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Informações importantes
1
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Sobre este documento

Estas instruções de montagem e de utilização
são parte integrante do aparelho. Elas correspondem ao modelo do aparelho e ao nível mais
atual de conhecimento técnico no momento da
primeira colocação em circulação.
A Dürr Technik não assumirá nenhuma
garantia ou responsabilidade pela operação e pelo funcionamento seguros deste
aparelho em caso de não observância
das instruções e indicações constantes
destas instruções de montagem e de utilização.
A tradução foi elaborada com a maior precisão
possível. A versão original em alemão tem prioridade. A Dürr Technik não se responsabiliza por
erros de tradução.

1.1 Indicações de advertência e
símbolos
Indicações de advertência
As indicações de advertência neste documento
indicam possíveis perigos para pessoas e danos materiais.
Elas são identificadas com os seguintes símbolos de advertência:
Sinal de advertência geral
Aviso sobre tensão elétrica perigosa
Aviso de superfícies quentes

Com a sinalização, diferenciamos as indicações
de advertência em quatro níveis de perigo:
–– PERIGO
Perigo imediato de ferimentos graves ou
morte
–– AVISO
Perigo possível de graves ferimentos ou morte
–– CUIDADO
Perigo de ferimentos leves
–– ATENÇÃO
Perigo de vários danos materiais
Outros símbolos
Estes símbolos são utilizados no documento e
em ou no aparelho:
Observação, por exemplo, informações
especiais com relação ao uso econômico
do equipamento.
Identificação CE
Número de série
Número de pedido
Respeitar as instruções de utilização.
Data de fabricação
Descartar o aparelho corretamente de
acordo com as leis federais, estatais e locais.

Aviso sobre ativação automática do aparelho

Desligar a tensão elétrica do aparelho.

Os sinais de advertência estão estruturados da
seguinte forma:

1.2 Observação sobre os direitos
autorais

Descrição de tipo e origem do perigo
Aqui estão listadas as possíveis consequências ao ignorar as indicações de
advertência
ii Observar estas medidas para evitar o
perigo.
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Todos os circuitos, procedimentos, nomes, programas de software e aparelhos referidos são
protegidos por direitos autorais.
A reprodução das instruções de montagem e
utilização só poderá ser feita com a autorização
por escrito da Dürr Technik.
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Segurança

A Dürr Technik desenvolveu e construiu o aparelho de forma que os perigos estão em grande
medida excluídos em caso de utilização correta.
Mesmo assim, pode haver perigos residuais.
Por esta razão, é necessário respeitar as seguintes indicações.

2.1 Utilização conforme as especificações
O aparelho destina-se à compressão de ar atmosférico. Coloca à disposição ar isento de
óleo para diferentes setores de aplicação. O
aparelho é concebido para a montagem em instalações e máquinas. O aparelho é apto para IP
67. Em áreas de aplicação que requeiram o IP
67, é necessário verificar se todas as conexões
elétricas, pneumáticas e mecânicas do compressor também são aptas para IP 67.
O usuário deve assegurar o uso de um filtro de
aspiração adequado para a aspiração de ar no
aparelho e que o filtro seja protegido contra sujeira e umidade excessivas.
No caso de setores de aplicação externa, o
aparelho deve ser protegido contra danos mecânicos e sujidade excessiva por meio de uma
carcaça (p. ex., uma estrutura em aço). O aparelho deve ser colocado em funcionamento somente se o fabricante da instalação tiver assegurado que são cumpridos todos os requisitos
para garantir a segurança da operação.
A utilização nas proximidades de gases ou líquidos inflamáveis é proibida.

2.2 Utilização contrária às especificações
Uma utilização diferente da especificada é considerada incorreta. O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes da utilização incorreta. O usuário deve assumir todo o risco.

