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PREFÁCIO

Utilizando este manual
Este manual destina-se a ser utilizado como uma obra de 
referência para profissionais, bem treinados e habilitados a 
instalar com segurança, utilizar, manter e reparar o produto 
mencionado na capa deste documento.

Pictogramas e símbolos
Os seguintes pictogramas e símbolos são usados neste 
manual:

DICA
Sugestões e recomendações para simplificar a 
execução de tarefas e acções.
ATENÇÃO!
Um comentário com informações adicionais para o 
usuário. Um comentário traz possíveis problemas à 
atenção do usuário.
CUIDADO!
Procedimentos não efetuados com a cautela 
necessária, podem danificar o produto, a oficina ou 
o ambiente. 
AVISO!
Procedimentos que, caso não sejam realizados com 
a cautela necessária, podem danificar o produto ou 
causar ferimentos graves. 
CUIDADO!
Indica risco de choque eléctrico. 

AVISO!
Perigo de incêndio! Aviso importante para evitar 
incêndios. 
AVISO!
Perigo de explosão! Aviso importante para evitar 
incêndios. 

Equipamento de Proteção Individual (EPI)
Instruções para usar proteção respiratória ao 
realizar trabalhos de manutenção, manutenção e 
reparo, bem como durante testes funcionais. 
Recomendamos o uso de um respirador de meia 
face de acordo com a EN 149: 2001 + A1: 2009, 
classe FFP3 (Diretiva 89/686/EEC).
Equipamento de Proteção Individual (EPI)
Instruções para usar luvas de proteção ao realizar 
trabalhos de manutenção, manutenção e reparação.

Indicadores de texto
Resultados indicados por “-” (hífen) dizem respeito a 
enumerações. 
Resultados indicados por “•” (ponto) descrevem passos a 
tomar. 

Serviço e suporte técnico
Para obter informações sobre ajustes específicos, a 
manutenção ou reparações que não são tratados neste 
manual, contacte o fornecedor do produto.  Ele estará sempre 
disposto a ajudá-lo. Verifique se você tem as seguintes 
especificações em mãos:
 - nome do produto
 - número de série

Estes elementos podem ser encontrados na placa de 
identificação.

1 INTRODUÇÃO

1.1 Identificação do produto

A placa de identificação contém, entre outras coisas, 
os seguintes dados:
 - nome do produto
 - número de série
 - tensão e frequência de entrada
 - consumo de energia

1.2 Descrição geral

A mesa de trabalho aspirada é uma bancada de trabalho com 
uma ventoinha de extração integrada e sistema de filtração 
que é usada para soldadura, moagem e aplicações de corte de 
plasma. Conforme a aplicação específica, o uso de certos 
acessórios é necessário e/ou recomendado (consultar a secção 
1.3).

Consultar a tabela em Fig. I na página 17 para 
mais instruções por aplicação.

A mesa de trabalho aspirada é dotada de uma grelha de 
trabalho, um sistema de pré-filtração trifásico para para-
centelhas ideal e dois cartuchos de filtro ovais1. Os préfiltros e 
os filtros principais têm gavetas de poeira embaixo. A altura de 
trabalho da mesa de trabalho aspirada é regulável.

1.2.1 DraftMax Basic

Os cartuchos do filtro de DraftMax Basic são descartáveis.

1.2.2 DraftMax Ultra

Os cartuchos do filtro em DraftMax Ultra são de limpeza 
automática por meio de um sistema de ar comprimido 
controlado automaticamente.

1.3 Opções e acessórios

Os seguintes produtos podem ser obtidos como uma opção e/
ou acessório:

Consultar o parágrafo 2.3 para o funcionamento das 
várias opções e acessórios.

A Kit aspiração traseira (necessário para todas as 
aplicações de soldadura e corte de plasma e 
recomendado para aplicações de moagem)

O kit de aspiração traseira consiste de placas de 
estreitamento a serem montadas embaixo da grelha de 
trabalho e um painel de aspiração traseira com lamelas 
verticais. 

B Painéis laterais
Os painéis laterais consistem de chapas de metal articuladas 
em forma de trapézio e devem ser usadas em combinação 
com o kit de aspiração traseira. Devem ser montadas nos 
lados da mesa de trabalho aspirada. 

C Grelha de trabalho de corte plasma (necessária para 
aplicações de corte de plasma)

Grelha de trabalho especialmente construída adequada para 
corte plasma, incluindo para-centelhas de aço perfurados. 

D Kit HEPA (necessário para soldadura de aço inoxidável)
Consiste de um alojamento de filtro com filtro HEPA a ser 
montado na saída da mesa de trabalho aspirada. Área de 
superfície de filtragem 34 m². Classe do filtro: HEPA 11.

1. Os cartuchos de filtros são os principais filtros
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E Silenciador / tubo de saída
Consiste de um eixo de chapa metálica retangular a ser 
montado na saída da mesa de trabalho aspirada ou no kit 
HEPA. 

F Luz de trabalho
Iluminação com luz LED de 9 W a ser montada no painel 
traseiro ou painel de aspiração traseira.

G Sensor de movimento (apenas DraftMax Ultra)
A partida/parada automática baseada no sensor de 
movimento, a ser montado no topo do painel de aspiração 
traseira.

H Sensor cabo de soldadura (apenas DraftMax Ultra)
Grampo de metal com sensor integrado que funciona como 
um dispositivo de partida/parada automática. O grampo deve 
ser conectado ao cabo de massa da máquina de soldadura. 
Adequado somente para aplicações de soldadura.

I Suporte de montagem do torno da bancada
A ser conectado à grelha de trabalho padrão da mesa de 
trabalho aspirada (torno da bancada não incluído). 

J Conjunto de rodas
Consiste de 5 rodas giratórias - 2 das quais com freio - a 
serem montadas embaixo da mesa de trabalho aspirada. 

K Tampa da gaveta de poeira (recomendado para 
soldadura de aço inoxidável)

Tampa para cobrir a gaveta de poeira embaixo dos cartuchos 
do filtro. Vem com um saco de plástico, máscara facial e um 
par de luvas descartáveis.

L FCC-36/PTFE (recomendado para aplicações pesadas)
Cartuchos de filtros de BiCo poliéster spunbond + membrana 
PTFE (2 x 18 m²).

1.4 Especificações técnicas

Dimensões C x L x P 1380 x 1005 x 920 mm
Ajuste de altura 920-970 mm (no caso de 

conjunto de rodas: altura 
de trabalho fixa 950 mm)

Peso (sem opções):
 - DraftMax Basic
 - DraftMax Ultra

245 kg
255 kg

Carga máxima 200 kg (no caso de 
conjunto de rodas: 150 
kg)

Tensões de ligação disponíveis 400V/3ph/50Hz
480V/3ph/60Hz
600V/3ph/60Hz

Consumo de energia 2,2 kW
Cabo de alimentação 3 m (1 m interno, 2 m 

externo) - sem ficha
Classe de proteção IP 55 (somente caixa de 

controle)
Nível sonoro (de acordo com ISO 
3746):
 - sem opções
 - com silenciador
 - com silenciador e kit HEPA

74 dB(A)
69 dB(A)
67 dB(A)

Área de superfície filtrante dos 
cartuchos filtrantes

2 x 26 m²

Classe de poeira M (de acordo com a 
norma DIN EN 
60335-2-69)

DraftMax Basic + kit HEPA conformidade com a 
EN-ISO 21904-2-2020 
(W3)

DraftMax Ultra + kit HEPA

DraftMax Ultra somente:
 - Conexão de ar comprimido
 - Pressão de ar comprimido
 - Qualidade de ar comprimido 
necessária

 - G 3/8” (fêmea)
 - 5-8 bar
 - sem sujeira nem óleo

1.5 Condições ambientais e de processo

Temperatura de elaboração:
 - min.
 - nom.
 - máx.

