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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

O WallPro é um filtro estacionário de fumo de soldadura, 
incluindo um (WallPro Single) ou dois (WallPro Double) braços 
de extração e um ventilador. O cartucho de filtro altamente 
eficiente é limpo automaticamente pelo amplificador de pulso 
RamAir™ integrado, com base no suprimento de ar 
comprimido externo. 

O (s) braço (s) de extração pode ser montado diretamente na 
unidade de filtro (tipos “DM” = Direct Mount) ou em uma 
posição externa (tipos “EM” = External Mount). 

O WallPro Basic e o WallPro Basic PowerPlus são unidades de 
filtro com ventilador, mas sem braço (s) de extração. Eles são 
adequados para conexão com um dispositivo externo. 

1.2.1 Intensidade de uso

O WallPro Single “PowerPlus” ‒ que combina o maior diâmetro 
do braço com um ventilador extremamente potente ‒ é 
particularmente adequado para aplicações pesadas com 
grandes quantidades de fumaça, como a soldagem a arco com 
núcleo de fluxo em combinação com um processo de soldagem 
automatizado. 

Nível de 
extração

Max. capacidade de 
extração por braço

Aplicação

“Standard” 1000 m�/h produção de fumo de 
soldadura média

“Power” 1450 m�/h produção de fumos 
médios a pesados

“PowerPlus” 1800 m�/h produção de fumos 
muito pesados

1.2.2 Configurações

Tipo Braço de extração Ventilador
WallPro Single-

160/3 1x KUA-160/3H

FUA-3000
160/4 1x KUA-160/4H
200/3 1x KUA-200/3H
200/4 1x KUA-200/4H
200/3 PowerPlus 1x KUA-200/3H

FUA-4700
200/4 PowerPlus 1x KUA-200/4H

WallPro Double-
160/3 2x KUA-160/3H

FUA-4700
160/4 2x KUA-160/4H
200/3 2x KUA-200/3H
200/4 2x KUA-200/4H

Tipo Conexão do 
conduto

Ventilador

WallPro
Basic 1x Ø 160 mm FUA-3000
Basic PowerPlus 1x Ø 200 mm FUA-4700
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1.3 Opções e acessórios

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

 - Conjunto de extensão do caixote do lixo
 - WCS-WP | Cabo sensor de soldadura 
 - Saco de eliminação de filtros (5 peças) | para remoção de 
filtro sem poeira

 - SAS-250 straight | Silenciador (em linha reta) Ø 250 mm1

 - SAS-315 straight | Silenciador (em linha reta) Ø 315 mm2

 - LL-5.5 / 24 Interruptor manual de ligar / desligar no 
exaustor, incl. luz de trabalho LED 

1.4 Especificações técnicas

1.4.1 Unidade de filtro

WallPro Single | Double
Material (caixa) aço revestido eletro-zincado
Peso 125 kg (excl. braço e ventilador)
Capacidade do caixote 
do lixo

18 litros

Cartucho de filtro
Tipo CART-O/PTFE/20
Material do filtro BiCo poliéster com membrana de 

PTFE
Área de superfície de 
filtragem

20 m²

Lavável não
Sistema de ar comprimido
Qualidade de ar 
comprimido necessária

seco e isento de óleo de acordo com 
a norma ISO 8573-3 classe 6

Pressão de entrada 5-10 bar
Pressão necessária 5 bar (pelo regulador de pressão 

integrado)
Conexão de ar 
comprimido

G 3/8” (fêmea)

Consumo de ar 
comprimido

35 Nl por pulso

Volume do tanque de 
ar comprimido

9 litros

Classe dos fumos de soldadura
W3 de acordo com ISO 15012-1:2013

1.4.2 Braço de extração

Tipo KUA-
160/3H

KUA-
160/4H

KUA-
200/3H

KUA-
200/4H

Peso 19 kg 21 kg 33 kg 35 kg
Comprimento 3 m 4 m 3 m 4 m
Diâmetro Ø 160 mm Ø 200 mm

1.4.3 Ventilador

Tipo FUA-3000 FUA-4700
Peso 22 kg 35 kg

1. Para tipo de ventilador FUA-3000

2. Para ventilador tipo FUA-4700 | Silenciador altamente recomendado no caso de 
um WallPro Single “PowerPlus”

Tipo FUA-3000 FUA-4700
Max. capacidade de 
extração:
WallPro Single
 - 1x KUA-160
 - 1x KUA-200

