e a pele. Fique afastado do fluxo de ar. 

 

 
CUIDADO: Mantenha a face afastada da saída de exaustão. É obrigatória a proteção ocular. 

 

 
CUIDADO: A água, o vapor d'água, os contaminantes derivados do óleo e outros líquidos deverão ser filtrados. 

 

 

CUIDADO: Não acione o motor pneumático ultrapassando os limites operacionais recomendados abaixo. A 

temperatura não deverá ultrapassar 121°C (250°F). 

 

LIMITES OPERACIONAIS INTERNOS 
 

Tamanho do Motor RPMs Máximas Pressão Máxima 

(psi) 
Torque Máximo 

em lbs/pol 
Consumo de Ar 

Máximo em cfm 
 

V4 
 

3000 
 

100 
 

36 
 

78 
 
 

 

CUIDADO: Não deixe o motor pneumático girando livremente sem carga à alta velocidade. A elevação da 

temperatura interna resultará no desaparecimento das folgas e em rápidas avarias. 

 
CAPACIDADES EM CFM 

 

Ar Livre 2000 cfm Curva de 25' 1-90° 1250 cfm 

Duto Reto de 15' 1700 cfm Curva de 25' 2-90° 1100 cfm 
Curva de 15' 1-90° 1400 cfm Purga Reta de 100’ 1000 cfm 
Duto Reto de 25' 1600 cfm Aspiração Reta de 100' 1125 cfm 

 
CUIDADO: Desconecte sempre a unidade da fonte de alimentação, antes de realizar a manutenção. 
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VISTA EXPLODIDA DO VAF3000P  
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RELAÇÃO DOS COMPONENTES DO VAF3000P 
 

                Item                  Código                              Descrição                                            Qt. 
1 GUARD-VAF3000 Proteção da Fiação de 12", Preta 2 

