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1. INSTALAÇÃO

-  A máquina  deve  ser  posicionada  em  local  plano,  com  espaço
suficiente para movimentação do operador, em todo o seu redor;
- Não instale o equipamento próximo a pontos de umidade, o mantenha
ao abrigo de chuva e vapores d'água;
-  Retire  o  estrado  de  madeira,  não  trabalhe  com  a  máquina  sob
degraus;
- Pode ser utilizado tapetes de borracha sobre a máquina;
- Permita espaço para a livre movimentação dos braços auxiliares;
- Opcional a fixação do gabinete ao solo.

2. REDE ELÉTRICA – MOTORES de 1,5 Hp 1750 RPM nema 4 polos

- As desmontadoras são produzidas com três configurações de motor:

220v monofásica – Disjuntor Bipolar 30A – Cabos de 4mm
220v trifásica – Disjuntor Tripolar 20A – Cabos de 2,5mm
380v trifásica – Disjuntor Tripolar 20A – Cabos de 2,5mm

-  Nunca  utilize  pinos  e  tomadas  comuns,  de  baixa  amperagem,
principalmente para máquinas com motores MONOFÁSICOS. Deve-se
proceder  a  conexão  dos  fios,  diretamente  à  rede  elétrica,  com  a
inserção de disjuntor conforme orientado.
- No cabo de força da máquina, o fio VERDE (ou AZUL) destina-se
exclusivamente para aterramento.
- Utilize uma rede elétrica exclusiva para a instalação, diretamente da
caixa  de  energia  ou  na  rede  que  distribui  a  energia  pelo  prédio,
observando as cargas já existentes – consulte seu eletricista.

- Não ligue o equipamento em tomadas comuns de parede.

- Não utilize cabos além do necessário em comprimento. Não utilize
extensões para acesso à rede.
- Consulte a fábrica para motores em 110v monofásico.

Consulte sempre um Eletricista Habilitado

3. REDE PNEUMÁTICA

- Na lateral ou na parte traseira do gabinete, encontra-se
o  conjunto  lubrifil  –  Conectar  uma  mangueira  de  ar
comprimido (6mm), diretamente ao espigão.

A pressão na rede pneumática deve-se manter estável entre 120 e 150
lbs .  O lubrifil  já  sai  de fábrica ajustado para 120 lbs.  Esta pressão
depende da alimentação da rede.

O lubrificador está regulado para gotejamento do óleo pneumático em
01 gota a cada 03 ou 04 movimentos de abertura e fechamento das
garras de fixação dos aros. Com as variações de temperatura, pode ser
necessário reajustar a pressão e o gotejamento de óleo.

Verifique se tudo se encontra conforme indicado.

Mantenha o Lubrifil  sempre gotejando -  oleo SAE 10 para  sistemas
pneumáticos.

Para  mais  informações,  consulte  o  Manual  do  Usuário (também
disponível em nosso site).

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa assistência técnica.

Telefone: (19) 3245-1947 – Ramal: 7
Whatsapp: (19) 7805-9639 – somente texto

manutencao@eberlin.com.br

Horário de atendimento:
2a à 5a: 8:00h – 17:00h

6a: 8:00h – 16:00h
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