5°C
20°C
40°C

Humidade relativa máx. 80%
Adequado para uso ao ar 
livre

não

Consulte as fichas técnicas disponíveis para 
especificações detalhadas do produto.

1.6 Transporte da máquina

O fabricante não pode ser responsabilizado por eventuais 
danos de transporte após a entrega da máquina. 

2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

2.1 Componentes

O produto consiste dos seguintes componentes principais e 
elementos (consultar Fig. 2.1 e Fig. 2.2):

Fig. 2.1
A Grade de trabalho (duas peças)
B Painel de controle
C Porta esquerda (controles/ventilador)
D Porta direita (compartimento do filtro)
E Tanque de ar comprimido (somente DraftMax Ultra)

Fig. 2.1 

E

A

B

D

C

Componentes principais (exterior)
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Fig. 2.2
F Pré para-centelhas
G Gavetas de poeira (pré-filtração)
H Gaveta de poeira (cartuchos do filtro)
I Mecanismo de limpeza de filtro (somente DraftMax Ultra)
J Cartuchos de filtro
K Para-centelhas principais
L Ventilador
M Grelha de saída
N Eletricidade de alta tensão
O Baixa voltagem elétrica

Fig. 2.2 

L

O

N M

F

K J

G

HI

 Componentes principais (interior)

A parte traseira da mesa de trabalho aspirada contém 
conexões para.

Fig. 2.3
A Sensor de movimento ou sensor do cabo de soldadura 

(somente DraftMax Ultra)
B Luz de trabalho
C Ar comprimido (somente DraftMax Ultra)

Fig. 2.3 

CA B

Conexões (traseira)

Se você tiver um DraftMax Basic, as conexões (A) e (C) não 
estão disponíveis.

2.2 Operação

O ar contendo vapores de soldadura, poeira de moagem ou 
detritos de outros processos é extraído e filtrado, em seguida 
o ar filtrado é recirculado novamente para o ambiente de 
trabalho. 
O ar é extraído por meio da grelha de trabalho e painel de 
aspiração traseira (consultar a secção 2.3 A) pelo ventilador de 
extração interno. O ar passa por meio de um pré-filtro para 
uma distribuição de ar ideal. Este pré-filtro é a primeira fase 
de parada de centelhas. Em seguida, o ar passa por meio de 
um para-centelhas em labirinto antes de chegar aos para-
centelhas verticais no alojamento de filtro principal. 
Finalmente, o ar passa por meio dos cartuchos do filtro. O ar 
sai da mesa de trabalho aspirada por meio da saída no lado 
esquerdo.

2.2.1 DraftMax Basic

Os cartuchos do filtro de DraftMax Basic são descartáveis. Um 
manômetro no painel de controle indica quando os cartuchos 
de filtro devem ser substituídos.

2.2.2 DraftMax Ultra

O sistema de limpeza do filtro dentro de DraftMax Ultra 
inicializa-se automaticamente quando a queda de pressão 
atinge um certo valor máximo durante o uso (limpeza na 
linha). Os cartuchos do filtro são limpos do interior usando 
jatos de ar comprimido. 
Uma luz de alarme no painel de controle indica quando os 
cartuchos de filtro devem ser substituídos.

2.3 Opções e acessórios

Consulte o parágrafo 1.3 para obter informações 
adicionais sobre as várias opções e acessórios.

Fig. 2.4

A Kit aspiração traseira
O kit aspiração traseira é necessário para todas as aplicações 
de soldadura e corte de plasma e recomendado para 
aplicações de moagem. Usando um kit de aspiração traseira, 
a capacidade de extração de aspiração traseira é reduzida 
para aproximadamente 20%. Os restantes 80% são 
extraídos por meio do painel de aspiração traseira.

B Painéis laterais
Painéis laterais melhoram a efetividade de extração 
reduzindo as influências de corrente de ar. Também impedem 
que ferramentas, metal e outras partes caiam atrás da mesa 
de trabalho aspirada. Painéis laterais são giratórios para 
acomodar grandes peças de trabalho.

C Grelha de trabalho de corte plasma (não mostrada)
A grelha de trabalho de corte plasma é necessária para 
aplicações de corte de plasma (máx. 50 A). Os adicionais 
para-centelhas de aço perfurado protegem os pré para-
centelhas já presentes.

CUIDADO!
A corrente da máquina de corte de plasma não 
deve exceder 50 A. 

D Kit HEPA (necessário para soldadura de aço inoxidável)
Filtro final, especialmente adequado para processos de 
soldadura de liga.

E Silenciador / tubo de saída
O Silenciador / tubo de saída deve ser usado como 
silenciador e impede que poeira seja soprada do chão ao 
mesmo tempo. Caso o Silenciador / tubo de saída seja usado 
em uma cabine de soldadura, também impede turbulência de 
ar na cabine e perturbações de ar na cabine adjacente, se 
presente.

F Luz de trabalho
A luz de trabalho fornece uma clara visão da peça de 
trabalho. A tampa pode ser articulada para facilitar a troca 
da luz LED. A luz de trabalho é ativada ao ligar o interruptor 
principal da mesa de trabalho aspirada.

G Sensor de movimento (apenas DraftMax Ultra)
Depois de detectar qualquer movimento em cima da grelha 
de trabalho, o dispositivo de partida/parada automática ativa 
o ventilador para começar a funcionar;
 - atraso de partida: 2 segundos
 - atraso de parada: 60 segundos
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H Sensor cabo de soldadura (apenas DraftMax Ultra; 
(não mostrado)

O sensor cabo de soldadura opera em base a uma mudança 
no campo magnético do cabo de massa de uma máquina de 
soldadura. Quando a soldadura é iniciada, o sensor do cabo 
de soldadura detecta um sinal, como resultado o ventilador 
começa a funcionar automaticamente.
 - atraso de partida: 2 segundos
 - atraso de parada: 60 segundos

I Suporte de montagem do torno da bancada (não 
mostrado)

Suporte de montagem para montar vários tipos de tornos de 
bancada. Apenas adequado para a grelha de trabalho 
padrão.

J Conjunto de rodas
Conjunto de rodas para facilitar o transporte interno da mesa 
de trabalho aspirada. 
Também é útil mover a mesa de trabalho aspirada para a 
frente para propósitos de manutenção nas válvulas de 
membrana, se necessário (somente aplicado a DraftMax 
Ultra).

K Tampa da gaveta de poeira (não mostrada)
Quando a gaveta de poeira embaixo dos cartuchos de filtro 
necessita de ser esvaziada, a tampa da gaveta de poeira, o 
saco de plástico e o equipamento de proteção individual 
permitem a remoção livre da poeira.

L FCC-36/PTFE (não mostrada)
Conjunto de cartuchos de filtro, particularmente adequado 
para aplicações de serviço pesado.