2 HSG-VAF3000 Alojamento da VAF3000, Azul 1 

3 RING-VAF3000 Anel de Duto de ABS de 12", Preto 2 

4 0RIVET-8A Rebite de 3/16" x ½" 4 

5 0B1420X1RSB Parafuso de Latão de ¼"-20 x 1" 1 

6 0N1420B Porca Sextavada de Latão de ¼"-20 3 

7 0WELL14SS Arruela de Trava Externa de ¼" 2 

8 0BM3-0.5X25HHSS Parafuso de Cabeça Sextavada M3 x 5,25 mm 6 

9 0NY3816Z Porca de Nylock de 38"-16 1 

10 0W38X114FWZ Arruela Fender de 3/8"- ¼" 1 

11 0WM3FSS Arruela Plana de Aço Inoxidável M3 6 

12 0WEL8SS Arruela de Trava em Estrela Nº 8 6 

13 RBB38X14 Embuchamento Redutor de 3/8" x ¼" 1 

14 QCFM30-AIR Tampão Macho do Tipo Industrial M de 3/8" 1 

15  Conjunto de Acoplador  

 BHF38F Adaptador da Antepara de 3/8" 2 

 BHFNUT38 Porca do Adaptador da Antepara 2 

 EL9038TUBX38NPT Cotovelo Basculante de Encaixe a 90º 2 

 COUPPLATE Placa Acopladora 1 

16 BLADE-VAF3000 Conjunto de 7 Lâminas Planas de 12" 1 

17 POLYTUBE38ODBL Tubulação Preta de 3/8" de DE 2 

16 AIRMUF14 Silenciador de ¼" 1 

19  Conjunto do Motor  

 AIRMV4-F-709 Motor 1 

 AIRMOTMOUNT Montante do Motor 1 

 AIRMOUNTENDPL Placa Terminal do Motor 1 

 0B1420X12HSS Parafuso de ¼"-20 x ½" 6 

 0WEL14SS Arruela de Trava Externa de ¼" 6 

 MTRVN-VAF3000 Aleta de Montagem do Motor de 12" Preta 6 

 0SCS832X12 Parafuso de Cabeça Allen de 8-32 x ½" 11 

 0SCS832X34 Parafuso de Cabeça Allen de 8-32 x ¾" 1 

 0WEL8SS Arruela de Trava em Estrela Nº 8 25 

 0N832Z Porca Sextavada 8-32 13 

20  Conexão do Motor  

 NIPB14H Terminal de Tubulação de ¼" 2 

 0REDCOUP38X14B Acoplamento Redutor de 3/8" x ¼" 2 

 EL9012TUBX38NPT Cotovelo Basculante de Encaixe a 90º 2 

21 0RIVET6-8A Rebite de 3/16" x ½" 12 

22 0RF78DP Sapata de Borracha SBR de 7/8" x 5/8" 4 

23 0WNM3-0.5HT Porca Castanha E632 M3-0.5 6 

- WIRE14GGMTW Fio até o Motor 1 

- WIRE14GGMTW Fio até a Proteção 2 

- WIRE14GGMTW Fio até o Rótulo 2 

- WIRE14GGMTW Fio até o Pino Terra 1 

- 0LN5TERM Porca da Alavanca 5 Terminal 1 

- 0RGTERM1614-10 Parafuso do Terminal do Anel 16-14 AWG Nº 10 5 

- 0RGTERM1210-14 Parafuso do Terminal do Anel 16-14 AWG de ¼" 3 

- 0RGTERM1210-10 Parafuso do Terminal do Anel 16-14 AWG Nº 10 1 

- 0CLIP-3000P Grampo Jacaré 1 

- 0CLIPINS-3000P Isolador do Grampo 1 

- WIRE10GGMTW Fio para o Terra de 20 pés de Comprimento 1 

- LABELSAFE-3000P Rótulo de Segurança 1 

- LABELBP-3000P Placa de Apoio 1 

- LABELSN-3000P Rótulo do Número de Série 1 

- 0RIVET6-8ª Rebite de 3/16" x ½" 6 

- LABELCAMD-3000P Rótulo de Advertência Contra a Umidade 1 

- 0CT8SP Amarrilho de Nylon dos Cabos de 8" 1 

- 0CT4SP Amarrilho de Nylon dos Cabos de 4" 1 
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GUIA GERAL DE ELIMINAÇÃO DOS PROBLEMAS 
 

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

A unidade não funciona 
•  Não há suprimento de ar 

•  Tubulação de suprimento defeituosa 

•  Conecte o suprimento 

•  Realize a manutenção e examine a 
tubulação até o suprimento de ar 

A unidade funciona, 
mas a ventoinha emite 
um ruído rangente alt 

•  A unidade foi sacudida severamente, levando a 
ventoinha a raspar no alojamento 

•  A unidade foi sacudida severamente, levando à 
deformação do alojamento 

•  Retire o motor e substitua os montantes 
danificados 

•  Realize a manutenção e examine a 
tubulação até o suprimento de ar 

A unidade funciona, 
mas vibra 
excessivamente 

•  Um golpe severo empenou o eixo do motor, 
desequilibrando a unidade 

•  As lâminas da ventoinha foram danificadas 

•  Sujeira acumulada em um lado da lâmina da 
ventoinha 

•  Retire e substitua o motor 

 Substitua a lâmina da ventoinha, se for 
necessário 

•  Substitua a lâmina da ventoinha  

•  Limpe a lâmina da ventoinha 

A unidade funciona, 
mas a ventoinha não 
gira 

•  A ventoinha está engastalhada 

•  O alojamento foi danificado e está comprimindo 
a lâmina da ventoinha 

•  Retire motor e substitua os montantes 
danificados 

•  Substitua a lâmina da ventoinha, se for 
necessário 

•  Substitua o alojamento ou a unidade, 
se for necessário 

A unidade funciona, 
mas não desenvolve a 
potência total 

•  Pouca pressão do suprimento 

•  Pouco volume do suprimento 

•  Comprimento excessivo da tubulação 

•  Aletas do motor desgastadas 

•  Abasteça 100 psi de ar 
•  Aumente o tamanho do compressor 

e/ou das tubulações de suprimento, 

para fornecer pelo menos 71 cfm 

•  Reduza o comprimento da tubulação 
até o máximo recomendado 

•  Recondicione o motor 

 

