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1 Identificação
O extrator de gases de combustão xFUME® FLEX é usado para a extração de fumaças de soldagem, de 
corte e de retificação. O aparelho deve ser operado somente com peças de ABICOR BINZEL reposição 
originais. Este manual de instruções descreve somente o extrator de gases de combustão xFUME® FLEX. 
O aparelho está disponível nas versões 230 V e 115 V.

Os seguintes termos utilizados neste manual de instruções “aparelho”, “produto” e “extrator de gases de 
combustão” designam sempre o extrator de gases de combustão xFUME® FLEX.

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

(PT) Declaração de conformidade CE

Fabricante Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG
Kiesacker
35418 Alten-Buseck
Alemanha

Responsável pela 
compilação da 
documentação técnica

Endereço, veja o fabricante

A responsabilidade para a edição da presente declaração de conformidade é da responsabilidade exclusiva 
do fabricante.

Produto Descrição O extrator xFUME® FLEX é usado para extrair fumaças de soldagem, de 
corte e de retificação.

Designação Extrator Função Aparelho para extrair fumaças de 
soldagem, de corte e de retificação

Tipo xFUME® FLEX Tipo

O objeto da declaração acima descrita, pela sua conceção e construção na versão colocada no mercado por 
nós, cumpre com os requisitos essenciais vigentes de segurança e saúde das normas de harmonização da 
União abaixo mencionadas.
No caso de uma alteração dos produtos não acordada com nós, a presente declaração perderá a sua 
validade.

Referência

Legislação de 
harmonização aplicável da 
União

Diretiva para máquinas 2006/42/CE (JO L96 de 29/03/2014)

CEM 2014/30/UE (JO L96 de 29/03/2014)

Restrição de Certas Substâncias 
Perigosas 2011/65/UE

(JO L174 de 01/07/2011)

Normas harmonizadas 
aplicadas

ISO 12100:2010
ISO 13857:2019
IEC 61000-3-2:2019
IEC 61000-6-2:2019
IEC 61000-6-4:2018
IEC 63000:2018

Normas nacionais 
e especificações técnicas 
aplicadas

Alten-Buseck, 14.09.2021

Assinatura

Prof. Dr.-Ing. Emil Schubert, Gerente

Arquivo: N.º de documento: 04-04-2020 14 de setembro de 2021
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1.3 Placa de identificação

O aparelho está identificado com uma placa de identificação. 

► Para questões, ter à disposição o tipo de aparelho, o número do aparelho e o ano de construção, 
de acordo com a placa de identificação.

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

1.5 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. Dependendo do tipo 
de perigo, são utilizadas as seguintes palavras de sinalização:

Fig. 1 Placa de identificação

Instruções de manuseio gerais.

Passos de manuseio, que devem ser executados pela sequência indicada.

Enumerações.

Símbolo de referência para informações detalhadas, adicionais ou complementares.

Legenda, designação da posição.

1

A

PERIGO
Designa um perigo iminente e imediato. Caso esta situação não seja evitada, as consequências podem 
ser a morte ou lesões graves.

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

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

AVISO
Designa um perigo que pode resultar em prejuízos nos trabalhos ou em danos materiais e irreparáveis 
no aparelho ou equipamento.
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2 Segurança
Este capítulo contém instruções básicas sobre a segurança e alerta sobre os riscos residuais que devem ser 
observados a fim de operar o produto em segurança. A inobservância das instruções de segurança pode 
colocar em risco a vida e a saúde das pessoas e resultar em danos ambientais ou materiais.

► Observe a documentação dos outros componentes técnicos de soldagem.

2.1 Uso previsto
O aparelho descrito neste manual de instruções deve ser utilizado exclusivamente para a finalidade 
descrita e conforme descrito no manual de instruções. O aparelho é utilizado para a extração de fumo ou 
poeira de soldagem durante a soldagem. O aparelho pode ser utilizado para a extração durante a 
soldagem ou corte de aços com porção de liga de níquel e crómio inferior a 30%. Qualquer outro uso 
é considerado como indevido. Não são admissíveis adaptações ou modificações não autorizadas que 
visem o aumento da potência.

► Não exceda os dados de carga máxima especificados na documentação. As sobrecargas provocam 
danos irreparáveis.

► Não efetue quaisquer modificações construtivas no produto.

► Não utilize ou armazene o dispositivo ao ar livre sob condições de umidade.

► Em caso da utilização ao ar livre, utilize uma proteção adequada contra as influências atmosféricas.

► Certifique-se de que durante a operação a vazão volumétrica reencaminhada para a área 
de trabalho não excede 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. Isto representa uma taxa de ventilação de um por hora 
(Entrada de ar [m³/h] = volume do espaço [m³] × taxa de ventilação [1/h]).

2.2 Obrigações da empresa usuária

► Certifique-se de que todos os trabalhos no dispositivo ou no sistema são executados exclusivamente 
por pessoas qualificadas. 