Fig. 2.4 

F

G

A

B (2x)

J (5x)D

E

Opções

3 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Geral
O fabricante não assume qualquer responsabilidade 
por danos ao produto ou danos pessoais causados 
por ignorar as instruções de segurança neste 
manual, ou por negligência durante a instalação, utilização, 
manutenção e reparação do produto mencionado na capa 
deste documento e quaisquer acessórios correspondentes. 
Condições de trabalho específicas ou acessórios utilizados 
podem exigir instruções de segurança adicionais. Contacte 
imediatamente o seu fornecedor se você detectar um perigo 
potencial ao utilizar o produto.

O utilizador do produto é sempre totalmente 
responsável por observar as instruções de segurança e 
regulamentos locais. Observe todas as instruções e 
regulamentos de segurança aplicáveis.

Manual de instruções
 - Todos os que trabalham em ou com o produto, devem estar 
familiarizados com o conteúdo deste manual e devem 
observar rigorosamente as instruções nele contidas. A 
administração deve instruir o pessoal, de acordo com o 
manual e observar todas as instruções e orientações dadas. 

 - Não altere a ordem dos passos a tomar.
 - Mantenha sempre o manual junto ao produto. 

Utilizadores
 - O uso deste produto está reservado exclusivamente para 
utilizadores autorizados, bem treinados e qualificados. 
Pessoal temporário e pessoal em treinamento só podem usar 
o produto sob a supervisão e responsabilidade de 
engenheiros qualificados. 

 - Fique alerta e mantenha a sua atenção para o seu trabalho. 
Não use o produto quando estiver sob a influência de drogas, 
álcool ou remédios. 

 - O produto não deve ser usado por crianças ou pessoas com 
incapacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de 
experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido 
supervisão ou instrução. 

 - As crianças devem ser supervisionadas, para não brincarem 
com o produto.

Finalidade do uso2

O produto foi projetado como bancada de trabalho com 
sistema de extração e filtração integrado para propósitos de 
soldadura e moagem, desde que as opções apropriadas 
estejam instaladas (consultar a seção 2.3). Com o grupo 
opcional HEPA o produto é adequado para extrair vapores de 
soldadura de aço fortemente ligado, ou seja, aço com teor de 
níquel e crómio de >30%. Isto corresponde com classe de 
vapor de soldadura “W3”. A utilização do produto para outras 
finalidades é considerada contrária à sua utilização. O 
fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos ou 
ferimentos resultantes da utilização desse tipo. O produto foi 
construído de acordo com as normas mais exigentes e 
regulamentos de segurança reconhecidos. Utilize somente este 
produto quando estiver em perfeitas condições técnicas, de 
acordo com sua utilização e as instruções que são explicadas 
no manual do utilizador.

Especificações técnicas
As especificações contidas neste manual não devem ser 
alteradas. 

2. “Uso pretendido”, conforme explicado na EN-ISO 12100-1, é o uso para o qual 
o produto técnico é adequado, conforme especificado pelo fabricante, inclusive 
suas instruções no folheto de vendas. Em caso de dúvida é o uso que pode ser 
deduzida a partir da construção, o modelo e a função do produto técnico, que é 
considerado o uso normal. Operar a máquina dentro dos limites da sua 
utilização também envolve a observação das instruções no manual do usuário.
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Modificações
Modificação do (partes de) produto não é permitida.

Instalação
 - A instalação deste produto está reservada exclusivamente 
para engenheiros autorizado, bem treinados e qualificados. 

 - A ligacão elétrica deve ser executada em conformidade com 
as regulamentações locais. É necessário garantir o 
cumprimento das disposições regulamentares da diretiva 
EMC. 

 - Durante a instalação, use sempre equipamento de proteção 
individual (EPI) para evitar ferimentos. Isso também se 
aplica a pessoas que entram na área de trabalho durante a 
instalação.

 - Não instale o produto na frente de entradas e saídas que 
devem ser utilizadas para os serviços de emergência. 

 - Garantir que o espaço de trabalho está bem iluminado. 
 - Fique alerta e mantenha a sua atenção para o seu trabalho. 
Não instale o produto quando estiver sob a influência de 
drogas, álcool ou remédios. 

 - Ar que contenha partículas como o crómio, níquel, berílio, 
cádmio, chumbo, etc, que são um perigo para a saúde, 
nunca deverão ser reciclados. Este ar deve sempre ser 
trazido para fora da área de trabalho.

Utilização

AVISO!
Perigo de incêndio! Não utilize o produto para:
 - aplicações de polimento em combinação com 
retificação, soldagem ou qualquer outra aplicação 
que gere faíscas (as fibras dos discos de polimento ou aba 
abrasiva são altamente inflamáveis e apresentam um alto risco de 
incêndio do filtro quando expostas a faíscas)

 - corte a carvão
 - extração e/ou filtragem de partículas inflamáveis, 
brilhando ou ardendo ou sólidos ou líquidos

 - extração e/ou filtragem de fumos agressivos 
(como o ácido clorídrico) ou partículas afiadas

 - extração e/ou filtragem de partículas de poeira 
que são liberadas durante a soldadura de 
superfícies tratadas com primário

 - chupar cigarros, charutos, tecidos oleados, e 
outras partículas, objetos e ácidos em chamas

AVISO!
Perigo de explosão! Não use o produto para 
aplicações com risco de explosão, por exemplo:
 - corte laser de alumínio
 - moagem de alumínio e magnésio
 - ambientes explosivos ou substâncias/gases 
explosivas

AVISO!
Não utilize o produto para:
 - corte oxi-combustível
 - corte a carvão
 - névoa de óleo
 - névoa de tinta
 - névoa de óleo pesado em fumos de soldadura
 - extração de gases quentes (mais de 45 °C 
continuamente)

 - moagem de alumínio e magnésio
 - pulverização a chama
 - extração de cimento, pó de serra, pó de madeira, 
areia, etc

 - ambientes explosivos ou substâncias/gases 
explosivas

AVISO!
Não usar a mesa de trabalho aspirada sem para-
centelhas, cartuchos de filtro e gavetas de poeira. 

ATENÇÃO!
Em caso de soldadura e corte de plasma, é 
necessário o uso do kit de aspiração traseira. 

 - Inspecionar o produto e verificar se há danos. Verificar o 
funcionamento dos recursos de segurança. 

 - Durante o uso, use sempre Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) para evitar ferimentos. Isso também se 
aplica a pessoas que entram na área de trabalho.

 - Verifique o ambiente de trabalho. Não permita pessoas não 
autorizadas a entrar no ambiente de trabalho. 

 - Proteger o produto contra água e humidade.
 - Certifique-se que o espaço está suficientemente ventilado; 
isto aplica-se especialmente a espaços confinados.

 - Certifique-se que a oficina, nas proximidades do produto, 
contém informação suficiente para extintores de incêndio 
aprovados (adequados para as classes de incêndio ABC). 

Serviços, manutenção e reparações
 - Observe os intervalos de manutenção contidos neste manual. 
Manutenção em atraso pode levar a altos custos para a 
reparação e revisão e pode tornar a garantia nula e sem 
efeito. 

 - Sempre use equipamento de proteção individual (EPI) para 
evitar ferimentos. Isso também se aplica a pessoas que 
entram na área de trabalho.

 - Certifique-se que o espaço está suficientemente ventilado. 
 - Use sempre as ferramentas, materiais, lubrificantes e 
técnicas de serviços que tenham sido aprovados pelo 
fabricante. Nunca utilize ferramentas gastas e não deixar 
nenhuma ferramenta no interior ou em cima do produto. 

