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PT Tradução do manual de instruções original

© O fabricante se reserva o direito de alterar este manual de instruções, sem aviso prévio em qualquer momento desde que 
seja necessário, como em casos de erros de impressão, imprecisões nas informações recebidas ou para melhorias do produto. 
Essas mudanças, no entanto, poderão ser feitas em edições posteriores.

Todas as marcas registradas mencionadas no manual de instruções são propriedade dos respectivos proprietários/fabricantes.

Você encontra nossa documentação atual de produtos, bem como todos os dados de contato dos representantes ou parceiros 
da ABICOR BINZEL de todo o mundo, na nossa homepage www.binzel-abicor.com

1 Identificação PT-3
1.1 Marcação PT-3
1.2 Declaração de conformidade UE PT-3

2 Segurança PT-4
2.1 Uso previsto PT-4
2.2 Classificação da sinalização de advertência PT-4
2.3 Obrigações da empresa usuária PT-4
2.3.1 Obrigações específicas do país da 

empresa usuária PT-5
2.4 Instruções de segurança específicas PT-5
2.5 Instruções de segurança da conexão de rede PT-5
2.6 Equipamento de proteção individual (EPI) PT-6
2.7 Sinalização de aviso e perigo PT-6
2.8 Indicações em caso de emergência PT-6

3 Descrição do produto PT-6
3.1 Dados técnicos PT-6
3.2 Placa de identificação PT-7
3.3 Sinais e símbolos usados PT-7

4 Escopo de fornecimento PT-7
4.1 Transporte PT-8
4.2 Armazenamento PT-8

5 Descrição do funcionamento PT-9

6 Colocação em funcionamento PT-10
6.1 Transporte e instalação PT-10
6.2 Montar tubo de aspiração da tocha 

de soldagem PT-11
6.3 Montar tubo de ar comprimido PT-11
6.4 Estabelecimento da conexão elétrica PT-12
6.4.1 Versão 115 V PT-12
6.5 Versão 230V PT-12
6.6 Dispositivo de ligação automática PT-12
6.6.1 Montar alicate amperímetro PT-13

7 Operação PT-13
7.1 Elementos de operação/Conexões PT-14

8 Colocação fora de serviço PT-14

9 Manutenção e limpeza PT-14
9.1 Intervalos de inspeção PT-15
9.2 Trocar turbinas PT-15
9.3 Trocar escovas de carvão PT-16
9.4 Trocar cartuchos de filtro PT-16
9.5 Esvaziar recipiente coletor de poeiras PT-17

10 Falhas e respectiva resolução PT-17

11 Desmontagem PT-18

12 Descarte PT-19
12.1 Poeira de soldagem PT-19
12.2 Materiais PT-19
12.3 Insumos PT-19
12.4 Embalagens PT-19



xFUME ADVANCED 1 Identificação

BAL.0822.0 • 2020-07-14 PT - 3

 

1 Identificação
O extrator xFUME ADVANCED é uma solução móvel para a extração de fumaça e poeira gerada durante os processos de 
soldagem, corte e retificação e é utilizada na indústria e no comércio. Esse manual de instruções descreve somente o 
extrator xFUME ADVANCED e somente deve ser operado com peças de reposição originais da ABICOR BINZEL. Os 
seguintes termos utilizados neste manual de instruções “aparelho, extrator” significam sempre o extrator xFUME 
ADVANCED nas versões de 230 V e 115 V. 

1.1 Marcação
O produto cumpre os requisitos aplicáveis do respectivo mercado para a comercialização. 
Caso seja necessária uma identificação adequada, esta deverá ser anexada ao produto.

1.2 Declaração de conformidade UE
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2 Segurança
Observe o documento “Instruções de segurança” em anexo.

2.1 Uso previsto
• O aparelho descrito no presente manual deve ser utilizado somente para a finalidade prevista conforme o descrito. O 

aparelho é utilizado para a extração de fumo ou poeira de soldagem durante a soldagem. O extrator pode ser 
utilizado para extração durante a soldagem ou corte de aços com porção de liga de níquel e crómio inferior a 30%. 
Neste contexto, observe todas as condições de operação, manutenção e conservação.

• Qualquer outro uso é considerado como indevido.

• Não são admissíveis adaptações ou modificações não autorizadas que visem o aumento da potência.