Pessoas qualificadas são 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 sido treinadas em conformidade; 

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

► Mantenha pessoas não qualificadas afastadas da zona de trabalho.

Obrigações específicas do país da empresa usuária
O retorno do ar filtrado pode acarretar riscos para a saúde e é, portanto, proibido em determinados 
países. Em caso de aplicação do aparelho na França, o ar purificado deve, por exemplo, ser encaminhado 
para fora do edifício.

► Observe as normas locais de segurança no trabalho.

ATENÇÃO
Perigo de lesões devido a campos eletromagnéticos
Mediante o dispositivo podem ser gerados campos eletromagnéticos, que podem afetar 
o funcionamento dos marca-passos e desfibriladores implantados. 
► Não use o aparelho, se tiver implantado um marca-passos ou um desfibrilador.
► Use o aparelho exclusivamente em áreas industriais de acordo com a DIN EN 61000-6-3.
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2.3 Sinalização de aviso e perigo
No produto encontram-se as seguintes sinais de aviso e perigo:

Estas inscrições têm que estar sempre visíveis. Não deve ser colado nada por cima das mesmas e não 
devem ser tapadas, pintadas ou removidas.

2.4 Instruções básicas de segurança
O produto foi desenvolvido e fabricado de acordo com a mais moderna técnica, sob observância das 
normas e diretivas reconhecidas para a técnica de segurança. O produto apresenta riscos residuais 
inevitáveis do ponto de vista construtivo para o usuário, terceiros, aparelhos ou outros bens materiais. Para 
danos provocados pela inobservância da documentação, o fabricante não assume qualquer 
responsabilidade civil.

► Leia e siga rigorosamente a documentação antes da primeira utilização.

► Opere o produto somente se estiver em perfeito estado técnico e em conformidade com toda 
a documentação.

► Antes de realizar trabalhos específicos, como p. ex., colocação em funcionamento, operação, 
transporte e manutenção, leia atentamente o manual de instruções.

► Proteja-se a si e a pessoas não autorizadas com medidas adequadas contra os perigos indicados na 
documentação.

► Mantenha a documentação perto do aparelho, para consulta e, em caso de cedência a terceiros, 
a documentação deve acompanhar o aparelho.

► Observe a documentação dos outros componentes técnicos de soldagem.

► Para o manuseio de cilindros de gás, consulte as instruções do fabricante de gás e os regulamentos 
locais relevantes, por exemplo, o regulamento sobre gás comprimido.

► Observe as normas locais de prevenção de acidentes.

► Permita que a colocação em funcionamento, bem como trabalhos de operação e manutenção, sejam 
realizados exclusivamente por profissionais especializados. Um profissional especializado é uma 
pessoa que, devido à sua formação profissional, aos seus conhecimentos e experiências, bem como 
seus conhecimentos das normas vigentes, é capaz de avaliar os trabalhos para os quais foi incumbido 
e de reconhecer possíveis perigos. 

► Providencie uma boa iluminação do local de trabalho e mantenha o local de trabalho em ordem.

► Desligue a fonte de corrente, desconecte as fontes de alimentação de gás e ar comprimido e 
desconecte o plugue de rede durante todo o período de duração de qualquer trabalho de 
manutenção, conservação ou reparo.

► Para o descarte, observe os regulamentos, leis, regulamentos, normas e diretivas locais.

► Tire o plugue da tomada.

► Utilize uma máscara de proteção respiratória.

O braço do extrator pode ser girado em 350°, no máximo.
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Instruções de segurança para eletrotecnia
► Verifique os equipamentos elétricos quanto a eventuais danos e quanto ao seu funcionamento perfeito 

e finalidade prevista.

► Não exponha os equipamentos elétricos à chuva e evite ambientes molhados ou úmidos.

► Proteja-se contra choques elétricos, utilizando bases isolantes e vestuário seco.

► Não utilize os equipamentos elétricos em áreas em que exista risco de incêndio ou de explosão.

Instruções de segurança para soldagem
► A soldagem por arco voltaico pode provocar lesões nos olhos, na pele e na audição. Observe que 

podem haver outros riscos em conjunto com outros componentes de soldagem. Por isso, utilize sempre 
o vestuário de proteção regulamentado conforme os regulamentos locais.

► Todos os vapores de metais, sobretudo do chumbo, cádmio, cobre e berílio são nocivos. Assegure uma 
ventilação ou exaustão suficiente. Não ultrapasse os Limites de Exposição Ocupacional (LEO) 
aplicáveis.

► Para evitar a formação de gás fosgênio, enxague as peças que tenham sido desengorduradas com 
solventes clorados com água limpa. Não coloque quaisquer banhos desengordurantes com teor de 
cloro perto do local de soldagem.

► Observe os regulamentos gerais para a proteção contra incêndios e, antes de iniciar o trabalho, 
remova todos os materiais inflamáveis das imediações do local de soldagem. Disponibilize produtos 
de proteção contra incêndios adequados no local de trabalho.

Instruções de segurança para vestuário de proteção
► Não use roupas largas ou joias.