GUIA DE ELIMINAÇÃO DOS PROBLEMAS DO MOTOR 

 

RAZÃO POUCO TORQUE BAIXA 
VELOCIDADE 

NÃO 
FUNCIONA 

AQUECE  FUNCIONA BEM E 
DEPOIS DEVAGAR 

Sujeira, Materiais Estranhos 
X X X   

Ferrugem Interna 
X X X   

Desalinhamento 
X X X X  

Pressão Insuficiente 
X X    

Tubulação Muito Pequena 
 X   X 

Exaustão Restrita 
 X    

Lubrificação Insuficiente 
X X X X  

Máquina Emperrada 
X X X  X 

Compressor Muito Pequeno 
 X   X 

Compressor Muito Longe da 
Unidade  X   X 
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LUBRIFICAÇÃO 
Poderá ser instalado um lubrificador automático na tubulação do ar, um pouco antes do motor. O lubrificador deverá ser 

regulado para liberar uma gota de óleo por minuto. A lubrificação é necessária para todos os componentes móveis internos 

e para impedir a oxidação. A umidade excessiva do ar pode provocar a formação de ferrugem no motor e também a 

formação de gelo no silenciador, devido á expansão do ar que atravessa o motor. O problema da umidade poderá ser 

evitado instalando-se um separador da umidade na tubulação, ou um after cooler entre o compressor e o coletor do ar. USE 

ÓLEO DETERGENTE PARA MOTORES AUTOMOTIVOS SAE #10. 

 
MANUTENÇÃO DO MOTOR PNEUMÁTICO 

 
Se o motor is parecer muito lento ou ineficiente, experimente enxaguá-lo com o solvente recomendado. Os solventes 

recomendados para motores pneumáticos e bombas lubrificadas são o Gast Flushing Solvent, Nº de Código AH255 ou 

AH255A, o Demkote 2X726 Safety Solvent, o Inhibisol Safety Solvent ou o Dow Chemical Chlorothane. 

 
Para enxaguar a unidade, desconecte a tubulação do ar da placa de acoplamento e retire o feltro interno do conjunto 

silenciador. Adicione algumas colheres de chá de solvente, diretamente no acoplamento pneumático do motor. Gire o eixo 

da ventoinha com a mão, nos dois sentidos e durante alguns minutos. Conecte o motor a uma fonte de ar regulável. 

Aumente a pressão lentamente, até não haver mais vestígios de solvente no ar que sai de exaustão. Reinstale o feltro 

interno e fixe a tampa do silenciador. 

 

 

CUIDADO: O material estranho que sai do motor pneumático pode ser perigoso. Os materiais sólidos ou líquidos 

que saem da unidade podem lesionar os olhos e a pele. Afaste-se do fluxo de ar. Mantenha a face afastada da 

saída de exaustão. É obrigatória a proteção ocular. 

 
 

 

CUIDADO: Só enxágue a unidade em uma área bem ventilada. 

 
Relubrifique o motor deixando cair uma gota de óleo na câmara. Se as aletas tiverem que ser substituídas ou houver 

materiais estranhos na câmara do motor, um mecânico experiente poderá retirar a placa terminal oposta à extremidade do 

eixo motriz. NÃO USE UMA CHAVE DE FENDA. Isso danificaria a superfície da placa e da carcaça, ocasionando 

vazamento. Deverá ser usado um sacador que retire a placa terminal mantendo a posição do eixo. As aletas novas deverão 

ter as bordas com os cantos cortados em ângulo ou a borda entalhada voltada para o fundo da fenda da aleta. 