2.2 Classificação da sinalização de advertência
As sinalizações de advertência usadas no presente manual de instruções estão divididas em quatro níveis diferentes e são 
indicadas antes de processos de trabalho potencialmente perigosos. Por ordem decrescente de importância, com o seguinte 
significado:

2.3 Obrigações da empresa usuária

• Permita que trabalhem no aparelho somente pessoas,

• que estejam familiarizadas com os regulamentos básicos sobre a segurança no trabalho e respeitantes à prevenção 
de acidentes;

• que tenham recebido formação sobre o manuseio do aparelho;

• que tenham lido e compreendido o presente manual de instruções;

• que tenham lido e entendido o documento em anexo “Safety instructions”;

• que tenham sido treinadas em conformidade;

• que sejam capazes de identificar eventuais perigos com base na formação especializada, conhecimentos e 
experiência.

• Mantenha pessoas estranhas ao serviço afastadas da zona de trabalho. 

• Respeite os regulamentos de prevenção de acidentes de trabalho do respectivo país.

• Respeite os regulamentos em matéria de segurança no trabalho e prevenção de acidentes.

PERIGO
Designa um perigo iminente e imediato. Quando não é evitado, origina a morte ou lesões muito graves.

ATENÇÃO
Designa uma situação possivelmente perigosa. Quando não é evitada, pode originar lesões graves.

CUIDADO
Designa uma situação possivelmente prejudicial. Se esta não for evitada, as consequências podem ser lesões leves ou 
insignificantes.

AVISO

Identificação de um perigo que pode resultar em prejuízos nos trabalhos ou em danos materiais no equipamento.

ATENÇÃO
Interferências eletromagnéticas
Devido à utilização em áreas residenciais.
• Utilize somente em áreas industriais de acordo com a DIN EN 61000-6-3. 
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2.3.1 Obrigações específicas do país da empresa usuária
O retorno do ar filtrado está, por vezes, associado a riscos para a saúde e é, portanto, proibido em determinados países.

2.4 Instruções de segurança específicas

• O extrator não deve ser utilizado ou armazenado ao ar livre sob condições úmidas.

• Se os cabos de conexão de rede ou do aparelho forem substituídos, não é permitido se desviar das versões 
especificadas pelo fabricante.

• Durante a operação do filtro de fumos de soldagem, a vazão volumétrica reencaminhada para a área de trabalho não 
pode exceder 50% da entrada de ar na sala de instalação. Para uma ventilação não forçada do espaço, tem que ser 
prevista a renovação de toda a entrada de ar no período de uma hora. Isso significa uma taxa de ventilação de um por 
hora.

Entrada de ar [m³/h] = volume do espaço [m³] × taxa de ventilação [1/h]

2.5 Instruções de segurança da conexão de rede

• Deve ser inspecionada regularmente a existência de danos ou alteração do cabo de alimentação de rede.

• O extrator deve ser operado somente com o cabo de alimentação de rede não danificado.

• A conexão de rede 115 V/230 V 50 Hz/60 Hz tem que estar protegida com um fusível de 16 A no lado da rede.

• A troca do cabo de conexão de rede e da tomada de rede é reservada exclusivamente a pessoas qualificadas.

• Ao substituir a tomada de rede do cabo de alimentação de rede, deve ser garantida a proteção contra respingos e a 
resistência mecânica.

• Para substituir o cabo de alimentação de rede, deve ser utilizado somente um cabo de borracha do
tipo H07RN-F3G1,5.

AVISO

• Respeite os regulamentos de prevenção de acidentes de trabalho do respectivo país. Nem em todos os países é 
permitido o retorno de ar filtrado.

• Em caso de aplicação na França, o ar purificado deve ser encaminhado para fora do edifício.

PERIGO
Perigo de lesões e danos materiais
Perigo de lesões e danos materiais devido à extração de substâncias químicas inflamáveis, agressivas e que contenham 
névoa de óleo, bem como poeira que contenham alumínio ou magnésio. 
• Utilize o aparelho exclusivamente para os fins previstos.

ATENÇÃO
Perigo de saúde devido a poeiras prejudiciais para a saúde
Antes e durante a operação, ter atenção ao seguinte:
• O extrator contém, desde a primeira utilização, poeiras prejudiciais para a saúde.
• O extrator não deve ser operado sem o sistema de filtragem.
• O extrator não deve ser operado com o recipiente coletor de poeiras aberto.
• O extrator deve ser fechado durante a operação e processo de limpeza.