 - Limpe depois a área.

ATENÇÃO!
Serviço de manutenção e reparos devem ser 
realizados em conformidade com as diretivas TRGS 
560 e TRGS 528 por pessoas autorizadas, 
qualificadas e treinadas, utilizando as práticas de 
trabalho adequadas.
ATENÇÃO!
Antes da realização do serviço, manutenção e/ou 
trabalhos de reparação:
 - desligar completamente o aparelho da rede 
eléctrica

Equipamento de Proteção Individual 
(EPI)
Use proteção respiratória e luvas de 
proteção durante o serviço, manutenção e 
reparos.

ATENÇÃO!
Aspirador de pó industrial utilizado durante o serviço 
e manutenção deve atender a poeira da classe H de 
acordo com a norma EN 60335-2-69.

4 INSTALAÇÃO

4.1 Ferramentas e requisitos

As seguintes ferramentas e requisitos são 
necessários para instalar a unidade:
 - ferramentas básicas

4.2 Desembalar

Verifique se o produto está completo. O pacote 
deve conter: 
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 - Mesa de trabalho aspirada
 - Grade de trabalho (duas peças)
 - Parafuso M6 (8)
 - Chave quadrada de 8 mm (para trancar/destrancar as 
portas)

 - Chave quadrada de 6 mm (para trancar/destrancar gavetas 
de poeira e portas dos componentes elétricos)

4.3 Instalação

Consulte o parágrafo 4.4 para instruções de 
montagem das opções e acessórios. 

Se você não tiver nenhuma opção, prossiga com o parágrafo 
4.5 para a montagem da grelha de trabalho.

4.4 Opções e acessórios

• Montar as opções e acessórios, se presentes.

4.4.1 Kit aspiração traseira

 □ Painel de aspiração traseira
 □ Placa de estreitamento (2)

Se também devem ser instalados painéis laterais, 
fixálos ao painel de aspiração traseira em primeiro 
lugar. Consulte a secção 4.4.2.
ATENÇÃO!
Quando a mesa de trabalho aspirada for usada 
somente para moagem, recomenda-se de não 
montar as placas de estreitamento. No entanto para 
soldadura e corte de plasma, as placas de 
estreitamento são necessárias. 

Para montar o kit de aspiração traseira, proceder da seguinte 
forma.

Fig. 4.5
• Desaparafusar a tira de cobertura. Guardar os 8 parafusos.
• Coloque as placas de estreitamento (B) na mesa de 

trabalho aspirada.
• Posicionar o painel de aspiração traseira (A).
• Fixar as placas de estreitamento e o painel de aspiração 

traseira usando os 8 parafusos (B).

A tira de cobertura fornecida torna-se redundante.

Fig. 4.5 

A

B

Montagem do kit de aspiração traseira

4.4.2 Painéis laterais

 □ Painel lateral esquerdo
 □ Painel lateral direito

Para montar painéis laterais, proceder da seguinte forma.

Fig. 4.6
• Desaparafusar os parafusos no lado frouxo das articulações 

e remover as arruelas. Guardar os parafusos e arruelas. 
• Inserir os pinos através dos furos nos lados do painel 

traseiro ou painel de aspiração traseira.
• Coloque as arruelas e os parafusos sobre os pinos. 
• Apertar os parafusos.

Fig. 4.6 Montagem dos painéis laterais

4.4.3 Grelha de trabalho de corte plasma

 □ Estrutura de grelha (2)
 □ Barra de metal (2x13)
 □ Para-centelhas de aço perfurado adicionais (2)

Para montar a grelha de trabalho de corte plasma, proceder da 
seguinte forma.

Fig. 4.7
• Posicionar os para-centelhas de aço perfurado sem cima 

dos pré para-centelhas (A). Os lados sem borda devem 
estar virados para atrás.

AVISO!
Não remover os para-centelhas padrão.

Fig. 4.7 

A

Montagem dos supressores de centelhas de aço perfurado

Fig. 4.8
• Retirar o suporte de terra na posição da grelha de trabalho. 

Guardar os parafusos.
• Posicionar as estruturas.
• Fixar as estruturas usando 2 parafusos (B).

AVISO!
É necessário aplicar os parafusos para aterrar as 
grelhas de trabalho. 
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Fig. 4.8 

B

Montagem das armações da grelha 

Fig. 4.9
• Posicionar as barras (C).

A grelha de trabalho padrão fornecida e o suporte do chão 
tornam-se redundantes.

Fig. 4.9 

C (x26)

Montagem das barras metálicas

4.4.4 Kit HEPA

 □ Caixa HEPA com filtro
 □ Parafuso M6 de reposição (4)
 □ Tira de corrente de ar

ATENÇÃO!
Movimentar a caixa HEPA e o do filtro com cuidado 
durante a desembalagem e montagem para evitar 
danos. 

Para montar o kit HEPA, proceda da seguinte forma.

Fig. 4.10
• Desaparafusar o painel de saída da mesa de trabalho 

aspirada. Guardar os 4 parafusos. 
• Aplicar a tira de corrente de ar na mesa de trabalho 

aspirada (A).

Fig. 4.10 

A

Tira de corrente de ar

Fig. 4.11
• Desbloquear o filtro HEPA pressionando uma chave de 

parafusos ou uma outra ferramenta na posição das tiras 
(B).

• Remover o filtro HEPA. 

Fig. 4.11 

B (2x)

Remover o filtro HEPA

Para facilitar a instalação da caixa HEPA:
• remover o painel de saída da caixa HEPA
• remover a grelha de saída dentro da mesa de 

trabalho aspirada

Não se esquecer de os recolocar depois.

Fig. 4.12
• Posicionar os parafusos até ao meio nos 2 furos superiores 

na saída da mesa de trabalho aspirada (C).
• Pendurar a caixa HEPA nos parafusos.
• Posicionar os parafusos nos 2 furos inferiores na caixa 

HEPA (D).
• Aperte os 4 parafusos (C+D).
• Coloque o filtro HEPA na caixa.
• Bloquear o filtro puxando os duas tiras. Quando você ouve 

um clique, o filtro está corretamente bloqueado.

Fig. 4.12 

C (x2)

D (x2)

Montagem da caixa HEPA

Se um Silenciador / tubo de saída deve ser também 
instalada, o painel de saída do kit HEPA não 
necessita de ser montado e torna-se redundante.

Quando a mesa de trabalho aspirada estiver na sua posição 
final:
• usar os pés de ajuste para colocar a mesa em posição 

totalmente horizontal 

O painel de saída da mesa de trabalho aspirada torna-se 
redundante de qualquer forma.
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4.4.5 Silenciador / tubo de saída

 □ Eixo superior com grelha superior
 □ Eixo inferior
 □ Tira de corrente de ar
 □ Parafuso (6)
 □ Arruela (6)

Pode ligar a conduta Silenciador/Saída à caixa HEPA ou 
instalá-la diretamente na mesa de trabalho aspirada.

Para montar o Silenciador / tubo de saída, proceder da 
seguinte forma.

Fig. 4.13
• Se necessário: desaparafusar o painel de saída da mesa de 

trabalho aspirada ou o painel de saída do kit HEPA. 
Guardar os 4 parafusos. 