 
 

Se o motor exigir manutenção, recomenda-se enfaticamente que o usuário retire o motor do alojamento 

seguindo as instruções deste manual e devolva-o à fábrica para o reparo. 

Está disponível um kit de manutenção; não obstante, ele só deverá ser instalado por um mecânico qualificado. 

As tolerâncias internas deverão ser mantidas, para garantir o máximo de desempenho. 

 
 
PROCEDIMENTO DE IMOBILIZAÇÃO E ARMAZENAGEM 

 
1. Interrompa o suprimento de ar e retire as tubulações. 

2. Retire o motor pneumático do maquinário ao qual está conectado. 

3. Use ar seco e limpo à baixa pressão, para eliminar o condensado como a água. 

4. Relubrifique o motor pneumático com um borrifo de óleo na câmara. Gire o eixo com a mão algumas vezes. 

5. Obture ou tampe todas as aberturas. A unidade estará pronta para ser armazenada. 
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RELAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DO MOTOR 
Soquete (7/16") 

Soquete Fundo (9/16") de Chave de Boca (7/8") 

Soquete e Cabo (5,5 mm)  

Chave de Boca (3/4")  

Loctite #545 ou Selo de Tubulações 

Fita para selar os componentes 

3 blocos de madeira de 12" 
 

 

 

 

CUIDADO: Esta unidade foi classificada pela UL/CUL para uso em locais perigosos. O sistema de aterramento une os 

componentes metálicos. Se você não reconectar corretamente o anel do pino de aterramento, as arruelas, a arruela de 

travas e os parafusos, a eletricidade estática poderá se acumular. O certificado da UL/CUL da unidade perderá a 

validade. 

 

PROCEDIMENTOS DE RETIRADA DO MOTOR 
Etapa Um: Retire as grades e os anéis dos dutos da frente e da traseira da unidade. Use uma chave catraca de 1/4" e um soquete 

de 5,5 mm, para retirar os parafusos, as arruelas e a arruela de trava. Guarde os componentes em local seguro. Eles serão 

necessários para a remontagem da unidade. 

 
Etapa Dois: Coloque a unidade de forma que a traseira do motor fique voltada para você. Desconecte as mangueiras de ar uma de 

cada vez, empurrando o anel de trava da ponteira e puxando simultaneamente as mangueiras. Rotule as mangueiras com fita 

adesiva e uma caneta. Marque a linha superior “Entrada Superior”. Marque a linha inferior “Saída Inferior”. 

 
Etapa Três: Use a chave de boca de 7/8" para desatarraxar os acoplamentos sextavados de latão do motor pneumático. 
OBSERVAÇÃO: Talvez seja necessária uma chave de boca de ¾", para desatarraxar as ponteiras de conexão do ar do cotovelo a 
90°, devido ao espaço limitado. 

 

Etapa Quatro: Coloque a unidade com a lâmina da ventoinha virada para cima. Retire a porca de Nylock que retém a lâmina no eixo, 

com uma chave de boca de 9/16", e retire a arruela plana de 3/8". Você talvez precise imobilizar a lâmina da ventoinha, para impedir 

que ela gire durante este procedimento. 

Etapa Cinco: Coloque a unidade de forma que a lâmina fique voltada para a bancada. 

Fabrique um "U" com pedaços de madeira de aproximadamente 12"de comprimento. Bata 

delicadamente no pedaço central, para soltar a lâmina da ventoinha do eixo. 

 

OBSERVAÇÃO: É necessário pressionar simultaneamente dois pontos, para soltar o cubo da 

ventoinha sem danificar o conjunto da lâmina ou o eixo do motor. 

 
  

 

CUIDADO: Bater diretamente na traseira do cubo da ventoinha, com um objeto duro ou pontiagudo (e.g. martelo ou 

chave de fenda) poderá danificar os componentes. 
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PROCEDIMENTOS DE RETIRADA (CONTINUAÇÃO) 
Etapa Seis: Coloque a unidade sobre a traseira e retire os parafusos de montagem da frente do motor, com uma chave soquete de 
7/16". 