2.3 Observações gerais de segurança
ii Ao utilizar o aparelho, observar as diretrizes,
leis, especificações e regulamentos aplicáveis
no local de utilização.
ii Verificar o funcionamento e o estado do aparelho todas as vezes antes de usá-lo.
ii Não alterar ou adaptar a construção do aparelho.
ii Observar o manual de instruções e de montagem.
ii Manter as instruções de montagem e de utilização sempre disponíveis num local acessível
ao usuário.

2.4 Pessoal especializado
Operação
As pessoas que utilizam o software têm de garantir um manuseio correto e seguro com base
em sua formação e seus conhecimentos.
ii Instruir ou pedir que algum profissional instrua
todos os usuários com relação ao manuseio
do equipamento.
Instalação e reparos
ii A montagem, os reajustes, as alterações, as
ampliações e os reparos devem ser realizados
pela Dürr Technik ou por pessoal qualificado e
autorizado pela Dürr Technik. É considerado
qualificado o pessoal treinado pela Dürr Technik, familiarizado com os aspectos técnicos
do aparelho e ciente de seus perigos.

2.5 Proteção contra corrente elétrica
ii Na realização de trabalhos no aparelho, observar os respectivos regulamentos de segurança elétrica.
ii Os fios e conectores danificados devem ser
substituídos imediatamente.

AVISO
Ferimentos e danos materiais graves
devido à utilização fora das especificações
ii O transporte de misturas inflamáveis
não previstas pela utilização adequada não é permitido.
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2.6 Utilizar somente peças originais
ii Utilizar apenas os acessórios e acessórios especiais recomendados e autorizados pela
Dürr Technik.
ii Utilizar apenas peças de desgaste e peças
sobressalentes originais.

PT

A Dürr Technik não se responsabilizará
por danos provocados pela utilização de
acessórios e acessórios especiais não
autorizados e de outras peças de desgaste e sobressalentes que não sejam as
originais.

2.7 Transporte e armazenamento
A embalagem original oferece a proteção ideal
do aparelho durante o transporte.

Condições ambientais durante o armazenamento e transporte
Condições ambientais durante o armazenamento e transporte
Temperatura
°C
-25 a +55
Umidade rela. do ar
%
10% a 90%
Atenção às informações escritas no material
amortecedor de impacto da embalagem.

2.8 Eliminação
Equipamento
Descartar o aparelho corretamente de
acordo com as leis federais, estatais e locais.
Embalagem

A Dürr Technik não assume qualquer responsabilidade, mesmo dentro do prazo
de garantia, por danos causados durante
o transporte devido à embalagem inadequada.
–– Transportar o aparelho somente na embalagem original.

Eliminar o material da embalagem de
maneira não nociva ao meio ambiente.
–– Respeite todas as formas de eliminação
atuais.
–– Mantenha a embalagem fora do alcance de
crianças.

–– Mantenha a embalagem fora do alcance de
crianças.
ATENÇÃO
Danos no aparelho devido a transporte/armazenamento incorreto
O armazenamento e transporte incorretos podem causar danos materiais no
aparelho.
ii Proteja o aparelho da umidade durante o transporte.
ii Transportar o aparelho com a base do
motor para baixo.
É possível armazenar o aparelho na embalagem
original
–– em locais quentes, secos e sem poeira.
–– protegido contra sujeiras.
Sempre que possível, guarde o material
da embalagem.

4
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Visão geral

3.1 Pacote de entrega
Os seguintes artigos estão incluídos no pacote
de entrega:
E-Bull 1037100100
Nome do produto��������������� Número de artigo
Agregado do compressor��������������1037100100
inclusive amortecedor de vibrações
Instruções de montagem e
utilização ��������������������������������������1037100150
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3.2 Peças sobressalentes e acessórios
As seguintes peças de desgaste devem ser substituídas nos intervalos de manutenção especificados
(ver "9.1 Plano de manutenção").
Peças sobressalentes
E-Bull