• Aplicar a tira de corrente de ar na mesa de trabalho 
aspirada (A) ou caixa HEPA (B).

Fig. 4.13 

BA

Tira de corrente de ar

Fig. 4.14
• Colocar um parafuso (C)  meio caminho através dos 2 

orifícios inferiores na saída da mesa de trabalho aspirada 
ou da caixa HEPA.

Fig. 4.14 

C (x2)

Fig. 4.15
• Coloque o eixo inferior (B) da conduta do silenciador/fora 

de descarga sobre os parafusos (C).
• Mova-o na posição vertical e coloque um parafuso (A) nos 

2 furos superiores.
• Aperte os 4 parafusos.

Fig. 4.15 

B

C

A

Montagem do eixo inferior

Fig. 4.16
• Coloque o eixo superior (A) em cima do eixo inferior (B). 
• Fixe com os 6 parafusos + arruelas (C).

Fig. 4.16 

A

C (6x)

B

Montagem do eixo superior

O painel de saída da mesa de trabalho aspirada torna-se 
redundante.

4.4.6 Luz de trabalho

 □ Aparelho de iluminação com 2,3 m de cabo e 
ficha

 □ Parafuso M6 (6)
 □ Braçadeira (3)

Para montar a luz de trabalho, proceder da seguinte forma.

Fig. 4.17
• Montar o aparelho de iluminação usando os 6 parafusos 

(A).

Fig. 4.17 

A (x6)

Conexão da luz de trabalho

Fig. 4.18
• Levar o cabo para baixo ao longo da parte traseira da mesa 

de trabalho aspirada.
• Fixar o cabo ao painel traseiro ou painel de aspiração 

traseira usando as 3 braçadeiras (B). 
• Conectar o cabo (consultar Fig. 2.3B).
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Fig. 4.18 

B (x3)

Montagem do cabo

4.4.7 Sensor de movimento

 □ Dispositivo de partida/parada automática com 
cabo de 2,3 m e ficha

 □ Parafuso M6 (2)
 □ Braçadeira (3)

Para montar o sensor de movimento, proceder da seguinte 
forma.

Fig. 4.19
• Montar o sensor de movimento no topo do painel traseiro 

ou painel de aspiração traseira usando os 2 parafusos (A).

Fig. 4.19 

A (x2)

Montagem do sensor de movimento

Fig. 4.20
• Levar o cabo para baixo ao longo da parte traseira da mesa 

de trabalho aspirada.
• Fixar o cabo ao painel traseiro ou painel de aspiração 

traseira usando as 3 braçadeiras (B). 
• Conectar o cabo (consultar Fig. 2.3A).

Fig. 4.20 

B (x3)

Montagem do cabo

4.4.8 Sensor cabo de soldadura

 □ Grampo com 2,3 m de cabo e ficha
 □ Braçadeira (3)

Para montar o sensor do cabo de soldadura, proceder da 
seguinte forma.
• Conectar o cabo (consultar Fig. 2.3A).

4.4.9 Suporte de montagem do torno da bancada

O suporte de montagem do torno da bancada pode ser apenas 
montado na grelha de trabalho padrão.

 □ Suporte de montagem
 □ Tira (2)
 □ Parafuso M6 (4)
 □ Porca M6 (4)
 □ Arruela (8)

Para montar o suporte de montagem do torno da bancada, 
proceder da seguinte forma.

Fig. 4.21
• Determine a posição desejada e coloque o suporte de 

montagem sobre a grelha.
• Posicionar as tiras embaixo da grelha e fixá-las usando os 

parafusos, porcas e arruelas.

Fig. 4.21 Montagem do suporte de montagem do torno da bancada

4.4.10 Conjunto de rodas

 □ Roda giratória com freio (2)
 □ Roda giratória sem freio (3)

Para montar o conjunto de rodas, proceder da seguinte forma.

• Elevar a mesa de trabalho aspirada usando uma 
empilhadeira ou transportador de paletes.

• Desaparafusar os 5 pés de ajuste.
• Em vez disso, instale os rodízios giratórios; 

 - rodízios giratórios com freio: canto dianteiro esquerdo + 
direito

 - rodízios giratórios sem freio: posições na parte de trás

ATENÇÃO!
Inserir a rosca das rodas giratórias o mais 
profundamente possível.
Usando o conjunto de rodas, a altura de trabalho da 
mesa de trabalho aspirada está fixa a 950 mm.
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4.5 Grade de trabalho

Para montar a grelha de trabalho, proceder da seguinte forma.

Fig. 4.1
• Desaperte o suporte de terra3 da mesa de trabalho 

aspirada. Conserve os parafusos.
• Instale as grelhas de trabalho.
• Coloque o suporte de terra sobre ambas as grelhas de 

trabalho.
• Prenda com os parafusos removidos.

Fig. 4.1 Suporte de terra (duas peças)

ATENÇÃO!
É necessário aplicar o suporte para aterrar as 
grelhas de trabalho.

4.6 Conexão de ar comprimido (somente 
DraftMax Ultra)

A mesa de trabalho aspirada funciona no ar 
comprimido com uma pressão de trabalho 
recomendada de 5-8 bar. Certificar-se sempre que a pressão 
de trabalho esteja entre estes valores (preferencialmente a 5 
bar). Se necessário, montar uma válvula de liberação de 
pressão para impedir sobrepressão. Se a pressão for 
demasiado elevada, a válvula de liberação de pressão do 
sistema será aberta, diminuindo a pressão até que a pressão 
do sistema tenha atingido um nível apropriado.

ATENÇÃO!
O ar comprimido deve estar seco e sem óleo, de 
acordo com a norma ISO 8573-3 classe 6.

• Conectar a mesa de trabalho aspirada ao ar comprimido 
(consultar a Fig. 2.3C).

4.7 Posicionamento

A mesa de trabalho aspirada pode ser posicionada 
usando:
 - uma empilhadeira (modo preferencial); ou
 - transportador de paletes (a mesa de trabalho aspirada deve 
ser inclinada); ou

 - amarrações da carga usando uma empilhadeira (consultar a 
Fig. I na página 18)

3. O suporte de terra é composto por duas peças

CUIDADO!
Não coloque o produto em locais onde possa estar 
exposta a vibrações ou radiação de fontes de calor. 
Respeitar as condições ambientais previamente 
descritas.

• Posicionar a mesa de trabalho aspirada contra a parede. 
• Se necessário: 

Usar o pé de ajuste para nivelar a mesa de trabalho 
aspirada e para ajustá-la à altura desejada (mín. 920 mm 
- máx. 970 mm) (consultar Fig. III na página 18).

4.8 Ligação elétrica

CUIDADO!
Certifique-se de que o produtor é adequado para a 
conexão à alimentação elétrica local. As informações 
sobre a tensão de conexão e frequência podem ser 
encontradas na placa de identificação. 
Os cabos devem ser conectados em conformidade 
com as normas e regulamentações locais e só 
podem ser executados por técnicos qualificados e 
autorizados.

A mesa de trabalho aspirada pode ser conectada à rede por 
meio de:
 - uma ficha trifásica (ligada à terra); ou 
 - diretamente à rede de alimentação

• Conectar o cabo de alimentação à rede.

4.8.1 Sentido de rotação

Para ter a certeza que o sentido de rotação do ventilador está 
correto:
• Acender o interruptor principal. 
• Pressionar o botão ON para acender o ventilador. 
• Pressionar o botão OFF para desligar o ventilador. 
• Esperar 10 segundos. 
• Abrir a porta esquerda.