1000 m�/h
1450 m�/h

n/a
1800 m�/h

WallPro Double
 - 2x KUA-160
 - 2x KUA-200

n/a
n/a

2 x 1000 m�/h
2 x 1450 m�/h

WallPro Basic
 - 1 entrada (esquerda 
ou direita)

 - 2 entradas (esquerda 
e direita)

1250 m�/h

n/a

2100 m�/h

2 x 1550 m�/h

Consumo de energia: 1,1 kW 2,2 kW
Design do motor IEC IEC
Eficiência energética IE3 IE3
Saída do ventilador (via 
transição)

Ø 250 mm Ø 250 mm

Nível de ruído 75 dB(A) 76 dB(A)
 - com silenciador 
(consulte o par. 1.3)

67 dB(A) 71 dB(A)

Tensões de ligação 
disponíveis

400V/3ph/50Hz

1.4.4 Caixa de controle

Certificação
Versões WallPro 50Hz CE

1.4.5 Dimensões

Consulte Fig. I na página 18.

1.5 Área de trabalho

Consulte Fig. II na página 19.

1.6 Condições ambientais e de processo

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

5 °C
20 °C
70 °C

Humidade relativa máx. 90%
Adequado para uso ao ar livre não

Consulte as fichas técnicas disponíveis para 
especificações detalhadas do produto.

1.7 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:

Fig. 2.1
A Ventilador de extração3

B Cartucho de filtro

3. Tipo: FUA-3000 ou FUA-4700



0000115682/171121/D WallPro 4

C Braço de extração4

D Suporte de braço 
E Transição de saída
F Painel de serviço
G Amplificador de pulso RamAir™ (sistema de limpeza de 

filtros)
H Painel indicador
I Tremonha
J Caixote de lixo
K Caixa de controle

Fig. 2.1 

A

B

C

H

F

E

G

J

K

D

I

Principais componentes e elementos

2.2 Operação

O WallPro funciona de acordo com o princípio de recirculação. 
O fumo de soldadura é extraída através do bocal do braço de 
extração (1 ou 2) conectado pelo ventilador. O ar poluído 
passa pela placa defletora5 e é limpo pelo cartucho de filtro. As 
partículas de fumo de soldadura são coletadas na parte 
externa do cartucho de filtro. O ar limpo é devolvido na oficina 
através da saída do ventilador ou exaurido para a atmosfera 
através de um duto de saída. 

2.2.1 Sistema de limpeza de filtros

O WallPro é fornecido com o amplificador de pulso RamAir™, 
que limpa completamente o cartucho de filtro por pulsos de ar 
comprimido de dentro para fora. A limpeza do filtro ocorre 
principalmente offline (= enquanto o ventilador está 
desligado)6. Se a queda de pressão sobre o cartucho de filtro 
atingir o valor limite predefinido durante o uso, será realizado 
um ciclo de limpeza online. Você também pode ativar o 
sistema de limpeza de filtros manualmente (offline e online). 

As partículas de poeira e sujeira caem na bandeja de poeira.

4. Tipo: KUA-160 ou KUA-200

5. Proteger o cartucho de filtro e distribuir o ar igualmente dentro da unidade

6. A limpeza offline do filtro é a maneira mais eficaz de limpeza. A combinação de 
limpeza offline e online garante o melhor desempenho da unidade.

Consulte o parágrafo 5.3 para obter mais detalhes 
sobre a ativação do sistema de limpeza.

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. 

 - Nunca 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 uso7

O produto foi concebido exclusivamente para a extração e 
filtração de gases e partículas que são libertadas durante a 
maior parte dos processos de soldadura frequentes. 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. 

7. “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.

 - Use equipamento e proteções de segurança adequados 
quando trabalhar em um nível superior a 2 metros (6.5 pés) 
(restrições locais podem ser aplicadas). 

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

 - Prestar atenção aos tubos de gás e água e cabos elétricos.
 - 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! Nunca 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!
Nunca utilize o produto para:
 - extração de gases quentes (mais de 70 °C 
continuamente)

 - pulverização a chama
 - névoa de óleo
 - névoa de óleo pesado em fumos de soldadura
 - extração de cimento, pó de serra, pó de madeira, 
areia, etc

 - 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). 

 - Não deixe nenhuma ferramenta ou outro objeto dentro ou 
sobre a unidade. 

 - O circuito de retorno da corrente de soldadura entre a peça 
de trabalho e a máquina de solda apresenta baixa 
resistência. Portanto, evite a conexão entre a peça de 
trabalho e o WallPro, para que não haja possibilidade de a 
corrente de soldagem fluir de volta para a máquina de solda 
através do condutor de proteção do WallPro.