PT

Utilização do filtro de aspiração

1037100193

Conjunto de amortecedor de vibrações

1037100191

2x

Filtro de aspiração com mangueira

6

1037100192
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Dados técnicos

4.1 Desenho esquemático
E-Bull 1037100100

35
25

71

298

PT

62

270

compression type fitting
for pipe diameter 12 mm
respect the specifications
of the manufacturer

185
240

Ø12

425

450

530

130

167,5

connection thread1)
G 1/2"

B

0

115

Ø 9 (6x)

view B

Imagem 1: Dimensões 1037100100
1)

Rosca fêmea G1/2"
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4.2 Dados técnicos
E-Bull 1037100100 - 400 V

PT

Dados elétricos
Tipo
N.º de artigo
Frequência de rede
Tensão nominal
Potência nominal
Corrente nominal
Rotações
Tipo de proteção (motor)
Tempo de ligação
Interruptor de temperatura (motor)
Apropriado para conversor
Dados técnicos gerais
Quantidade de fornecimento pe 0 bar
Quantidade de fornecimento pe 5 bar
Quantidade de fornecimento pe 10 bar
Pressão de segurança PS
Pressão nominal
Nível de pressão acústica (a 10 bar)
Peso
Dimensões (c x l x a)
Condições ambientais durante o funcionamento
Temperatura
Umidade rel. do ar

8

E-Bull
1037100100
Hz
V CA
P1 (W)
A
rpm
IP
%
Bimetálico

50
400 3~
3400
6,9
1455
67
100
sim
sim

60
400 3~
3950
6,8
1730
67
100
sim
sim

l/min
l/min

420
340

455
390

l/min
bar
bar
dB(A)
kg
mm

280
10
12
73
45
450 x 530 x 298

315
10
12
78
45
450 x 530 x 298

°C
%

-40 a +50
100

-40 a +50
100
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E-Bull 1037100100 - 230 V
Dados elétricos
Tipo
N.º de artigo
Frequência de rede
Tensão nominal
Potência nominal
Corrente nominal
Rotações
Tipo de proteção (motor)
Tempo de ligação
Interruptor de temperatura (motor)
Apropriado para conversor
Dados técnicos gerais
Quantidade de fornecimento pe 0 bar
Quantidade de fornecimento pe 5 bar
Quantidade de fornecimento pe 10 bar
Pressão nominal
Pressão de segurança PS
Nível de pressão acústica (10 bar)
Peso
Dimensões (c x l x a)
Condições ambientais durante o funcionamento
Temperatura
Umidade rel. do ar

E-Bull
1037100100
Hz
V CA
P1 (W)
A
rpm
IP
%
Bimetálico

50
230 3~
3400
12,0
1455
67
100
sim
sim

60
230 3~
3950
11,8
1730
67
100
sim
sim

l/min
l/min
l/min
bar
bar
dB(A)
kg
mm

420
340
280
10
12
73
45
450 x 530 x 298

455
390
315
10
12
78
45
450 x 530 x 298

°C
%

-40 a +50
100

-40 a +50
100

1037100150L07 1905V0019

PT

Descrição do produto

4.3 Declaração de conformidade para máquinas conforme a Diretriz
2006/42/CE

PT

Com a presente, declaramos que o aparelho abaixo referido cumpre todas as disposições pertinentes da diretriz de máquinas 2006/42/CE.
O aparelho referido abaixo cumpre os requisitos das seguintes diretrizes pertinentes:
–– Diretriz de compatibilidade eletromagnética 2014/30/UE
–– Diretriz RoHS 2011/65/UE
Nome do fabricante:

Dürr Technik GmbH & Co. KG

Endereço do fabricante:

Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Número de referência:

E-Bull 1037

Denominação do artigo:

Compressor

a partir do número de série /
ano de fabricação:

000000000 / junho de 2019

Declaramos, através deste documento, que a colocação em funcionamento do aparelho somente
pode ser efetuada quando tiver sido determinado que a máquina, em que este aparelho será incorporado, corresponde às disposições da diretriz de máquinas 2006/42/CE.
As seguintes normas harmonizadas e outras foram utilizadas:
DIN EN 1012-1:2011-02
DIN EN 60034-1:2011-02
DIN EN 60034-5:2007-09
DIN EN 60335-1:2014-11
DIN EN 61000-6-2:2011-06
DIN EN 61000-6-3:2012-11
DIN EN 60204-1:2010-05
DIN EN 50106:2009-05
DIN EN ISO 12100:2013-08
Bietigheim-Bissingen, 20/05/2019
Andreas Ripsam

Comprovação de assinatura no

Direção executiva da Dürr Technik

documento original na Dürr Technik
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Requisitos:

5.1 Instalação
O local de instalação deve preencher os seguintes pré-requisitos:
–– Local bem ventilado (nenhum espaço destinado a um fim específico como p. ex. local de
aquecimento ou local úmido)
–– Em área externa, o aparelho deve ser montado numa carcaça (p. ex. estrutura em aço),
protegido da sujidade e de danos mecânicos.
–– O aparelho é apto para IP 67. Em áreas de
aplicação que requeiram o IP 67, é necessário
verificar se todas as conexões elétricas, pneumáticas e mecânicas do compressor também
são aptas para IP 67.
–– Instalar o aparelho em uma base suficientemente estável, plana e limpa (considerar o
peso do aparelho).
–– A placa de características do aparelho tem
que permanecer sempre legível (mesmo em
estado montado).
–– O acesso ao aparelho deve poder ser feito
facilmente para a operação e manutenção.
–– Manter uma distância suficiente (ver desenho).
50

50

50

ATENÇÃO
Perigo de sobreaquecimento devido
à ventilação insuficiente
O aparelho produz calor. Podem ocorrer
danos por aquecimento e/ou a redução
da vida útil do aparelho.
ii Não cobrir o aparelho.
ii O ar deve poder fluir livremente para
dentro e para fora.
ii As aberturas de ventilação e exaustão
devem ser suficientemente grandes.
ii Em aparelhos embutidos, pode ser
necessário providenciar uma fonte externa de ventilação nos casos muito
desfavoráveis.

5.2 Amortecimento de vibrações
Os aparelhos produzem vibrações. Para amortecer estas vibrações devem ser utilizados
amortecedores de vibrações adequados.
CUIDADO
Uniões fixas podem danificar os aparelhos ou as instalações em que eles
foram embutidos.
ii Não montar tubos de conexão rígidos
entre o aparelho e a instalação.

5.3 Posição de montagem e fixação
O aparelho deve ser montado na posição mais
horizontal possível. Outras posições de montagem devem ser autorizadas anteriormente pela
Dürr Technik.

50

50

50
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5.4 Ventilador

6

Em caso de trabalhos no aparelho, as seguintes
instruções de segurança aplicam-se ao ventilador:

6.1 Ligação elétrica sem conector
de rede

PERIGO
Impulsor rotativo
O contato de partes do corpo com o
impulsor pode causar ferimentos. Cabelos compridos, roupas pendentes e
joias podem ficam presos e ser puxados para dentro do produto.
ii Nunca operar o ventilador sem grade
de proteção.
ii Não utilizar joias nem roupas largas
ou pendentes quando trabalhar no
aparelho.
ii Proteger cabelos compridos com
uma touca.

PT

AVISO
Carga inadmissivelmente elevada
ii Após uma sobrecarga inadmissível (p.
ex., choque, calor, sobretensão), o
produto deve ser imediatamente desativado.
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Instalação elétrica

PERIGO
A conexão para alimentação de
tensão deve ser executada apenas
por um profissional eletricista qualificado.