AVISO

• É importante garantir que o cabo de alimentação de rede não fica danificado por sobreposição, esmagamento, 
rasgamento e por situações semelhantes.
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2.6 Equipamento de proteção individual (EPI)
Para prevenir perigos para o operador, recomenda-se neste manual a utilização do equipamento de proteção 
individual (EPI).

• O equipamento consiste em fato de proteção, óculos de proteção, máscara de proteção respiratória da classe P3, 
luvas de proteção e calçado de proteção.

2.7 Sinalização de aviso e perigo
No produto encontram-se as seguintes sinalizações de aviso e perigo:

2.8 Indicações em caso de emergência
Em caso de emergência, corte as seguintes alimentações:

• Alimentação de energia elétrica

Óleo inflamável ou emulsões devem ser extintos com um extintor de CO2 ou poeira.

3 Descrição do produto

3.1 Dados técnicos

Símbolo Significado

Separar o plugue de rede.

Usar máscara.

Aviso de ventiladores rotativos. Risco de lesão. Desconecte o dispositivo da fonte de energia.

Aviso de superfícies quentes. Risco de queimaduras. Não toque em superfícies quentes.

ATENÇÃO
Perigos devido a uso não previsto
Em caso de uso não previsto, o aparelho pode constituir um perigo para pessoas, animais e bens.
• Utilize o aparelho exclusivamente para os fins previstos.
• Não modifique ou altere o aparelho, visando o aumento de potência, sem a devida autorização.
• Quaisquer trabalhos no aparelho ou no sistema são reservados exclusivamente a pessoas qualificadas.

Tensão de conexão 115 V 230 V

Potência de entrada 2 × 0,8 kW

Frequência nominal 50 Hz/60 Hz

Área filtrante 2 × 0,8 m²

Diâmetro da conexão 60 mm

Tab. 1 Informações gerais
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3.2 Placa de identificação

O extrator está identificado com uma placa de identificação. Observe as seguintes informações para todas as consultas:

• Tipo de aparelho, número do aparelho, ano de construção

3.3 Sinais e símbolos usados
No manual de instruções são usados os seguintes sinais e símbolos:

4 Escopo de fornecimento

Máx. vazão volumétrica de ar 340 m³/h

Nível de pressão sonora LpA < 68 dB (A)

Pressão do ar de entrada máx. 5–6 bar

Peso 40 kg

Dimensões (c × l × a) 370 × 370 x 940 mm

Temperatura do ar ambiente 0 °C até +40 °C

Umidade relativa do ar Até 90% a 20 °C

Tab. 2 Condições ambientais durante a operação

Armazenamento em espaços fechados, temperatura do ar 
ambiente

0 °C até +40 °C

Transporte, temperatura do ar ambiente −15 °C até +40 °C

Umidade relativa do ar Até 90% a 20 °C

Tab. 3 Condições ambientais de transporte e armazenamento

Tab. 1 Informações gerais

Fig. 1 Placa de identificação

Símbolo Descrição

• Símbolo de enumeração para instruções de manuseamento e enumerações

 Símbolo de referência para informações detalhadas, adicionais ou complementares

1 Passo(s) de manuseio no texto que deve(m) ser executado(s) pela sequência indicada

• Extrator xFUME ADVANCED • Tubo de aspiração (l=5,00 m) incl. 2× peça de conexão

• 1 Alicate amperímetro • Conexão de ar comprimido incl. anel de vedação

• Cabo de rede com conector de contato de proteção • Manual de instruções

Tab. 4 Escopo de fornecimento



 
PT - 8 BAL.0822.0 • 2020-07-14

4 Escopo de fornecimento xFUME ADVANCED

Encomendar separadamente equipamentos e peças de desgaste. 
Para dados de encomenda e números de identificação das peças do equipamento e das peças de desgaste, consulte o 
catálogo disponível. Encontra os dados de contato para consultas e encomendas na internet, no site www.binzel-abicor.com.

4.1 Transporte
O escopo de fornecimento foi verificado e embalado cuidadosamente antes da remessa, todavia, não é possível excluir 
danos durante o transporte.

4.2 Armazenamento
Condições ambientais para o armazenamento em local fechado:

 Tab. 3 Condições ambientais de transporte e armazenamento na página PT-7

Verificação da 
remessa

Verifique se o volume de entrega está completo, conforme a nota de entrega!
Verifique se o volume de entrega está danificado (verificação visual)!