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. 

 - Use equipamento e proteções de segurança adequados 
quando trabalhar em um nível superior a 2 metros (6.5 pés) 
(restrições locais podem ser aplicadas).

 - 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
 - caminhão de empilhadeira
 - ferramentas elétricas
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4.1.1 A ser produzidos localmente

Geral
 - Material de montagem na parede para a unidade 
de filtro8

 - Cabo de alimentação: 4G1.5
 - tipo H05VV-F (PVC, cabo padrão); ou:
 - tipo H05RN-F

 - Cabo do motor: 4G1.5
 - tipo H05VV-F (PVC, cabo padrão); ou:
 - tipo H05RN-F

 - Acoplamento de liberação rápida com rosca macho G 3/8 ”
 - Mangueira de ar comprimido

Apenas WallPro tipo “EM”
 - Material de montagem na parede para o (s) suporte (s) de 
braço9

 - Tubo Ø 160 mm / Ø 200 m entre a unidade de filtro e o (s) 
suporte (s) de braço10

Opção
No caso de uma extensão do caixote do lixo:
 - duto Ø 200 mm 

4.2 Desembalar

Verifique se o produto está completo. O pacote deve 
conter: 

Unidade de filtro
 - Unidade de filtro (sem painéis laterais), incl. cabo de 10 m11 
 - Suporte de parede 
 - Conjunto de caixote do lixo
 - Mangueira de ar (pressão do filtro) 2x10 m
 - SealApplicator (lubrificante de montagem de vedação) 
 - Bolsa para descarte de filtro (5 peças)
 - Material de montagem

Painéis laterais (2)
 - Painéis laterais

Kit de montagem
 - Material de montagem e tubagem (apenas tipos “DM”)
 - Flange de entrada + válvula de retenção

Para uma visão geral do material de montagem por 
configuração específica, consulte Fig. IV a página 
20.

Braço de extração (1 ou 2)
Consulte o manual de instalação do KUA-160 ou KUA-200, 
fornecido com o produto. 

Ventilador de extração
 - Ventilador
 - Transição de saída de retangular para redonda

Equipamentos de controle
 - Caixa de controle

4.3 Unidade de filtro estacionária

ATENÇÃO!
É importante seguir a sequência de montagem 
conforme escrita neste (4.3) e no próximo (4.4) 
parágrafo. 

8. O tipo de hardware depende do tipo de parede

9. Para montagem em uma posição externa; o tipo de hardware depende do tipo 
de parede

10. Dependendo do tipo de braço de extração

11. Para conexão com a caixa de controle

A tabela abaixo explica os vários tipos de configuração. 

Tipo WallPro Explicação

Single- 1 braço de extração

Double- 2 Braços de extração

Basic Sem braço de extração

160/ Diâmetro do braço Ø 160 mm

200/ Diâmetro do braço Ø 200 mm

3- Comprimento do braço 3 m

4- Comprimento do braço 4 m

DM Montagem direta

EM Montagem externa

CE Caixa de controle: marcação CE

Várias etapas de instalação são aplicáveis apenas a uma ou 
mais configurações específicas. Estes são indicados no início 
de um determinado parágrafo. As células cinza / vazias são 
universais. 

Alguns exemplos:

Aplica-se a: Aplica-se a 
todos os tipos 
de “DM”

DM

Aplica-se a: Aplica-se a 
todos os tipos 
WallPro Single 
e a todos os 
tipos “EM” 

WallPro Single-
EM

Escreva seu tipo de configuração abaixo. 

Tipo WallPro:


DICA
Para condições de montagem estáveis, 
recomendamos deixar a unidade de filtro na palete 
(até a etapa 4.6). 

4.3.1 Placa de reforço

Aplica-se a:
DM

No caso de um WallPro Single “DM” (montagem direta), você 
deve instalar uma placa de reforço atrás da parte inferior do 
painel lateral para suportar o peso do suporte do braço + 
braço de extração. A embalagem do WallPro Double “DM” 
contém duas placas de reforço para os dois lados da carcaça 
do filtro. 

No caso de um WallPro tipo “EM” (montagem 
externa), em que o braço de extração é montado 
separadamente da unidade de filtro, a placa de 
reforço não é necessária. Nesse caso, continue com 
o par. 4.3.2.

Para instalar a placa de reforço, faça o seguinte. 