ii Respeite as prescrições das empresas de fornecimento de energia locais.
ii Conectar o aparelho em uma alimentação de
energia com condutores terra de proteção
adequadamente instalados. (Exceção: aparelhos com motores magnéticos permanentes
de corrente contínua.)
ii Antes da colocação em funcionamento, a tensão elétrica deve ser comparada com a indicação de tensão na placa de características.
Ao fazer isto, certifique-se de que o circuito
de corrente do local está protegido adequadamente.
Se o aparelho for conectado de maneira permanente à alimentação de tensão, deve haver nas
proximidades dele um equipamento de desligamento com pelo menos 3 mm de distância de
abertura do contato (por ex. interruptor de sobretensão). O equipamento de desconexão tem
que corresponder à norma 60204-1:2010-05,
5.3.
A conexão elétrica deve ser consultada nos esquemas de ligação, nas identificações ou no
diagrama de circuitos na caixa de terminais.

1037100150L07 1905V001
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6.2 Tipo de proteção IP
O termo "Tipo de proteção IP" (International Protection) é definido através da
norma IEC/EN 60529 "Tipos de proteção
por carcaças" (código IP).
PERIGO
Ter em atenção o tipo de proteção IP
do aparelho contra contatos, corpos
estranhos e umidade
A inobservância pode levar a choques
elétricos, danos físicos às pessoas ou
danos materiais.
ii O aparelho deve ser incorporado ou
utilizado apenas de maneira correspondente ao seu respectivo tipo de
proteção.

6.4 Esquemas de ligações

L1 L2 L3

B1
125°C ± 5k
B2
125°C ± 5k

1

3

5

2

4

6 K1

O operador é responsável por permitir que os
aparelhos possam ser incorporados ou utilizados apenas conforme seus tipos de proteção.

6.3 Proteção do circuito de corrente de alimentação
PERIGO
Proteção insuficiente dos aparelhos
A proteção insuficiente dos aparelhos
pode levar a incêndios, choques elétricos, danos físicos às pessoas ou danos
materiais!
ii Proteja todos os polos dos circuitos
de corrente de alimentação da maneira apropriada à corrente denominal
dos motores elétricos.
ii Instalação de uma proteção contra
sobrecorrente conforme a EN 602041:2010-05, 7.2 em instalações sem
vigilância.

PE

B3
160°C ± 5k
K1

M
3~
B1
B2
B3
K1

Cabeça de cilindro 1
Cabeça de cilindro 2
Enrolamento do motor
Interruptor térmico de relé*

* O interruptor térmico de relé não faz parte do
escopo de fornecimento, mas deve ser instalado pelo cliente (ver "6.5 Temperatura de proteção do motor").

Recomendamos a instalação de um disjuntor do motor. Pelo menos uma proteção de fios com corrente nominal + 10%,
caso não haja nenhuma especificação
contrária.

1037100150L07 1905V00113
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6.5 Temperatura de proteção do
motor

PT

Motores de corrente trifásicos
O motor elétrico pode sobreaquecer!
A conexão elétrica deve ser realizada de maneira correspondente ao esquema de ligação "6.4
Esquemas de ligações".
Depois que esfriarem, os aparelhos com
interruptor de temperatura são ligados
novamente de forma automática.
PERIGO
O interruptor de temperatura pode
ser danificado por um bloqueio no
motor ou por curto-circuito na bobinagem do motor
A proteção insuficiente dos motores
elétricos pode levar a incêndios, choques elétricos, danos físicos às pessoas
ou danos materiais!
ii Instalação de um interruptor de sobrecorrente.
PERIGO
Proteção insuficiente dos motores
elétricos em instalações sem vigilância
A proteção insuficiente dos motores
elétricos pode levar a incêndios, choques elétricos, danos físicos às pessoas
ou danos materiais!
ii Instalação de um interruptor de sobrecorrente.
ii O interruptor de temperatura tem que
ser conectado a um relé adequado.

14

7

Colocação em funcionamento

7.1 Remover a proteção de transporte
O aparelho é protegido pelo material da embalagem para o transporte seguro.
ii Retirar o material da embalagem.
ii Retirar a película de proteção.
ii Verificar se o aparelho não sofreu danos durante o transporte.