► Se tiver cabelos compridos, use uma proteção para cabelos.

Utilize óculos de proteção, luvas de proteção e, se necessário, uma máscara de proteção respiratória.

2.5 Instruções de segurança específicas do produto

ATENÇÃO
Perigo para a saúde devido à inalação de poeiras nocivas
O aparelho contém, desde a primeira utilização, poeiras prejudiciais para a saúde, que podem se 
depositar em superfícies e infiltrar no ar ambiente. A sua inalação pode comprometer as vias 
respiratórias.
► Verifique e utilize o seu equipamento de proteção individual.
► Utilize o aparelho exclusivamente em salas com ventilação suficiente.
► Opere o aparelho exclusivamente com o sistema de filtragem previsto.
► Abra a porta de serviço, no mínimo, um minuto após o desligamento do aparelho.
► Mantenha o aparelho fechado durante a operação e o processo de limpeza.
► Remova imediatamente os depósitos de poeira existentes nas proximidades, utilizando um aspirador 

industrial de pó da classe H ou um pano húmido.

ATENÇÃO
Risco de incêndio e explosão devido a uso não previsto
A extração de substâncias e materiais inflamáveis, agressivas, químicas, contendo névoa de óleo, 
bem como poeiras que contenham alumínio ou magnésio, pode originar um incêndio e uma explosão 
por reações químicas. Como resultado, podem ocorrer lesões graves.

► Utilize o aparelho exclusivamente para os fins previstos.
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2.6 Instruções de segurança para conexão de rede elétrica
► Certifique-se de que o cabo de conexão à rede não é danificado, por exemplo, por sobreposição, 

esmagamento e rasgamento.

► Verifique regularmente o cabo de alimentação de rede quanto a sinais de danos ou desgaste.

► Proteja a conexão de rede de 115 V ou 230 V 50 Hz/60 Hz com um fusível de 16-A no lado da rede.

► Permita que o cabo de alimentação de rede e o plugue de rede sejam substituídos unicamente por um 
eletricista qualificado.

► Ao substituir o plugue de rede e o cabo de alimentação de rede, certifique-se de que ambos possuem 
proteção contra respingos e são mecanicamente resistentes.

► Para a substituição ou o prolongamento do cabo de alimentação de rede use um cabo de borracha do 
tipo H07RN-F3G 1,5/37028 (230 V) ou do tipo H07RN-F3G 2,5/37029 (115 V).

2.7 Equipamento de proteção individual
► Utilize o seu equipamento de proteção individual (EPI).

► Certifique-se de que terceiros, que se encontrem nas imediações, utilizam o 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.

2.8 Indicações em caso de emergência
► Em caso de emergência, corte as seguintes alimentações: Alimentação de energia elétrica.

► Extinga o óleo em chamas ou emulsões com um extintor de CO2 ou de pó.

3 Escopo de fornecimento
Os seguintes componentes estão incluídos no escopo de fornecimento:

— 1 extrator de gases de combustão xFUME® FLEX

— 1 cabo de conexão de rede com conector de contato de proteção

— 1 braço do extrator (comprimento 2 m, 3 m ou 4 m)

— 1 manual de instruções

► Encomendar separadamente equipamentos e peças de desgaste.

► Para dados de encomenda e números de identificação das peças do equipamento e de desgaste, 
consulte o catálogo disponível.

► Para obter mais informações sobre contato, consultas e encomendas na Internet consulte 
www.binzel-- abicor.com.

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

Verificação da remessa
► Verificar se o volume de entrega está completo, conforme a nota de entrega!.

► Verificar se o volume de entrega está danificado (verificação visual).

Reclamações
► Em caso de mercadoria danificada, contatar de imediato a última empresa transportadora.

► Guardar a embalagem para uma eventual verificação pela empresa de transporte.

Devolução da remessa
► Utilizar a embalagem e o material de embalagem originais para a remessa de devolução.

► Em caso de dúvidas sobre a embalagem e segurança de transporte, entrar em contato com 
fornecedores, despachantes ou transportadoras.

http://www.binzel-abicor.com
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4 Descrição do produto

4.1 Estrutura e função

O aparelho faz parte de um sistema de soldagem, corte e retificação. Durante a soldagem, retificação 
e no corte a laser e a plasma é criada fumaça de soldagem perigosa para a saúde, que é filtrada e limpa 
pelos filtros internos do aparelho. A fumaça de soldagem é extraída por uma cobertura de aspiração e um 
sistema de mangueiras e passada pelos elementos filtrantes. Na configuração padrão, o aparelho está 
equipado com um pré-filtro e um filtro principal. O pré-filtro remove partículas de sujeira grossas da fumaça 
de soldagem aspirada. As partículas de sujeira finas são removidas pelo filtro principal. As partículas de 
sujeira aderem à superfície do material filtrante, aumentando a pressão interna de sucção no ventilador. 
O ar limpo é reencaminhado por meio de uma grelha de ventilação.

O aparelho pode ser operado com um braço do extrator flexível com um comprimento de 2, 3 ou 4 metros.