AVISO!
Não abrir a porta dentro de 10 segundos depois de 
desligar o ventilador. Manter as mãos afastadas do 
ventilador.

O motor contém uma etiqueta indicando o sentido de rotação 
correto. 
• Verificar o sentido de rotação durante o período de 

desaceleração do ventilador.
• Desligar o interruptor principal.
• Desconectar a mesa de trabalho aspirada da rede de 

alimentação.
• Se necessário:  

Inverter a conexão das fases.

5 UTILIZAÇÃO

AVISO!
Perigo de incêndio! Não usar a mesa de trabalho 
aspirada sem para-centelhas, cartuchos de filtro e 
gavetas de poeira. 



0507060400/161221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra 12

5.1 DraftMax Basic

5.1.1 Painel de controle

O painel de controle é dotado com os seguintes controles e 
operadores: 

Fig. 5.1
A Interruptor principal
B Manômetro
C Botão ON (verde)
D Botão OFF (preto)

Fig. 5.1 Painel de controle DraftMax Basic

5.1.2 Operação

Fig. 5.1
• Certifique-se de que o interruptor principal (A) esteja 

ligado. 
• Pressionar o botão ON (C) para acender o ventilador.
• Iniciar a soldadura/moagem.
• Depois de terminar a soldadura/moagem, pressionar o 

botão OFF (D) para desligar o ventilador.

5.1.3 Substituição do filtro

Fig. 5.1
• Durante o uso, verificar regularmente o manômetro (B). 

Quando a pressão atinge 1400 Pa, os cartuchos de filtro 
necessitam de ser substituídos.

• Consultar a seção 6.2.1 para o procedimento de 
substituição de filtro.

5.2 DraftMax Ultra

5.2.1 Painel de controle

O painel de controle é dotado com os seguintes controles e 
operadores: 

Fig. 5.2
A Interruptor principal
B Manômetro
C Botão ON / OFF (verde)
D Botão MANUAL CLEANING [LIMPEZA MANUAL] (preto)
E Luz de indicação de ALARME

Fig. 5.2 Painel de controle DraftMax Ultra

5.2.2 Operação

Fig. 5.2
• Certifique-se de que o interruptor principal (A) esteja 

ligado.

Dependendo da sua configuração específica:

Sem Com:
qualquer sensor sensor de 

movimento
sensor de soldadura 
(somente para 
soldadura)

• Pressionar o 
botão ON/OFF 
(C) para acender 
o ventilador.

• Iniciar a 
soldadura/
moagem

• Depois de 
terminar a 
soldadura/
moagem, 
pressionar o 
botão ON / OFF 
(C) para desligar 
o ventilador.

• Iniciar a 
soldadura/
moagem

• Aplicar o grampo 
do sensor do 
cabo de 
soldadura ao 
cabo de massa 
da máquina de 
soldadura

• Iniciar a 
soldadura

O ventilador irá inicializar e parar 
automaticamente

5.2.3 Limpeza automática do filtro

Quando a pressão sobre os cartuchos de filtro atinge o valor 
de limiar (1200 Pa) durante o uso, o sistema de limpeza do 
filtro se inicializa automaticamente. Este procedimento demora 
2 minutos, durante os quais cada cartucho de filtro é limpo por 
7 jatos de ar comprimido.

5.2.4 Limpeza do filtro ativada manualmente

Se desejado, o sistema de limpeza do filtro pode ser ativado 
manualmente (somente limpeza em linha).

Fig. 5.2
• Pressionar o botão ON / OFF (C) para acender o ventilador. 
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• Pressionar o botão LIMPEZA MANUAL (D) para ativar o 
sistema de limpeza de filtro.

Este procedimento demora 2 minutos, durante os quais cada 
cartucho de filtro é limpo por 7 jatos de ar comprimido.

5.2.5 Luz de indicação de ALARME

A luz de alarme poderá mostrar dois sinais diferentes:

Sinal Significado Ação necessária
Os cartuchos do 
filtro estão 
entupidos

Substituir os 
cartuchos do filtro 
(consultar a seção 
6.2.1). 
Substituir o filtro 
HEPA, se houver, 
também (consultar 
o par. 6.2.2)

Não há ar 
comprimido 
disponível

Repare a conexão 
de ar comprimido

Para suprimir temporariamente a luz de alarme: 
Pressionar o botão ON/OFF duas vezes (acender e 
desligar). A luz de ALARME começa a piscar 
novamente depois de 10 minutos, a não ser que o 
problema tenha sido resolvido.

5.2.6 Substituição do filtro

Quando o sistema de limpeza de filtro é incapaz de fazer 
descer a pressão abaixo de 1200 Pa dentro de 10 minutos, os 
cartuchos do filtro estão provavelmente saturados e 
necessitam de ser substituídos. Isto é indicado pela luz de 
alarme (consultar a seção 5.2.5).

Fig. 5.2
• Pressionar o botão ON / OFF (C) para desligar o ventilador.
• Consultar a seção 6.2.1 para o procedimento de 

substituição de filtro.

6 MANUTENÇÃO

6.1 Manutenção periódica

O produto foi projetado para funcionar sem 
problemas por um longo tempo com um mínimo de 
manutenção. Para garantir isto, é necessária alguma 
manutenção simples, regular e atividades de limpeza, que são 
descritos neste capítulo. Se tiver a cautela necessária e 
realizar a manutenção em intervalos regulares, eventuais 
problemas que surjam serão detectados e corrigidos antes de 
levar a um colapso total.

AVISO!
Manutenção em atraso pode causar um incêndio. 

Os intervalos de manutenção indicados podem variar em 
função do trabalho e as condições específicas de ambiente. 
Portanto, recomenda-se inspecionar minuciosamente o 
produto completo uma vez por ano, além da manutenção 
periódica indicada. Para este efeito, contacte o seu fornecedor.

CUIDADO!
DESLIGAR sempre o sistema e desconectar o ar 
comprimido (se aplicável) antes de realizar as 
atividades embaixo. Primeiro ler as diretrizes de 
manutenção presentes no início deste manual.

O texto impresso em itálico na tabela abaixo refere-se a 
opções e acessórios.

Componente Acção Frequência:

semanal-
mente

cada 2 
semanas

anual-
mente

Pré 
para-centelhas

Verificar a presença 
de danos e a correta 
instalação. Substitua 
se necessário.

X

Limpar usando um 
aspirador industrial

X

Para-centelhas 
principais

Verificar a presença 
de danos e a correta 
instalação. Substitua 
se necessário.

X

Limpar usando um 
aspirador industrial

X

Cartuchos de 
filtro

Verificar a presença 
de danos e a correta 
instalação. Substitua 
se necessário.

X

Gavetas de 
poeira

Verificar a presença 
de danos e a correta 
instalação. Substitua 
se necessário.

X

Esvaziar a gaveta de 
poeira embaixo dos 
cartuchos de filtro, 
preferencialmente 
usando um aspirador 
industrial

X

Portas Verificar a presença 
de danos e a correta 
instalação. Substitua 
se necessário.

X

Grelha de saída Limpar usando um 
aspirador industrial

X

Grelha de 
trabalho de 
corte plasma

Verificar a presença 
de danos. Substitua 
as barras 
danificadas, se 
necessário.