7.2 Conectar compressores de pistões sem óleo
Os aparelhos foram concebidos, conforme os produtos, para uma determinada
pressão nominal (ver "4.2 Dados técnicos").
Com a ultrapassagem da pressão nominal é reduzida a vida útil dos aparelhos.
No lado de entrada de ar, o ar atmosférico é
aspirado através do filtro de aspiração. No lado
da saída de ar, o ar comprimido é conduzido no
tubo de ar comprimido até o aparelho que o
consumirá.
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Instalação
Entrada de ar
A abertura de entrada de ar encontra-se na parte inferior do cárter e é fornecida fechada por
meio de um tampão. Para manter previsão de
vida útil do aparelho, é necessário que seja
montado um filtro de aspiração adequado na
entrada de ar.
ii Remover o tampão da abertura de entrada de
ar.

Saída de ar
A saída de ar comprimido encontra-se na peça
em T entre as cabeças de cilindro e é fornecida
fechada por meio de um tampão.
ii Remover o tampão da saída de ar comprimido.
ii Conectar a mangueira de pressão à rosca
macho M16 x 1,5.

20

10

20 Saída de ar comprimido

10
ii Conectar a mangueira do filtro de aspiração
ao orifício de entrada de ar.

Operar o aparelho em uma instalação
Se o aparelho for montado em uma instalação,
a pressão de segurança (ver "4 Dados técnicos") não pode ser ultrapassada. A pressão de
segurança tem que ser mantida através de um
equipamento de segurança (p. ex. válvula de
segurança, válvula solenóide, etc.) contra sobrepressões inadmissíveis.
A pressão operacional ou de trabalho não deve
exceder a pressão nominal do aparelho. Peças
de acessórios para a regulagem de pressão,
por ex. pressostato e redutor de pressão, são
necessárias para garantir uma pressão de rede
constante durante a operação.
Conforme a utilização, são necessários unidades de guarnição, recipientes, equipamentos de
controle ou outros acessórios para uma operação segura.
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Utilização
8

Operação
Antes de trabalhar no aparelho ou em
caso de perigo, desligar da rede elétrica.

PT
PERIGO
Choque elétrico devido a conexões
de cabo defeituosas e perigo de
queimaduras resultantes do contato
com superfícies quentes ao operar o
aparelho com a cobertura aberta
Durante a operação, o aparelho encontra-se sob tensão e suas superfícies ficam quentes
ii A cobertura do aparelho deve permanecer fechada durante a operação.
ii Verificar periodicamente se existem
danos nas conexões de cabos.

8.1 Desligar/ligar o aparelho.
ATENÇÃO
Arranque automático do aparelho
após o arrefecimento

16
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Utilização

9

Manutenção
Antes de realizar trabalhos no aparelho ou caso haja algum perigo, desligue a tensão do aparelho (por ex. retirar o conector da tomada) e proteja para não ligar novamente de maneira involuntária.
Trabalhos de reparo e manutenção só podem ser realizados por pessoal qualificado.

PT
Purgar totalmente o ar do aparelho usando um vaso de pressão.

9.1 Plano de manutenção
Intervalo de manutenção*

Trabalhos de manutenção

Mensalmente

ii Limpar as superfícies do aparelho com um pano que não solte fios.
Manter o cárter, as cabeças de cilindro e o ventilador livres de poeira e
sujidades.
ii Substituir o cartucho do filtro de aspiração. Em caso de ar ambiente
altamente poluído, recomenda-se trocá-lo semestralmente.
ii Trocar o amortecedor de vibrações.

Anualmente
4 anos ou 8000 horas
de funcionamento

Por princípio, os intervalos de manutenção dependem das condições ambientais e operacionais.
Os intervalos de manutenção diminuem, p. ex., em caso de ar ambiente altamente poluído, assim
como em caso de temperaturas ambientais que se encontrem fora da faixa de temperatura especificada (ver "4 Dados técnicos").
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9.2 Trocar filtro de aspiração
ii Abrir a tampa do filtro de aspiração girando-a
no sentido horário.
ii Remover filtro de aspiração.