O aparelho corresponde à classe de separação de fumos de soldagem H13.

4.2 Dados técnicos

Fig. 2 Estrutura e função

A Braço do extrator
B Pega
C Porta de serviço
D Interruptor <ON/OFF> 
E 4 rolos

F Cobertura de aspiração
G Luz LED
H Interruptor de luz
I Pré-filtro
J Filtro principal

H

F
B

C

D

G

E

A

I

J

Tab. 1 Informações gerais

Tensão de conexão 115 V 230 V

Potência de entrada 1,1 kW

Frequência de rede 50 Hz/60 Hz 50 Hz

Área filtrante principal 36 m²

Área filtrante do pré-filtro 0,43 m²

Entrada de ar Ø = 170 mm

Saída de ar 310 × 142 mm

Máx. vazão volumétrica de ar 1200 m³/h

Nível de pressão sonora LpA ≤ 72 dB (A)

Peso do aparelho, incl. braço do extrator 120–129 kg 

Dimensão (C × L × A) 700 mm × 700 mm × 1095 mm

Comprimento do braço do extrator 2000, 3000 ou 4000 mm
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5 Transporte e instalação

► Instalar o aparelho e fixar os rolos.

Tab. 2 Condições ambientais de transporte, armazenamento e operação

Temperatura do ar ambiente 
(Operação, armazenamento em espaço 
fechado)

0 °C até +40 °C

Temperatura do ar ambiente (transporte) −15 °C até +40 °C

Umidade relativa do ar Até 90% a +20 °C

ATENÇÃO
Perigo de lesões devido a transporte e instalação inadequados
O transporte e a instalação inadequados podem fazer com que o aparelho fique inclinado ou caia. 
Como resultado, podem ocorrer lesões graves.
► Verifique e utilize o seu equipamento de proteção individual.
► Disponha todas as tubulações de alimentação e cabos fora da área de circulação dos funcionários.
► Coloque o aparelho sobre uma superfície adequada (nivelada, firme, seca) protegida contra tombar.
► Ao levantar, tenha atenção ao peso do aparelho.
 4.2 Dados técnicos na página PT-9

► Para o transporte e a instalação do aparelho, utilize uma ferramenta de elevação adequada com 
meios de suspensão de carga.

► Transporte o aparelho exclusivamente pelo botão da pega.
► Evite elevar e baixar repentinamente.
► Não eleve o aparelho por cima de pessoas ou de outros aparelhos.

CUIDADO
Perigo de lesões devido à movimentação do braço do extrator
Se o braço do extrator se soltar durante a movimentação do aparelho, o mesmo pode tombar.
► Movimente o aparelho somente com o braço do extrator na vertical.

AVISO
Danos materiais devido a tombamento do aparelho
Se o braço do extrator se soltar durante a movimentação do aparelho, o aparelho pode tombar.
► Movimente o aparelho somente com o braço do extrator na vertical.

AVISO
Danos materiais devido a transporte e instalação inadequados
O transporte ou a instalação inadequados podem fazer com que o aparelho fique inclinado ou caia. 
O resultado pode ser danos materiais e danos irreparáveis no aparelho.
► Proteger o aparelho contra influências atmosféricas, por exemplo, chuva e luz solar direta.
► Ao passar por cima de uma aresta, certifique-se de que o aparelho não fica encostado.
► Utilize o aparelho somente em espaços secos, limpos e bem ventilados.
► Ao instalar o aparelho, mantenha uma distância mínima de 1 m para a parede, para que o aparelho 

seja suficientemente ventilado.
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6 Colocação em funcionamento

6.1 Montar o braço do extrator

ATENÇÃO
Perigo de lesões devido a incêndio
O uso indevido ou a conexão inadequada pode originar um incêndio. A consequência poderá 
ser queimaduras graves.
► Certifique-se de que a tensão de operação indicada na placa de identificação corresponde 

à tensão de conexão.
► Não utilize o aparelho para a extração de fumaça de soldagem durante a soldagem 

de peças com óleo.
► Não utilize o aparelho para a extração de matérias inflamáveis e líquidos.
► Não utilize o aparelho em áreas potencialmente explosivas que contenham poeiras, 

bem como gases.

AVISO
Danos materiais devido a rotação excessiva
Se o braço do extrator for girado para além do encosto, o mesmo pode ficar danificado.
► Nunca gire o braço do extrator para além do encosto (máx. 350°).

Fig. 3 Montar o tubo de aspiração

A Tubo de aspiração
B Hastes de aspiração

C Tubo de conexão
D Cobertura de aspiração

1 Meter a manga de borracha por cima do bocal 
e virá-la para fora.

2 Colocar a braçadeira de aperto por cima da 
manga de borracha.

3 Montar as hastes de aspiração com dois 
parafusos sextavados M8, arruelas e porcas 
sextavadas no tubo de fixação.

A

C

B

D
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4 Conectar os cabos elétricos das hastes de 
aspiração ao aparelho (união de encaixe).
Para tanto, conectar as cores correspondentes 
dos fios. Os cabos pretos estão identificados 
com os números 1 e 2. Conectar os fios 
com o número 1 entre si e conectar os fios com 
o número 2.