Em caso de 
reclamações

Caso o volume de entrega tenha sido danificado durante o transporte, entre imediatamente em 
contato com a última empresa de transporte! Guarde a embalagem para uma eventual 
verificação pela empresa de transporte.

Embalagem para 
a devolução da 
remessa

Utilize, se possível, a embalagem e o material de embalagem originais. Em caso de dúvidas sobre 
a embalagem e segurança no transporte, entre em contato com seu fornecedor, despachante ou 
transportador.

Tab. 5 Transporte

http://www.binzel-abicor.com
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5 Descrição do funcionamento

O sistema de extração xFUME ADVANCED faz parte de um sistema de soldagem e deve ser usado com tochas de 
soldagem manuais e robotizadas. Os filtros internos do sistema de extração de fumos de solda extraem e limpam os fumos 
nocivos produzidos durante o processo de soldagem. O sistema de extração xFUME ADVANCED foi projetado para 
separar os fumos gerados durante a soldagem ou o corte térmico de aços com componentes de liga como níquel ou cromo 
<30% e aços de alta qualidade. Dois motores potentes (2) puxam os fumos de solda para a seção central do dispositivo 
de extração através dos acessórios de entrada de ar (3). Durante esse processo, os fumos de solda são pressionados 
através da membrana do filtro nos cartuchos de filtro (5). As partículas de sujeira do processo de soldagem fixam na 
superfície do material do filtro. O ar limpo é então direcionado para a seção superior do sistema de extração e devolvido 
ao meio ambiente através de uma grade de exaustão de ar (1). No máximo duas tochas de extração de fumos podem ser 
conectadas ao sistema de extração de fumos.

O extrator pode ser ligado aos seguintes dispositivos de recolha:

• Tocha de aspiração de gás de combustão

• Tocha de soldagem com sistemas de extração de fumos externas

• Bocal de funil com suporte magnético

1 Grelha de ventilação 2 Turbina, 2 unid. 3 Bocal de aspiração, 2 unid. 4 Rolo 4 unid. 5 Cartucho de filtro, 2 unid.

Fig. 2 Descrição do funcionamento

1

3

2

5

4
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6 Colocação em funcionamento

6.1 Transporte e instalação

PERIGO
Perigo de lesões causados pela partida inesperada
Ao longo de toda a duração dos trabalhos de manutenção, conservação, montagem ou desmontagem e reparo, 
observe o seguinte:
• Desligue o extrator.
• Desconecte todas as conexões elétricas.

PERIGO
Perigo de incêndio
Ao instalar e operar o extrator, deve-se observar o seguinte:
• Não é permitida a extração de fumos de soldagem durante a soldagem de peças com óleo.
• Não é permitida a instalação ou operação em áreas potencialmente explosivas que contenham poeira, bem como 

gás.
• Antes da colocação em funcionamento, verifique se a tensão de operação indicada na placa de identificação 

corresponde à tensão da rede.
• Observe as condições de operação, manutenção e conservação.

AVISO

• Utilize o extrator somente em espaços com ventilação suficiente.
• Um dispositivo de segurança é incorporado no extrator para monitoração a vazão volumétrica mínima de volume de 

ar a ser extraído. A monitoração é realizada por meio de um interruptor de pressão diferencial (LIG/DESL). Assim 
que tiver de ser realizada uma troca de filtro, acende-se a luz de serviço (1).

 Fig. 5 na página PT-14.

• O extrator deve ser montado em uma superfície plana, na proximidade do local de trabalho.
• Quaisquer trabalhos no aparelho ou no sistema são reservados exclusivamente a pessoas qualificadas.

CUIDADO
Perigo de lesões
Danos devido a manuseamento inadequado:
• Para o transporte e a instalação do aparelho, utilize uma ferramenta de elevação adequada com meios de 

suspensão de carga.
• Transporte o aparelho somente sobre piso nivelado.
• Esteja atento aos obstáculos.
• Evite elevar e baixar repentinamente.
• Ao passar por cima de uma aresta, certifique-se de que a carcaça não fica encostada, uma vez que isso poderá 

danificar a carcaça do filtro.
• Não eleve os componentes por cima de pessoas ou de outros aparelhos.
• Utilize e verifique o seu equipamento de proteção individual.
• Encaminhe pessoas não autorizadas para fora da área de perigo.
• Tenha atenção ao peso do extrator ao efetuar o seu levantamento.