9.3 Trocar o amortecedor de vibrações
ii Soltar as porcas de fixação do grupo compressor / da placa de suporte.

PT

2
1
1
2

Tampa do filtro de aspiração
Filtro de aspiração

ii Utilizar novo filtro de aspiração.
ii Fechar a tampa do filtro de aspiração girando-a no sentido anti-horário.

18

ii Soltar as conexões dos cabos do ventilador.
ii Retirar o grupo compressor da placa de suporte.
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Utilização
ii Desaparafusar o amortecedor de vibrações
do cárter.

10 Desativação
Ao desativar um aparelho instalado, é
fundamental observar o manual de instruções do sistema completo.
ii Desligar o aparelho.
ii Desconectar o plugue.

ii Desaparafusar o amortecedor de vibrações
da base do motor. Soltar também as porcas
de fixação.

ii Montar um novo amortecedor de vibrações e
apertar as porcas de fixação com um torque
de 10 Nm.
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Procura de erros
11 Sugestões para o usuário e para o técnico
Os trabalhos de reparo, que não se integrem nos trabalhos de manutenção habituais, deverão
ser realizados apenas por um técnico especializado ou pelo nosso serviço de apoio ao cliente.

PT

Antes de realizar trabalhos no aparelho ou caso haja algum perigo, desligue a tensão do aparelho (por ex. retirar o conector da tomada) e proteja para não ligar novamente de maneira involuntária.
Erro

Possível causa

Eliminação

O aparelho não funciona

Tensão de rede elétrica ausente

ii Informar o eletricista. Verificar a
segurança da rede elétrica, se
necessário, ligar novamente o
aparelho.

Subtensão ou sobretensão

ii Informar o eletricista. Medir a
tensão da rede.

Motor defeituoso

ii Trocar o aparelho.

Interruptor de temperatura defeituoso

ii Informar o eletricista.

O desempenho de transporte diminuiu

O aparelho faz muito barulho

20

Fugas nos tubos, nas mangueiras ii Informar o técnico. Verificar/
ou nas conexões
renovar os tubos, as mangueiras
ou as conexões.
Filtro de aspiração sujo

ii Trocar o filtro de aspiração pelo
menos 1 x por ano.

Danos no mancal

ii Informar o técnico.

As vibrações são transmitidas à
carcaça

ii Utilizar um amortecedor de
vibrações adequado.

Amortecedor de vibrações com
defeito

ii Montar um novo amortecedor
de vibrações.
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Contato
12 Endereços
12.1 Devoluções / reparos
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
-Alemanha-

AVISO
Risco de explosão do cilindro e das mangueiras de pressão
ii O cilindro e as mangueiras de pressão devem ser armazenados e transportados sem ar em
seus interiores.
Em caso de devolução de aparelhos, utilizar sempre que possível a embalagem original. Embalar sempre os aparelhos em um saco plástico. Utilizar material de enchimento reciclável.

12.2 Encomenda de peças sobressalentes
Telefone +49 (0) 71 42 / 9022 - 0
Fax +49 (0) 71 42 / 9022 - 99
E-Mail: office@duerr-technik.de

Para o pedido das peças sobressalentes, é necessário informar os seguintes dados:
Designação de tipo e número de artigo
–– Número de pedido conforme a lista de peças sobressalentes
–– Número de unidades desejado
–– Endereço exato de entrega
–– Dados de envio

12.3 Assistência técnica
Telefone +49 (0) 71 42 / 90 22 - 20
Fax +49 (0) 71 42 / 90 22 – 99
E-Mail: service@duerr-technik.de

12.4 Endereços no mundo todo
www.duerr-technik.eu
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Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Strasse 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142-90 22 -0
www.duerr-technik.com
office@duerr-technik.de