 

Etapa Sete: Use uma chave soquete funda de 9/16", para retirar os adaptadores sextavados de latão remanescentes do motor. 

 

Etapa Oito: Gire a unidade 180°. Retire os três parafusos traseiros do conjunto do motor com a chave soquete de 7/16". Pesque  
a placa traseira do motor com uma chave de fenda. 

 

OBSERVAÇÃO: Existe um fio de aterramento conectado ao parafuso da placa localizado entre os dois respiros do motor. 

 

 

CUIDADO: Certifique-se de anotar a localização de todos os fios de aterramento, arruelas e arruela de trava, antes de 

retirá-los. Reinstale-os nos mesmo locais de onde foram retirados, para garantir a proteção adequada da continuidade 

do terra. 

 

Etapa Nove: O motor poderá ser agora retirado do conjunto de montagem. Retire-o cuidadosamente do alojamento, para o reparo. 

Tape com fita adesiva os orifícios de entrada de ar, para impedir a entrada de corpos estranhos no motor, enquanto ele estiver fora 

do alojamento. 

 
Etapa Dez: Decida se você vai despachar o motor para a fábrica, solicitar um kit de serviço ou comprar um motor novo. Telefone 

para o número da Schaefer mencionado na capa deste manual, para adquirir componentes, obter uma autorização de devolução ou 

receber assistência técnica. 

 

 

REINSTALANDO O MOTOR PNEUMÁTICO NO ALOJAMENTO DO VAF3000P 
Etapa Um: Prepare o motor para a instalação, retirando os tampões das entradas de ar do motor. Coloque o 

VAF3000P de face para baixo, sobre uma superfície de trabalho firme. 

 

Etapa Dois: Coloque cuidadosamente o motor pneumático no conjunto do alojamento, com o eixo do motor atravessando a placa de 

montagem frontal. Certifique-se de alinhar os orifícios de entrada de ar do motor e do alojamento, de forma que os adaptadores 

possam ser instalados no motor através do alojamento. 

 
Etapa Três: Cubra as juntas rosqueadas com Loctite #545 Pneumatic Seal ou um produto equivalente, para garantir a instalação 

sem vazamento das conexões do ar. Instale os dois niples sextavados de latão no motor pneumático e aperte-os com uma chave 

soquete funda de 9/16". 

 
Etapa Quatro: Coloque a unidade sobre a base, com a frente voltada para você. Fixe o motor à placa frontal do alojamento, com 

três parafusos de 7/16", manobrando o motor na posição a partir da traseira. Aperte firmemente com uma chave soquete de 7/16". 

 
Etapa Cinco: Coloque a unidade com a traseira do motor virada para cima. Instale a placa traseira, usando uma lima ou outro objeto 

para alinhar a placa terminal, o anel do pino de aterramento e o orifício rosqueado. 

 
OBSERVAÇÃO: O parafuso ao qual o fio de aterramento deverá ser conectado está localizado entre os dois conectores do ar. 

Aperte os três parafusos de montagem com uma chave soquete de 7/16". 

 

CUIDADO: A não conexão do anel do pino de aterramento interromperá 

a continuidade do terra e permitirá o acúmulo de eletricidade estática. 

 
Vista Traseira do Motor 

Cabo de Aterramento 
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PROCEDIMENTOS DE REINSTALAÇÃO (CONTINUAÇÃO) 
Etapa Seis: Apóie a unidade sobre sua base, outra vez com o eixo do motor voltado para você. Use uma chave de boca de 7/8" 

para apertar as conexões da mangueira de 90" nos niples sextavados de latão anteriormente instalados no motor através do 

alojamento do motor. Certifique-se de cobrir as juntas rosqueadas com Loctite #545 Pneumatic Seal ou um produto equivalente, para 

garantir a instalação sem vazamento do conector da mangueira de ar. Adapte as mangueiras às conexões, empurrando-as contra as 

ponteiras até elas travarem no lugar. Force delicadamente as mangueiras. Se elas se soltarem, empurre com mais firmeza até ouvir 

o ruído das travas. 