5 Puxar o tubo de aspiração no sentido exibido, 
passando por cima da armação de suporte.

6 Virar a manga de borracha no aparelho sobre 
o tubo de aspiração e fixá-la com a braçadeira 
de aperto.

7 Instalar o tubo de conexão, puxar a manga sobre 
o tubo de conexão até cobrir o colarinho de 
metal. A manga de borracha deve assentar sobre 
o tubo de plástico para depois vedar em direção 
ao colarinho de metal.

8 Virar a manga de borracha até metade, para que 
o colarinho de metal sobressaia em cima.

9 Guiar o cabo eléctrico da cobertura de 
aspiração desde baixo pelo tubo de conexão.

10 Inserir a cobertura de aspiração no tubo de 
conexão e fixar, girando.

11 Colocar a braçadeira sobre o colarinho de metal 
e apertar levemente.
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12 Deslizar a peça de conexão sobre o tubo do 
perfil até os furos dos parafusos encaixarem uns 
nos outros e fixar a peça de conexão ao tubo do 
perfil com o parafuso. Para isso, o cabo elétrico 
deve sobressair do colarinho de metal.

13 Conectar o cabo elétrico no tubo de perfil com 
o cabo elétrico da cobertura de aspiração. Para 
tanto, conectar as cores correspondentes dos fios. 
Os cabos pretos estão identificados com os 
números 1 e 2. Conectar os fios com o número 1 
entre si e conectar os fios com o número 2.

14 Fixar os cabos conectados com uma braçadeira 
de cabos no tubo de perfil.

15 Cortar as extremidades salientes da braçadeira 
de cabos.

16 Puxar o tubo de aspiração sobre o tubo de perfil, 
até ao colarinho de metal.

17 Colocar a braçadeira solta sobre o tubo de 
aspiração e apertar com a chave de fendas.

18 Virar a extremidade inferior da manga, para que 
a braçadeira fique coberta.
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6.2 Estabelecer conexão elétrica
► Observar as instruções de segurança.

 2.6 Instruções de segurança para conexão de rede elétrica na página PT-8

Obtenha a alimentação de rede e o fusível em:

 4.2 Dados técnicos na página PT-9
 1.3 Placa de identificação na página PT-4
 13 Esquema de conexões na página PT-22

► Inserir a tomada de rede.

6.3 Regulagem da vazão volumétrica
Por meio de uma alavanca na cobertura de aspiração, é possível regular manualmente a vazão 
volumétrica. Se a alavanca estiver na posição vertical, a válvula está aberta e o fumo de soldagem extraído 
flui sem obstáculos. Se a alavanca estiver na posição horizontal, a válvula se fecha e assim estrangula 
a vazão volumétrica da fumaça de soldagem extraída.

ATENÇÃO
Choque elétrico devido a cabos defeituosos
Cabos danificados ou instalados incorretamente podem resultar em choques elétricos potencialmente 
fatais.
► Verifique se todos os cabos e as conexões condutoras de tensão estão corretamente instalados e se 

existem danos.
► A substituição de peças danificadas, deformadas ou gastas deve ser realizada somente por um 

eletricista qualificado.

ATENÇÃO
Perigo de lesões devido a incêndio
O uso indevido ou a conexão inadequada pode originar um incêndio. A consequência poderá ser 
queimaduras graves.
► Certifique-se de que a tensão de operação indicada na placa de identificação corresponde à tensão 

da rede.

Fig. 4 Regulagem da vazão volumétrica

A Válvula B Alavanca

A

B
A

B
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7 Operação

ATENÇÃO
Perigo para a saúde devido à inalação de poeiras nocivas
O aparelho contém, desde a primeira utilização, poeiras prejudiciais para a saúde, que podem se 
depositar em superfícies e infiltrar no ar ambiente. A sua inalação pode comprometer as vias 
respiratórias.
► Verifique e utilize o seu equipamento de proteção individual.
► Utilize o aparelho exclusivamente em salas com ventilação suficiente.
► Opere o aparelho exclusivamente com o sistema de filtragem previsto.
► Abra a porta de serviço, no mínimo, um minuto após o desligamento do aparelho.
► Mantenha o aparelho fechado durante a operação e o processo de limpeza.
► Remova imediatamente os depósitos de poeira existentes nas proximidades, utilizando um aspirador 

industrial de pó da classe H ou um pano húmido.

ATENÇÃO
Perigo de lesões devido a incêndio
O uso indevido ou a conexão inadequada pode originar um incêndio. A consequência poderá ser 
queimaduras graves.
► Certifique-se de que a tensão de operação indicada na placa de identificação corresponde 

à tensão de conexão.
► Não utilize o aparelho para a extração de fumaça de soldagem durante a soldagem de peças 

com óleo.
► Não utilize o aparelho para a extração de matérias inflamáveis e líquidos.
► Não utilize o aparelho em áreas potencialmente explosivas que contenham poeiras, bem como 

gases.