X

Para-centelhas 
de aço 
perfurado 
(embaixo da 
grelha de 
trabalho de 
plasma)

Verificar a presença 
de danos e a correta 
instalação. Substitua 
se necessário.

X

6.2 Substituição do filtro

Equipamento de Proteção Individual 
(EPI)
Use proteção respiratória e luvas de 
proteção quando substituir qualquer filtro. 

AVISO!
Não substitua qualquer filtro enquanto o ventilador 
estiver funcionando.
ATENÇÃO
Use um aspirador industrial que atenda a classe de 
pó H de acordo com a norma EN 60335-2-69 para 
limpar os supressores de centelhas, gavetas de pó, 
compartimento do filtro e a carcaça (opcional) do 
filtro HEPA.
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6.2.1 Cartuchos de filtro

Os cartuchos de filtro de reposição são fornecidos em um saco 
de plástico e são fornecidos com máscara facial e um par de 
luvas descartáveis. Recomenda-se de substituir ambos os 
cartuchos de filtro ao mesmo tempo.

Para substituir os cartuchos de filtro, faça o seguinte. 

Fig. 6.1
• Desligue da alimentação a unidade.
• Desembalar os filtros de reposição e guardar os sacos de 

plástico.
• Abrir a porta direita com a chave quadrada. Rode a chave 

quadrada para a esquerda para destrancar a porta.

AVISO!
Esperar pelo menos 60 segundos antes de abrir a 
porta para permitir à poeira no compartimento do 
filtro de assentar.

• Remover os cartuchos de filtro usados e embalá-los nos 
sacos de plástico que são fornecidos com os novos filtros.

• Selar bem os sacos com a tira fornecida.
• Limpar os pré para-centelhas e substituí-los. 
• Esvaziar as gavetas de poeira embaixo dos pré para-

centelhas e cartuchos de filtro, preferencialmente usando 
um aspirador industrial. Recolocar as gavetas de poeira.

• Remover os para-centelhas principais e limpá-los. 
• Limpar todo o compartimento de filtro, incluindo o espaço 

livre relativamente à direita dos para-centelhas principais.
• Substituir os para-centelhas.
• Colocar novos cartuchos de filtro.
• Fechar a porta.
• Elimine os cartuchos de filtro usados de acordo com os 

regulamentos locais ou estaduais.

Fig. 6.1 Substituição do filtro

Se você tiver instalado o kit opcional HEPA, você deve 
substituir o filtro HEPA também.

6.2.2 Filtro HEPA (opção)

O filtro HEPA é fornecido em um saco de plástico e é 
fornecidos com máscara facial e um par de luvas descartáveis. 
Deverá ser substituído juntamente com os cartuchos de filtro.

Para substituir o filtro HEPA, proceder da seguinte forma. 

• Abra a porta da caixa HEPA.
• Desbloquear o filtro HEPA (consultar Fig. 4.11B).
• Remover o filtro usado e embalá-lo no saco de plástico que 

é fornecidos com o novo filtro.
• Limpar o alojamento do filtro.
• Colocar o novo filtro HEPA. 
• Bloquear o filtro puxando os duas tiras. O som de um 

clique confirma que o filtro está corretamente bloqueado.
• Fechar a porta.
• Elimine o filtro HEPA usado de acordo com os regulamentos 

estaduais ou locais.

7 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o sistema não funcionar (corretamente), 
consultar a lista abaixo para ver se é possível 
reparar o erro você mesmo. Caso isso não seja 
possível, contacte o seu fornecedor.

Texto em itálico refere-se a opções e acessórios.

AVISO!
Obedeça às normas de segurança escritas no 
capítulo 3 ao executar as atividades abaixo.

Depois de desligar o ventilador, esperar pelo menos 
60 segundos antes de abrir qualquer porta.

Sintoma Problema Causa 
provável

Solução

Geral

O ventilador 
não inicia

A mesa de 
trabalho 
aspirada não 
funciona

Falta de 
alimentação 
elétrica

Ligue a tensão da 
rede

Interruptor 
principal 
desligado

Acender o 
interruptor principal

Motor com 
defeito

Repare ou substitua 
o motor

Botão ON/OFF 
defeituoso

Substituir o botão 
ON/OFF

Fusível(is) 
defeituoso(s)

Verificar os fusíveis 
F1, F2 e F3 e 
substituir se 
necessário

Relé térmico 
ativado

Verificar as 
configurações 
atuais e zerar o relé 
de sobrecarga

O relé térmico 
está com 
defeito

Substitua o relé 
térmico

Porta direita e/
ou esquerda 
aberta

Fechar e trancar 
ambas as portas

Interruptor de 
segurança na 
porta direita e/
ou esquerda 
defeituoso

Substituir o(s) 
interruptor(es) de 
segurança
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Sintoma Problema Causa 
provável

Solução

Má 
capacidade 
de extração

A mesa de 
trabalho 
aspirada não 
funciona 
corretamente

Cartuchos de 
filtro saturados

Substituir ambos os 
cartuchos de filtro 
(consultar a seção 
6.2.1). 
Substituir também 
o filtro HEPA 
(consultar a seção 
6.2.2)

Manômetro 
defeituoso 
(indica valor 
abaixo de 800 
Pa)

Substituir o 
manômetro e os 
cartuchos do filtro 
(consultar a seção 
6.2.1).
Substituir também 
o filtro HEPA 
(consultar a seção 
6.2.2)

Sentido de 
rotação 
invertido do 
motor

Inverter a conexão 
das fases para 
mudar o sentido de 
rotação

Pré para-
centelhas ou 
para-centelhas 
principais 
poluídos

Limpar os 
para-centelhas

Poeira ou 
fumaça 
saindo da 
saída

Poluição da 
instalação

Cartucho(s) de 
filtro rasgado(s)

Substituir ambos os 
cartuchos de filtro 
(consultar a seção 
6.2.1) e limpar a 
grelha de saída.
Substituir também 
o filtro HEPA 
(consultar a seção 
6.2.2)

Luz de 
trabalho não 
funciona

Nenhuma luz Interruptor 
principal 
desligado

Acender o 
interruptor principal

Cabo não 
conectado

Conectar o cabo 
(consultar Fig. 
2.3B)

Luz LED 
defeituosa

Substituir a luz LED

Fusível 
defeituoso

Verificar o fusível 
F4 e substituir se 
necessário

DraftMax Ultra somente

O ventilador 
não inicia

A mesa de 
trabalho 
aspirada não 
funciona

Partida/parada 
automática 
(sensor de 
movimento ou 
sensor do cabo 
de soldadura) 
não conectada

Conectar o cabo de 
partida/parada 
automática 
(consultar Fig. 
2.3A)

Sensor de 
movimento 
defeituoso

Substituir o sensor

Sensor cabo de 
soldadura não 
conectado

Conectar o grampo 
do sensor de cabo 
de soldadura ao 
cabo de massa da 
máquina de 
soldadura

Limpeza do 
filtro irregular

Um dos 
cartuchos do 
filtro não está 
a ser limpo

Uma das 
válvulas de 
membrana está 
defeituosa

Substituir ambas as 
válvulas de 
membrana

Má 
capacidade 
de extração

Não foi 
efetuada a 
limpeza do 
filtro

Válvula(s) de 
membrana 
defeituosa(s)