 3.1 Dados técnicos na página PT-6

CUIDADO
Perigo de inclinação
Lesões corporais ou danificação do extrator devido a transporte e colocação incorretas.
• Coloque o extrator sobre uma superfície adequada (nivelada, firme, seca) protegida contra inclinação.
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 Fig. 2 Descrição do funcionamento na página PT-9

1 Instalar o extrator em conformidade e fixar os rolos (4).

6.2 Montar tubo de aspiração da tocha de soldagem

1 Ligar o tubo de aspiração (4) aos bocais de aspiração (1) do extrator (2).

6.3 Montar tubo de ar comprimido
 Fig. 5 Elementos de operação/Conexões na página PT-14

1 Aparafusar a conexão de ar comprimido incl. vedação (incluída no escopo de fornecimento).

2 Montar o tubo de ar comprimido na conexão de ar comprimido (8).

AVISO

• A distância mínima do extrator à parede tem de ser de, no mín., 1,0 m.
• Selecione o local para que seja alcançada uma orientação curta e direta do tubo de aspiração e para que este não 

fique localizado no espaço de movimentação do colaborador.
• Proteja os componentes da chuva e de exposição solar direta.
• Utilize o aparelho somente em espaços secos, limpos e bem ventilados.

AVISO

• Podem ser conectados, no máx., duas tochas de aspiração de gás de combustão (3).

1 Bocais de aspiração 2 Extrator 3 Tocha de aspiração de gás de combustão 4 Tubo de aspiração

Fig. 3 Colocação em funcionamento

1

3

4

2
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6.4 Estabelecimento da conexão elétrica

Obtenha a alimentação de rede e o fusível em:

 3.1 Dados técnicos na página PT-6

 3.2 Placa de identificação na página PT-7

 13 Appendix 

6.4.1 Versão 115 V
O plugue de rede não vem pré-montado.

1 Montar plugue de rede correspondente (específico do cliente) e ligar.

6.5 Versão 230V
O cabo de rede e o plugue de rede estão montados.

1 Inserir a tomada de rede.

6.6 Dispositivo de ligação automática
O dispositivo de ligação automática permite a ligação automática do extrator ao iniciar o processo de soldagem. Assim 
que o processo de soldagem é iniciado, o extrator recebe um sinal do alicate amperímetro e inicia o processo de extração 
automaticamente.

ATENÇÃO
Choque elétrico
Tensão perigosa causada por cabos danificados.
• Verifique se todos os cabos e as conexões condutoras de tensão estão corretamente instalados e se existem danos.
• Troque peças danificadas, deformadas ou gastas.

AVISO

• Antes da conexão elétrica entre o produto e a rede elétrica, verifique se a tensão de operação indicada na placa de 
identificação corresponde à tensão da rede elétrica.

AVISO

• A função automática aumenta a vida útil do extrator.
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6.6.1 Montar alicate amperímetro
Um alicate amperímetro está incluído no escopo de fornecimento do extrator. Para a conexão de uma segunda tocha de 
aspiração de gás de combustão, está opcionalmente disponível um segundo alicate amperímetro.

1 Ligar o alicate à conexão (10).

 Fig. 5 Elementos de operação/Conexões na página PT-14

2 Colocar alicate amperímetro (1) sobre o conjunto de cabos (3).

3 Use o interruptor Liga/Desliga (4) do dispositivo para ligar o sistema de extração de fumos de solda.

 Fig. 5 Elementos de operação/Conexões na página PT-14

7 Operação

 Fig. 5 Elementos de operação/Conexões na página PT-14

1 Comutar o extrator no interruptor Lig/Desl (4) para a posição “LIG”.

AVISO

• Certifique-se de que o ponto vermelho do alicate amperímetro está sempre direcionado para o fluxo de corrente.

1 Alicate amperímetro 2 Ponto vermelho 3 Conjunto de cabos

Fig. 4 Montar alicate amperímetro

1

2

3

ATENÇÃO
Perigo de saúde devido a poeiras prejudiciais para a saúde
Antes e durante a operação, ter atenção ao seguinte:
• Durante a operação, o extrator tem que ser mantido totalmente fechado.
• O recipiente coletor de poeiras só deve ser aberto passado pelo menos um minuto do desligamento do extrator.

CUIDADO
Perigo de lesões
Danos devido a manuseamento inadequado.
• Não faça a aspiração de quaisquer substâncias inflamáveis e líquidos.
• Durante a operação do extrator, assegure uma ventilação adequada.