CUIDADO
Perigo de lesões devido à movimentação do braço do extrator
Se o braço do extrator se soltar durante a movimentação do aparelho, o mesmo pode tombar.
► Movimente o aparelho somente com o braço do extrator na vertical.

AVISO
Danos materiais devido a tombamento do aparelho
Se o braço do extrator se soltar durante a movimentação do aparelho, o aparelho pode tombar.
► Movimente o aparelho somente com o braço do extrator na vertical.

AVISO
Danos materiais devido a rotação excessiva
Se o braço do extrator for girado para além do encosto, o mesmo pode ficar danificado.
► Nunca gire o braço do extrator para além do encosto (máx. 350°).
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1 Ajustar o braço do extrator (A) de acordo com as tarefas de trabalho.

2 Ajustar a cobertura de aspiração (F) de acordo com as tarefas de trabalho. Em operação, a cobertura 
de aspiração (F) deve estar aprox. 20 cm acima do ponto de soldagem.

3 Criar a conexão elétrica.

4 Ligar a luz LED (G) na cobertura de aspiração (F).

5 Adaptar o volume de às tarefas de trabalho.

 6.3 Regulagem da vazão volumétrica na página PT-14

► Colocar o interruptor <ON/OFF> (D) em <I>.

8 Colocação fora de serviço
1 Colocar o interruptor <ON/OFF> (D) em <O>.

2 Desligar o aparelho da alimentação elétrica.

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

Fig. 5 Estrutura e função

A Braço do extrator
B Pega
C Porta de serviço
D Interruptor <ON/OFF>

E 4 rolos
F Cobertura de aspiração
G Luz LED
H Interruptor de luz

H

F

B

C

D

G

E

A

ATENÇÃO
Perigo para a saúde devido à inalação de poeiras nocivas
O aparelho contém, desde a primeira utilização, poeiras prejudiciais para a saúde, que podem se 
depositar em superfícies e infiltrar no ar ambiente. A sua inalação pode comprometer as vias respiratórias.
► Verifique e utilize o seu equipamento de proteção individual.
► Efetue a manutenção e limpeza do aparelho exclusivamente em espaços com ventilação forçada 

filtrada localmente.
► Abra a porta de serviço, no mínimo, um minuto após o desligamento do aparelho.
► Remova imediatamente os depósitos de poeira existentes nas proximidades, utilizando um aspirador 

industrial de pó da classe H ou um pano húmido.
► Troque na íntegra elementos filtrantes (pré-filtro, filtro principal) sujos/entupidos.



xFUME® FLEX 9 Manutenção e limpeza

PT - 17

9.1 Intervalos de manutenção e limpeza
Os intervalos indicados correspondem a valores aproximados para um único turno de trabalho. 
Recomendamos que mantenha um registro das verificações. Para isso, devem ser registradas a data da 
verificação, deficiências detectadas e o nome de quem efetuou a verificação.

9.2 Substituição do pré-filtro
A esteira filtrante (B) é o elemento essencial que prolonga a vida útil do pré-filtro, desde que seja substituída 
regularmente. Não é permitida a limpeza da esteira filtrante por sopro com ar comprimido ou por 
batimento. A esteira filtrante tem que ser substituída.

ATENÇÃO
Choque elétrico devido a cabos defeituosos
Cabos danificados ou instalados incorretamente podem resultar em choques elétricos potencialmente 
fatais.
► Verifique se todos os cabos e as conexões condutoras de tensão estão corretamente instalados 

e se existem danos.
► A substituição de peças danificadas, deformadas ou gastas deve ser realizada somente por um 

eletricista qualificado.

ATENÇÃO
Perigo de esmagamento
A montagem e desmontagem inadequada dos componentes do aparelho pode provocar 
o esmagamento de membros.
► Não coloque as mãos na área de perigo.
► Verifique e utilize o seu equipamento de proteção individual.

CUIDADO
Perigo de lesões causados pela partida inesperada
Se o aparelho estiver sob tensão durante os trabalhos de manutenção, limpeza ou desmontagem, 
pode ocorrer o arranque inesperado de peças rotativas e provocar cortes.
► Desligue o aparelho.
► Desconecte todas as conexões elétricas.

Diariamente ► Verificar o pré-filtro e o filtro principal e, se necessário, substituir 
a esteira filtrante.

 9.2 Substituição do pré-filtro na página PT-17
 9.3 Substituição do filtro principal na página PT-18

Semanalmente ► Verificar o braço do extrator e, se necessário, substituí-lo.

 9.5 Substituição do braço do extrator na página PT-19

Mensalmente ► Limpar as superfícies exteriores.

