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                                                                                                                                                                                 Instalação e funcionamento 

Instalação e funcionamento
                Para sua utilização de forma correta, siga os seguintes passos.

1. Posicione o reservatório em uma superfície plana e estável.

2. Coloque a câmara de sucção ( posição 1 ) no conjunto 
entrada de pó ( posição 2 ).

3. Conecte a mangueira 1/4” de alimentação no 
cotovelo da válvula de fluidização ( posição 3) .

4. Conecte o cabo terra do reservatório ( posição 4 ).

5. Retire a tampa do reservatório ( posição 5) e insira a tinta em pó
 até limite marcado pelo adesivo de “ nível máximo de tinta”.

6. Regule a vazão de ar comprimido através da válvula agulha 
( posição 6 ), localizada no conjunto de entrada de ar no reservatório.

• E importante que a regulagem se faça partindo da válvula totalmente
fechada e abrindo-a gradualmente, de forma a evitar que uma nuvem 
de pó se forme em razão de uma vazão exagerada de ar comprimido.

Verifique que esteja bem conectada a mangueira de Fluidização ( posição 3 ), evitando vazamentos.
E recomendável que no incio da fluidização o pó seja revolvido manualmente, de forma que fique bem  

solto e uniforme.

*Limpe o filtro de ar localizado na tampa do reservatório uma vez ao dia.

Atenção
Como cada procedimento apresenta particularidades, é altamente recomendável que siga as recomendações do  

manual,sendo que a CETEC não se responsabiliza por qualquer dano humano ou material decorrente de um procedimento  
inadequado.
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                                                                                                                                                                                            Especificações Técnicas 

Especificações Técnicas

Reservatório 1 Kg

            Este produto foi desenvolvido para a utilização em equipamentos de pintura eletrostática, com o 
objetivo de atender necessidade e praticidade do cliente, permitindo durante etapas longas de pintura. 

Realizar retoques ou até pintar pequenos lotes de peças.

Atenção
Como cada procedimento apresenta particularidades, é altamente recomendável que siga as recomendações do  

manual,sendo que a CETEC não se responsabiliza por qualquer dano humano ou material decorrente de um procedimento  
inadequado.
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Leve

Qualidade

Seguro

Preciso

Prático
(Somente conectar a câmara de sucção

 e o cabo terra)

(Regulagem de fluidização)

(Filtro evitando contaminação)

CAPACIDADE MÁXIMA 1 KG
PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA DE AR 6 BAR
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                                                                                                                                                                                                                 Componentes 

Componentes
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ITEM QUANT DESCRIÇÃO RAZÃO DE TROCA CÓDIGO
1 1 - 503. 128
2 1 - 500. 686
3 1 Filtro de ar - 501. 629
4 1 Pescador reservatório 1kg - 503. 146
5 2 Abraçadeiras para 4” - 500. 356
6 2 Porca M4 - 500. 154
7 3 Parafuso M4x20 - 500. 139
8 1 Chapa de fixação da válvula - 500. 129
9 1 Válvula regulagem fluxo 500. 237
10 1 Cabo terra - 502. 537
11 1 Tela de fluidização - 500. 128
12 3 Parafuso M4x8 - 500. 436
13 3 Cotovelo macho 1/4” x 1/4” - 500. 068

Corpo do reservatório 1kg
Conjunto entrada de pó
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Termo de Garantia
                      

Este equipamento está garantido pelo prazo de 12 (doze) meses posto fábrica CETEC SP.
(exceto as peças que são consumíveis )

Os serviços de garantia a serem prestados na CETEC posto fábrica, estarão isentos de quaisquer taxa. 
Caso o cliente solicite a assistência técnica em sua empresa será cobrado o  

Chamado Técnico e a Hora Técnica. 

       
        A garantia será concebida pela CETEC, gratuitamente, desde que as peças ou componentes 
apresentam defeitos de fabricação ou montagem , exceto as peças que são consumíveis e devem ser 
substituídas .

        A ocorrência de quaisquer dos fatos abaixo citados determina o cancelamento automático e a 
perda da garantia :

• Defeitos decorrentes de acidentes e agentes da natureza.

• Inconformidades geradas pela instalação elétrica, ar comprimido ou falta de aterramento.

• Violações de serviços prestados por terceiros.

• Utilização do equipamento em desacordo com as recomendações técnicas do MANUAL DE  
INSTALAÇÃO.

• A utilização de peças não originais.

• Alteração do equipamento ou qualquer característica do projeto original.

• Violação do lacre durante o prazo de garantia.

                  CERTOS DE SUA COMPREENSÃO E COLABORAÇÃO
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