 6.1 Transporte e instalação na página PT-10

AVISO

• Quaisquer trabalhos no aparelho ou no sistema são reservados exclusivamente a pessoas qualificadas.
• Observe a documentação dos componentes técnicos de soldagem.

 6 Colocação em funcionamento na página PT-10 
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7.1 Elementos de operação/Conexões

8 Colocação fora de serviço
 Fig. 5 Elementos de operação/Conexões na página PT-14

1 Desligar o extrator no painel de operação com aparelho Lig/Desl. (4).

2 Desligar o extrator da alimentação elétrica.

3 Separar a alimentação de ar comprimido e, se necessário, o alicate amperímetro.

9 Manutenção e limpeza
A manutenção e a limpeza periódicas constituem condições básicas para uma longa vida útil e um funcionamento perfeito.

1 LED de serviço
2 LED de potência 
3 Interruptor automático/manual

4 Lig/Desl. aparelho
5 Fusível
6 Cabo de alimentação

7 Contador de horas
8 Conexão de ar comprimido
9 Conexão do alicate 

amperímetro 1

10 Conexão do alicate 
amperímetro 2

Fig. 5 Elementos de operação/Conexões

7

8

10

9

6

5

4

3

2

1

PERIGO
Perigo de lesões causados pela partida inesperada
Ao longo de toda a duração dos trabalhos de manutenção, conservação, montagem ou desmontagem e reparo, 
observe o seguinte:
• Desligue o extrator.
• Feche a alimentação do ar comprimido.
• Desconecte todas as conexões elétricas.

ATENÇÃO
Choque elétrico
Tensão perigosa causada por cabos danificados.
• Verifique se todos os cabos e as conexões condutoras de tensão estão corretamente instalados e se existem danos.
• Troque peças danificadas, deformadas ou gastas.
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9.1 Intervalos de inspeção
Recomendamos dividir a limpeza em duas partes. A primeira parte é a remoção da poeira do recipiente coletor. A remoção 
regular da poeira pode prolongar a vida útil dos filtros de cartucho. A segunda parte é a manutenção elétrica e mecânica 
da instalação de filtragem. O ciclo de manutenção é determinado a partir do ambiente de trabalho e do tempo de 
manutenção do aparelho. Regularmente o ciclo de manutenção é de três meses.

Se o aparelho for operado durante mais de 8 horas por dia, o tempo de manutenção deve ser alterado conforme 
necessário. A manutenção regular assegura que o aparelho mantém uma boa aparência e funcionalidade.

9.2 Trocar turbinas

1 Use o interruptor Liga/Desliga (4) do dispositivo para desligar o sistema de extração de fumos de solda (Fig. 5).

2 Separar o plugue de rede (sem Fig.).

3 Abrir os terminais laterais e remover a parte superior do extrator com pega.

4 Remover parafusos e retirar a tampa.

 9.3 Trocar escovas de carvão na página PT-16

5 Solte os parafusos e remova a tampa (sem Fig.).

6 Soltar arco de fixação das turbinas, conexão elétrica e retirar as turbinas.

7 Descartar a turbina de acordo com as determinações locais (sem Fig.).

 12 Descarte na página PT-19

8 Inserir novas turbinas, fixar arco de fixação das turbinas e criar a conexão elétrico (sem Fig.).

9 Voltar a montar em sequência inversa (sem Fig.).

ATENÇÃO
Perigo de esmagamento
Colhimento e esmagamento de membros.
• Não coloque as mãos na área de perigo.

AVISO

• Antes de realizar trabalhos de manutenção e limpeza, tome as medidas de precaução adequadas.
• A manutenção e limpeza do extrator deve ser feita somente em áreas com ventilação forçada filtrada localmente.
• Quaisquer trabalhos no aparelho ou no sistema são reservados exclusivamente a pessoas qualificadas.
• Verifique e utilize o seu equipamento de proteção individual.

AVISO

• Os intervalos de manutenção indicados são valores aproximados e se referem a um único turno de trabalho.
• Recomendamos que mantenha um registro das verificações. Nesse registro devem constar a data da verificação, defi-

ciências detectadas e o nome de quem efetuou a verificação.

Fig. 6 Trocar turbinas

3) 4) 6)
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9.3 Trocar escovas de carvão 
A vida útil do primeiro conjunto de escovas de carvão a 230 V é de aprox. 800 horas, a 115 V é de aprox. 500 horas. 
Após cada troca das escovas de carvão, a vida útil diminui para 20%. As escovas de carvão podem ser trocadas, no 
máximo, duas vezes. Em seguida, tem que ser feita uma troca do motor.