 9.4 Limpeza das superfícies exteriores na página PT-19

1 Colocar o interruptor <ON/OFF> (D) em <O>.

 Fig. 2 Estrutura e função na página PT-9

2 Retirar o plugue de rede.

3 Destravar a porta de serviço com a chave 
quadrada e abrir.

4 Retirar o pré-filtro.
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9.3 Substituição do filtro principal
Não é possível limpar o filtro principal, somente substituí-lo na íntegra.

Não é permitida a limpeza do filtro principal por sopro com ar comprimido ou por batimento.

5 Retirar a mola de fixação (A) e a esteira 
filtrante (B).

6 Descartar a esteira filtrante (B) conforme as 
disposições locais.

 12 Descarte na página PT-21

7 Inserir a nova esteira filtrante (B) na grelha 
do filtro (C).

8 Inserir a mola de fixação (A).

9 Inserir o pré-filtro.

10 Fechar a porta de serviço e travá-la com a chave 
quadrada.

A

B

C

1 Colocar o interruptor <ON/OFF> em <O>.

 Fig. 2 Estrutura e função na página PT-9

2 Retirar o plugue de rede.

3 Destravar a porta de serviço com a chave 
quadrada e abrir.

4 Retirar o filtro principal.

5 Descartar o filtro principal conforme as 
disposições locais.

 12 Descarte na página PT-21

6 Inserir o filtro principal.

7 Fechar a porta de serviço e travá-la com a chave 
quadrada.
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9.4 Limpeza das superfícies exteriores
1 Limpar as superfícies exteriores com um aspirador de poeiras industrial da classe de poeira H 

(conforme DIN EN 60335-2-69, anexo AA) ou com um pano úmido.

2 Descartar resíduos/panos de limpeza conforme as disposições locais.

9.5 Substituição do braço do extrator

AVISO
Capacidade de extração reduzida devido a tubo de aspiração com defeito
Danos e fugas do tubo de aspiração reduzem a capacidade de aspiração.
► Verifique o tubo de aspiração regularmente e, caso necessário, substitua-lo.

1 Virar a extremidade superior da manga de 
borracha na cobertura de aspiração de modo 
a que a braçadeira de aperto fique livremente 
acessível. Soltar o parafuso de braçadeira 
de aperto.

2 Puxar o tubo de aspiração para trás.

3 Cortar a braçadeira de cabos.

4 Desconectar as conexões dos cabos.

5 Soltar o parafuso entre a peça de conexão 
e o tubo do perfil e remover a cobertura de 
aspiração.

6 Virar a extremidade superior da manga de 
borracha no aparelho de modo a que a 
braçadeira de aperto fique livremente acessível. 
Soltar o parafuso de braçadeira de aperto.
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10 Falhas e respectiva resolução

► Observar a documentação dos componentes técnicos de soldagem.

► Em caso de dúvidas ou problemas, contatar um fornecedor especializado ou um ABICOR BINZEL.

7 Remover o tubo de aspiração no sentido exibido 
e substituí-lo por um novo.

 6.1 Montar o braço do extrator na página PT-11 
passo 5 e passo 6

 6.1 Montar o braço do extrator na página PT-11 
passo 12 a passo 18

ATENÇÃO
Perigo para a saúde devido à inalação de poeiras nocivas
O aparelho contém, desde a primeira utilização, poeiras prejudiciais para a saúde, que podem se 
depositar em superfícies e infiltrar no ar ambiente. A sua inalação pode comprometer as vias 
respiratórias.
► Verifique e utilize o seu equipamento de proteção individual.
► Utilize o aparelho exclusivamente em salas com ventilação suficiente.
► Opere o aparelho exclusivamente com o sistema de filtragem previsto.
► Abra a porta de serviço, no mínimo, um minuto após o desligamento do aparelho.
► Mantenha o aparelho fechado durante a operação e o processo de limpeza.
► Remova imediatamente os depósitos de poeira existentes nas proximidades, utilizando um aspirador 

industrial de pó da classe H ou um pano húmido.

Tab. 3 Falhas e respectiva resolução

Falha Causa Resolução

Volume de sucção 
muito baixo.

Elementos filtrantes saturados. ► Trocar elementos filtrantes.

 9.2 Substituição do pré-filtro na página PT-17
 9.3 Substituição do filtro principal na 

página PT-18

Braço do extrator entupido. ► Remover bloqueio do braço do extrator.

 6.1 Montar o braço do extrator na página PT-11

Válvula fechada na cobertura de aspiração. ► Colocar a alavanca da cobertura de aspiração na 
posição vertical e, assim, abrir a válvula.

 6.3 Regulagem da vazão volumétrica na 
página PT-14

O sistema de 
aspiração não inicia.

Alimentação elétrica não conforme. ► Verificar a conexão elétrica.

► Verificar se existem danos nos cabos, se necessário, 
substituir ou contatar a assistência.

Componentes elétricos com defeito.

Disjuntor do motor com defeito. ► Verificar, se necessário, substituir ou contatar a 
assistência.

Poeira a sair. Elementos filtrantes saturados. ► Trocar elementos filtrantes.