OBSERVAÇÃO: Oriente a unidade de forma que a traseira do motor fique voltada para você. Reinstale as mangueiras de ar nas 
conexões do motor. 

 

Etapa Sete: Teste as conexões do ar acoplando a unidade à fonte do ar. Examine as conexões quanto a vazamentos. Se for 

constatado um vazamento, repita instruções de vedação descritas na Etapa Seis. 

 

 
CUIDADO: Nunca toque no eixo girando – isso poderia acarretar graves lesões pessoais. 

 

Etapa Oito: Coloque a unidade com o eixo do motor virado para cima. Instale a lâmina da ventoinha com a parte plana do eixo 

alinhada com a guia plana no cubo da ventoinha. Coloque uma arruela plana de 3/8" no topo do cubo da ventoinha, antes de fixar a 

porca no eixo com uma chave de boca de 9/16". Aperte até ver uma rosca exposta acima da porca de Nylon instalada a lâmina com 

uma cunha, para impedir sua rotação. 

 

 

CUIDADO: Nunca acione a unidade com a lâmina da ventoinha instalada, sem instalar antes a grade de segurança. 

Podem ocorrer graves lesões pessoais. 

 

Etapa Nove: Instale a grade, o anel dos dutos e o anel do pino de aterramento, na frente do alojamento da unidade. Monte primeiro 

o parafuso com a arruela plana, seguido pelo anel do pino de aterramento e finalmente pela arruela de trava. Este conjunto dos 

parafusos deverá então ser rosqueado através da grade e do anel dos dutos, no alojamento da unidade. Repita as etapas para 

instalar a grade, o anel dos dutos e o pino de aterramento na traseira do alojamento da unidade. Você deve usar uma chave catraca 

de 1/4" e um soquete de 5,5 mm neste procedimento. 
 
OBSERVAÇÃO: Existem três parafusos para fixar a grade e o anel dos dutos. O parafuso mais longo é utilizado para fixar o anel do 

pino de aterramento no alojamento da unidade. 

 

 

CUIDADO: Certifique-se de reinstalar a arruela plana, o anel do pino do fio de aterramento e a arruela de trava, para 

garantir o funcionamento correto. 

 

Etapa Dez: Conecte a ventoinha completamente montada à fonte do ar e realize a inspeção final da unidade, para garantir o 

funcionamento correto. 

 
Etapa Onze: Confira a continuidade do terra com um multímetro. Teste com um cabo conectado ao pino de aterramento localizado 
na placa de acoplamento e complete o circuito encostando o cabo secundário nos pontos a seguir. Anotando as indicações do 
multímetro: 
1. O rebite que mantém no lugar o lado direito do rótulo de segurança. 

2. O rebite do canto superior esquerdo, que mantém a placa de série no lugar. 

3. Qualquer rebite da placa de acoplamento. 

4. As grades dianteira e traseira. Teste um dos parafusos não conectados ao fio terra. 

5. Traseira do motor (será necessária uma sonda longa para fazer o contato). 
OBSERVAÇÃO: Poderá haver alguma resistência, quando forem testados os vários pontos. A finalidade deste teste é garantir que 

todos os fios desconectados foram corretamente reconectados. 

 

CUIDADO: Esta unidade foi classificada pela UL/CUL para uso em locais perigosos. O sistema de aterramento une os 

componentes metálicos. Se você não reconectar corretamente o anel do pino de aterramento, as arruelas, a arruela de 

travas e os parafusos, a eletricidade estática poderá se acumular. O certificado da UL/CUL da unidade perderá a 

validade. 
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