 Passo 1 a passo 5 na página PT-15

1 Soltar os fixadores laterais e retirar a cobertura das turbinas.

2 Remover a cobertura das turbinas e trocar escovas de carvão.

3 Descartar as escovas de acordo com as determinações locais, sem Fig.

 12 Descarte na página PT-19

4 Voltar a montar em sequência inversa (sem Fig.).

9.4 Trocar cartuchos de filtro

1 Use o interruptor Liga/Desliga (4) do dispositivo para desligar o sistema de extração de fumos de solda (Fig. 5).

2 Separar o plugue de rede (sem Fig.).

3 Soltar os fixadores inferiores e retirar a carcaça.

4 Desaparafusar os cartuchos de filtro e substituir por novos.

5 Descartar o saco coletor de poeira de acordo com as determinações locais (sem Fig.).

 12 Descarte na página PT-19

6 Voltar a montar em sequência inversa (sem Fig.).

Fig. 7 Trocar escovas de carvão

1) 2)

Fig. 8 Trocar cartuchos de filtro

3) 4)
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9.5 Esvaziar recipiente coletor de poeiras

1 Use o interruptor Liga/Desliga (4) do dispositivo para desligar o sistema de extração de fumos de solda (Fig. 5).

2 Separar o plugue de rede.

3 Soltar parafusos (3) e retirar recipiente coletor de poeiras (2).

4 Esvaziar recipiente coletor de poeiras (2).

5 Descartar o saco coletor de poeira de acordo com as determinações locais (sem Fig.).

 12 Descarte na página PT-19

6 Juntar novamente pela sequência inversa.

10 Falhas e respectiva resolução

Observe o documento de garantia em anexo. Em caso de dúvidas e/ou problemas, contate o seu fornecedor especializado 
ou ABICOR BINZEL.

1 Extrator 2 Recipiente coletor de poeira 3 Parafusos, 2 unid.

Fig. 9 Esvaziar recipiente coletor de poeiras

1

2

4

PERIGO
Perigo de lesões e danos no aparelho por pessoas não autorizadas
Reparos e alterações incorretas ao produto podem provocar lesões e danos consideráveis no aparelho. A garantia do 
produto expira em caso de intervenção por pessoas não autorizadas.
• Quaisquer trabalhos no aparelho ou no sistema são reservados exclusivamente a pessoas qualificadas.

CUIDADO
• Têm que ser implementadas medidas de precaução antes do início dos trabalhos de manutenção e limpeza.
• A manutenção e limpeza do extrator deve ser feita somente em áreas com ventilação forçada filtrada localmente.
• Verifique e utilize o seu equipamento de proteção individual.
• O equipamento de proteção individual consiste em fato de proteção, óculos de proteção, máscara de proteção 

respiratória da classe P3, luvas de proteção e calçado de proteção.

AVISO

• Observe a documentação dos componentes técnicos de soldagem.
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11 Desmontagem

Para a desmontagem e descarte do aparelho, execute as instruções em ordem inversa à descrita nos capítulos 6 e 7.

 6 Colocação em funcionamento na página PT-10

 7 Operação na página PT-13

Descartar os componentes conforme as normas legais.

 12 Descarte 

Falha Causa Resolução

Volume de sucção muito baixo.

• Elementos filtrantes saturados. • Trocar elementos filtrantes.

 9.4 Trocar cartuchos de filtro na 
página PT-16

• Gaveta coletora de pó não está 
adequadamente selada.

• Verifique e instale corretamente.

 9.5 Esvaziar recipiente coletor de 
poeiras na página PT-170

• Tubo de aspiração entupido. • Limpar tubo de aspiração

• Tubo de aspiração defeituoso. • Trocar tubo de aspiração.

 6.2 Montar tubo de aspiração da 
tocha de soldagem na 
página PT-11

O sistema de aspiração não inicia.

• Alimentação elétrica não OK.

• Verificar, se necessário, substituir.• Componentes elétricos com defeito 

• Escovas de carvão defeituosas 

Poeira sai do recipiente coletor de 
poeira.

• Recipiente coletor de poeira com 
vazamento. 

• Verificar e montar corretamente.

 9.5 Esvaziar recipiente coletor de 
poeiras na página PT-17

• Recipiente coletor de poeira cheio. • Esvaziar recipiente coletor de poeira.