 9.2 Substituição do pré-filtro na página PT-17
 9.3 Substituição do filtro principal na 

página PT-18

Porta de serviço não está fechada. ► Fechar a porta de serviço.
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11 Desmontagem

► Para a desmontagem e descarte do aparelho, executar as instruções pela ordem inversa à descrita nos 
capítulos Colocação em funcionamento e Operação.

 6 Colocação em funcionamento na página PT-11

 7 Operação na página PT-15

Descartar os componentes conforme as normas legais.

 12 Descarte na página PT-21

12 Descarte

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

12.2 Descarte de 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 Descarte de 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. Ferramentas de 
limpeza contaminadas (pincéis, panos, etc.) também devem ser descartadas conforme as indicações do 
fabricante de insumos.

► Respeitar as determinações locais e as indicações relativas ao descarte especificadas nas fichas 
técnicas 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. 

► Respeitar 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.

CUIDADO
Perigo de lesões causados pela partida inesperada
Se o aparelho estiver sob tensão durante os trabalhos de manutenção, limpeza ou desmontagem, pode 
ocorrer o arranque inesperado de peças rotativas e provocar cortes.
► Desligue o aparelho.
► Desconecte todas as conexões elétricas.

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

► Não descartar os aparelhos eletrônicos no lixo doméstico.

► Desmontar os aparelhos eletrônicos antes do seu correto descarte.

 11 Desmontagem na página PT-21

► Recolher os componentes de aparelhos eletrônicos separadamente e reciclá-los 
de forma ecológica.

► Observar as disposições, a legislação, os regulamentos, as normas e as diretivas 
locais.

► Para informações sobre a recolha e sobre a devolução de aparelhos eletrônicos 
antigos, contatar as autoridades locais. 
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13 Esquema de conexões
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14 Garantia legal
Este produto é um produto original da ABICOR BINZEL. A Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. 
KG garante um produto sem defeitos de fabricação e assume na entrega deste produto uma garantia 
referente à fabricação e ao funcionamento de acordo com a mais moderna técnica e os regulamentos em 
vigor. Se existir uma falha pela qual a ABICOR BINZEL seja responsável, a ABICOR BINZEL poderá optar 
por eliminar a falha ou por proceder a uma substituição do produto por sua conta e risco. Garantias legais 
poderão ser concedidas somente para falhas de fabricação, mas não para danos provocados por 
desgaste natural, sobrecarga ou manuseio indevido. O prazo de garantia legal deve ser consultada nos 
termos e condições gerais. Exceções para produtos especiais ou específicos que são regulamentados 
separadamente. A garantia legal expira também em caso de utilização de peças de reposição e de 
desgaste, que não sejam peças originais ABICOR BINZEL, bem como a realização de um trabalho 
incorreto de reparo no produto pelo operador ou por terceiros.

Regra geral, as peças de desgaste não são cobertas pela garantia legal. Além disto, a BINZEL ABICOR 
não se responsabiliza por danos que ocorram devido ao uso do nosso produto. Em caso de perguntas 
sobre a garantia legal e a assistência técnica, entre em contato com o fabricante ou com os distribuidores. 
Para mais informações, visite o site www.binzel-abicor.com.
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Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG
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Download mobile documentation

1 Scan QR code of the landing 
page of the ABICOR BINZEL 
web site.

2 Follow step 1 on the landing 
page and install the free of 
charge TechCommApp.

3 Open the app. Then scan the QR 
code of the ABICOR BINZEL 
channel using the QR code 
scanner you find in the app.

http://www.binzel-abicor.com

	1 Identificação
	1.1 Marcação
	1.2 Declaração de conformidade
	1.3 Placa de identificação
	1.4 Sinais e símbolos usados
	1.5 Classificação da sinalização de advertência

	2 Segurança
	2.1 Uso previsto
	2.2 Obrigações da empresa usuária
	2.3 Sinalização de aviso e perigo
	2.4 Instruções básicas de segurança
	2.5 Instruções de segurança específicas do produto
	2.6 Instruções de segurança para conexão de rede elétrica
	2.7 Equipamento de proteção individual
	2.8 Indicações em caso de emergência

	3 Escopo de fornecimento
	4 Descrição do produto
	4.1 Estrutura e função
	4.2 Dados técnicos

	5 Transporte e instalação
	6 Colocação em funcionamento
	6.1 Montar o braço do extrator
	6.2 Estabelecer conexão elétrica
	6.3 Regulagem da vazão volumétrica

	7 Operação
	8 Colocação fora de serviço
	9 Manutenção e limpeza
	9.1 Intervalos de manutenção e limpeza
	9.2 Substituição do pré-filtro
	9.3 Substituição do filtro principal
	9.4 Limpeza das superfícies exteriores
	9.5 Substituição do braço do extrator

	10 Falhas e respectiva resolução
	11 Desmontagem
	12 Descarte
	12.1 Descarte de poeira de soldagem
	12.2 Descarte de materiais
	12.3 Descarte de insumos
	12.4 Embalagens

	13 Esquema de conexões
	14 Garantia legal