Substituir ambas as 
válvulas de 
membrana

Sintoma Problema Causa 
provável

Solução

O botão 
MANUAL 
CLEANING 
não reage

Não foi 
efetuada a 
limpeza do 
filtro

O botão 
MANUAL 
CLEANING 
defeituoso

Substituir o botão 
de MANUAL 
CLEANING

Placa do PC 
defeituoso

Substituir a placa 
do PC

Sinal 
luminoso de 
alarme:

A mesa de 
trabalho 
aspirada não 
funciona 
corretamente

Cartuchos de 
filtro saturados

Substituir ambos os 
cartuchos de filtro 
(consultar a seção 
6.2.1). 
Substituir também 
o filtro HEPA 
(consultar a seção 
6.2.2)

Sinal 
luminoso de 
alarme:

O sistema de 
limpeza de 
filtro não 
funciona

Não há ar 
comprimido 
disponível

Conectar / reparar 
o fornecimento de 
ar comprimido

8 PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

8.1 Unidade de filtro

Estão disponíveis as seguintes peças de reposição 
para a mesa de trabalho aspirada;
 - Consulte a vista expandida Fig. IV na página 19 e lista de 
peças sobressalentes Fig. V na página 20

9 DIAGRAMA ELÉCTRICO

Consulte o diagrama eléctrico fornecido 
separadamente.

10 DESCARTE

O desmantelamento e eliminação da mesa de 
trabalho aspirada deve ser feito por pessoas 
qualificadas.

Equipamento de Proteção Individual 
(EPI)
Use proteção respiratória e luvas de 
proteção ao desmontar e descartar a 
unidade.

10.1 Desmontagem

Para desmontar a mesa de trabalho aspirada em segurança, 
obedeça às instruções de segurança que se seguem.

Antes do desmantelamento da mesa de trabalho aspirada: 
 - desconecte-o da rede elétrica
 - desconecte-o do ar comprimido
 - limpe o exterior

Durante o desmantelamento da mesa de trabalho aspirada:
 - certifique-se de que a área seja suficientemente ventilada, 
p.e. por uma unidade de ventilação móvel

Após o desmantelamento da mesa de trabalho aspirada:
 - limpe a área de desmontagem

10.2 Eliminação

Descarte os poluentes e a poeira, juntamente com os 
cartuchos de filtro usados, de maneira profissional, de acordo 
com os regulamentos federais, estaduais ou locais.
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DECLARAÇÃO CE

Declaração CE de conformidade para as 
máquinas
Nós, Plymovent Manufacturing BV, Koraalstraat 9, 
1812 RK Alkmaar, da Holanda, aqui declaramos, em 
nossa própria responsabilidade, que o produtos:
 - DraftMax Basic
 - DraftMax Ultra

a qual esta declaração se refere, é/está em conformidade com 
as condições das seguintes diretivas:
 - Diretiva de Máquinas 2006/42 EC
 - EMC 2014/30 EC
 - LVD 2014/35 EU
 - Diretiva ErP 2009/125 EC
 - EN-ISO 21904-2-2020 (W3) 4

Assinatura:

Nome: M.S.J. Ligthart
Cargo: Gestor de Produto
Data de emissão:  1 de abril de 2021

4. DraftMax + kit HEPA
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ANEXO

Fig. I Diagrama de seleção

Aplicação

Soldagem de ligas de 
aço

Soldagem de aço 
inoxidável

Moagem Corte a plasma

DraftMax Basic sim sim sim sim

 - Kit aspiração traseira necessário necessário opção necessário

 - Painéis laterais opção opção opção opção

 - Grelha de trabalho de corte 
plasma

não não não necessário

 - Kit HEPA recomendado opção opção opção

 - Silenciador / tubo de saída recomendado recomendado recomendado recomendado

 - Luz de trabalho opção opção opção opção

 - Suporte de montagem do torno 
da bancada

opção opção opção não

 - Conjunto de rodas opção opção opção opção

 - Tampa da gaveta de poeira recomendado recomendado opção opção

DraftMax Ultra sim sim sim sim

 - Kit aspiração traseira necessário necessário opção necessário

 - Painéis laterais opção opção opção opção

 - Grelha de trabalho de corte 
plasma

não não não necessário

 - Kit HEPA recomendado opção opção opção

 - Silenciador / tubo de saída recomendado recomendado recomendado recomendado

 - Luz de trabalho opção opção opção opção

 - Sensor de movimento opção opção opção opção

 - Sensor cabo de soldadura opção opção opção opção

 - Suporte de montagem do torno 
da bancada

opção opção opção não

 - Conjunto de rodas opção opção opção opção

 - Tampa da gaveta de poeira recomendada recomendada opção opção
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ANEXO

Fig. II Amarrações da carga Fig. III Pé de ajuste

50 mm
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ANEXO

Fig. IV Vista expandida
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ANEXO

Fig. V Peças de substituição

Art. num. Descrição
Geral
0000101348 Motor 2,2 kW; 230-400V/3ph/50Hz (IEC)
0000101408 Fusível 2 A 5x20 mm UL
0000102289 Relé MC2A
0000102753 Pé de ajuste
0000102822 Grade de trabalho (2-peças)
0000301061 NTR-4.2/5.7A / Relé térmico
0000117457 Manômetro Ø 60 mm (anel preto)
0000117906 Bobina 24V AC incl. conector
0000117908 Membrana (quadrada) + mola para válvula 

magnética
0040000020 DuraFilter FCC-52 (2-peças)
0040000040 Pré para-centelhas (kit de 2)
0040100060 Para-centelhas (kit de 2)
0040900040 Manômetro Ø 63 mm (anel metálico)
0040900050 Roda de ventilador 50Hz/2800 rpm
0040900060 Roda de ventilador 60Hz/3400 rpm
0040900080 Motor 3 kW (4 HP); 208-240/480V/3ph/60Hz 

(USA)
0040900090 Motor 3 kW (4 HP); 600V/3ph/60Hz 

(Canadá)
0040900120 Pressione botão preto
0040900130 Pressione o botão verde incl. LED
0040900180 Interruptor principal 25A
0040900220 Relé térmico 3,2-16 A
0040900230 Transformador UL 65 VA
0040900240 Fusível 1A lento (CC MR1)
0040900250 Fusível 500 mA
0040900270 Interruptor de segurança
0328050210 Elemento de comutação NC
0328050220 Elemento de comutação NO
DraftMax Ultra
0000104768 Luz indicadora vermelha
0000110543 Comutador NC de presença de ar 

comprimido
0040900010 Válvula magnética CA
0040900020 Regulador de pressão
0040900100 Placa de controle PC
0040900110 Interruptor de diferença de pressão 6-50 

mBar
0046030010 Válvula de segurança 6-10 bar para tanque 

de ar comprimido
Opções e acessórios
0000102982 Para-centelhas de aço perfurado (2 peças) 

para grelha de trabalho de corte plasma
0000118906 DuraFilter FCC-36/PTFE (2-peças)
0040000030 Filtro HEPA
0040900290 Detetor de movimento PIR



www.plymovent.com

0507060400/161221/P DraftMax Basic | DraftMax Ultra


	Prefácio
	1	Introdução
	2	Descrição do produto
	3	Instruções de segurança
	4	Instalação
	5	Utilização
	6	Manutenção
	7	Resolução de problemas
	8	Peças de substituição
	9	Diagrama eléctrico
	10	Descarte
	Declaração CE