 9.5 Esvaziar recipiente coletor de 
poeiras na página PT-17

A limpeza do filtro não funciona. • Alimentação de ar comprimido não 
OK.

• Verificar, se necessário, substituir.

Tab. 6 Falhas e respectiva resolução

PERIGO
Perigo de lesões causados pela partida inesperada
Ao longo de toda a duração dos trabalhos de manutenção, conservação, montagem ou desmontagem e reparo, 
observe o seguinte:
• Desligue o extrator.
• Feche a alimentação do ar comprimido.
• Desconecte todas as conexões elétricas.

AVISO

• Quaisquer trabalhos no aparelho ou no sistema são reservados exclusivamente a pessoas qualificadas.
• Verifique e utilize o seu equipamento de proteção individual.
• Ao desmontar o extrator, não deve estar ninguém nas proximidades sem o equipamento de proteção.
• Não é permitida a limpeza do extrator por sopro com o ar comprimido ou por batimento.
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12 Descarte

12.1 Poeira de soldagem
A poeira de soldagem recolhida deve ser descartada de acordo com os regulamentos locais.

12.2 Materiais
Este produto é composto maioritariamente por materiais metálicos, que podem ser novamente fundidos em aciarias ou 
siderúrgicas, tornando-os assim quase sempre reutilizáveis. Os plásticos utilizados foram identificados de forma a que 
possam ser facilmente separados para posterior reciclagem.

12.3 Insumos
Os óleos, lubrificantes e detergentes não devem contaminar o solo ou entrar na canalização. Estas substâncias devem ser 
guardadas, transportadas e descartadas em recipientes adequados. Respeite as respectivas determinações locais e as 
indicações relativas ao descarte de resíduos referidas nas fichas técnicas do fabricante de insumos. Ferramentas de limpeza 
contaminadas (pincéis, panos, etc.) também devem ser descartadas conforme as indicações do fabricante de insumos.

O descarte do saco coletor de poeira e do saco de descarte cumpre as determinações para resíduos especiais e não deve 
ser atirado para o sistema de esgoto ou descartado juntamente com o lixo doméstico. Respeite as respectivas determinações 
locais e governamentais.

12.4 Embalagens
A ABICOR BINZEL reduziu a embalagem de transporte ao mínimo necessário. Durante a seleção dos materiais de 
embalagem, são valorizados os produtos que possam ser reciclados.

Os aparelhos identificados com este símbolo estão sujeitos à diretiva 2012/19/UE 
relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.

• Os aparelhos eletrônicos não podem ser descartados no lixo doméstico.

• Os aparelhos eletrônicos têm de ser recolhidos separadamente e serem 
reciclados de forma ecológica.

• Para o efeito, observe as disposições, legislação, regulamentos, normas e 
diretivas locais.

• Obterá informações sobre a recolha e sobre a devolução de aparelhos elétricos 
antigos junto da sua autoridade local. 

• Para descartar o produto corretamente, terá de desmontá-lo primeiro. Observe as 
seguintes informações:

 11 Desmontagem na página PT-18
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13 Appendix

13.1 Circuit diagram 115 V, 50-60 Hz

Fig. 1 Circuit diagram 115 V, 50-60 Hz
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Fig. 2 Circuit diagram 115 V, 50-60 Hz
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Fig. 3 Circuit diagram 115 V, 50-60 Hz
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Fig. 4 Circuit diagram 115 V, 50-60 Hz
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Fig. 5 Circuit diagram 115 V, 50-60 Hz
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Fig. 6 Circuit diagram 115 V, 50-60 Hz
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Fig. 7 Circuit diagram 115 V, 50-60 Hz
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13.2 Circuit diagram 230 V, 50-60 Hz

Fig. 8 Circuit diagram 230 V, 50-60 Hz
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Fig. 9 Circuit diagram 230 V, 50-60 Hz
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Fig. 10 Circuit diagram 230 V, 50-60 Hz
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Fig. 11 Circuit diagram 230 V, 50-60 Hz
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Fig. 12 Circuit diagram 230 V, 50-60 Hz
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Fig. 13 Circuit diagram 230 V, 50-60 Hz
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Fig. 14 Circuit diagram 230 V, 50-60 Hz



 
 34 BAL.0822.0 • 2020-07-14

13 Appendix xFUME ADVANCED

13.3 Pneumatic diagram

Fig. 15 Pneumatic diagram
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Fig. 16 Pneumatic diagram
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