Fig. 4.1
• Insira as 4 porcas de caixa M12 por dentro, nas posições 

correspondentes da placa; 
 - KUA-160 / braço Ø 160 mm: posições internas (A)
 - KUA-200 / braço Ø 200 mm: posições externas (B)
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Fig. 4.1 

A

B

Porcas

Fig. 4.2
• Determine de que lado12 você deseja instalar o braço de 

extração (esquerda ou direita). 
• Instale a placa de reforço desse lado da unidade de filtro 

com os 7 parafusos de flange M6x16. 

Fig. 4.2 Montagem da placa de reforço

4.3.2 Flange de entrada + válvula de retenção 
(montagem)

Aplica-se a todos os tipos de unidades

Você deve instalar o conjunto, que consiste em um flange de 
entrada com válvula anti-retorno, no painel lateral da unidade 
de filtro. No caso de um WallPro Double, você deve instalar 
uma montagem nos dois painéis laterais. 

Os painéis laterais são universais, para que você 
possa instalá-los à esquerda ou à direita. 

Para instalar a montagem, faça o seguinte. 

Fig. 4.3
• Dependendo da posição de montagem13, determine o 

interior do painel lateral. 
• Coloque o material de vedação (E) em torno da abertura 

de entrada no interior do painel lateral. 
• Insira a montagem do interior do painel através da 

abertura. Verifique se o eixo da válvula de retenção está na 
posição vertical (B). 

• Prenda o conjunto (A) ao painel lateral com os 6 parafusos 
M6, arruelas e porcas. 

12. No caso de um WallPro Double, você deve instalar uma placa de reforço nos 
dois lados

13. No lado esquerdo ou direito da unidade de filtro

• Prenda a válvula de retenção no flange de entrada com 2 
parafusos autorroscantes (F+G). Dois pequenos orifícios no 
flange de entrada indicam a posição correta. Certifique-se 
de instalar um parafuso na parte superior e o outro na 
parte inferior da montagem. 

• Verifique se a válvula de retenção pode abrir totalmente. 

No caso de um LL-5.5/24 | Interruptor manual de ligar 
/ desligar no exaustor, incl. luz de trabalho LED 
(opcional)
• Instale a prensa-cabo M16 + porca M16 (C). 

Se não: 
• Instale o bujão M16 + porca M16 (D). 

A

B
E

F

G

C

D

A

B
E

F

G

C

D

Fig. 4.3 Flange de entrada + válvula de retenção (montagem)

4.3.3 Painéis laterais

Aplica-se a:
DM

Certifique-se de ter os 4 parafusos M12 em mãos e 
instalar o suporte do braço.
Para o uso correto do SealApplicator, consulte a 
folha de instruções fornecida com o frasco de spray. 
Consulte Fig. V a página 18 para obter a posição 
exata de montagem do painel lateral em relação às 
placas de cobertura (superior + inferior). 

Fig. 4.4
• (1) Remova o material de apoio das vedações.
• (2) Lubrifique o aplicador de vedação em spray nas 

vedações14.
• (3) Coloque o painel lateral dentro de 60 segundos15 na 

unidade de filtro. 
• (4) Alinhe o painel lateral com os 4 parafusos M12x30 nas 

porcas do compartimento e aperte-os parcialmente16. 
• (5) Instale o painel lateral com as arruelas de vedação 

M6x16 + de 24 parafusos M6. 
• (6) Desmonte os 4 parafusos M12x30. 

14. Com o uso do SealApplicator, você pode mudar ligeiramente o painel lateral 
para obter a posição correta. Após aprox. 60 segundos o lubrificante está seco, 
para que você não possa mais mudar.

15. Após aprox. 60 segundos O lubrificante SealApplicator perde suas funções e 
você não pode mais mudar. 

16. Você deve removê-los posteriormente para instalar o suporte do braço. 
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Fig. 4.4 

<60 s

4x

24x

1

3

2

5

4 6
Montagem do painel lateral

Aplica-se a:
WallPro Double- DM

• Repita as instruções do parágrafo 4.3.3 para instalar o 
outro painel lateral. 

Aplica-se a: 
WallPro Single-
WallPro Basic

EM

• Repita as instruções do parágrafo 4.3.3 para instalar o 
painel lateral17, com exceção das etapas (4) e (6). Para 
alinhar o painel, coloque primeiro dois parafusos M6x16 
nos cantos superiores. Em seguida, instale os 22 parafusos 
restantes. 

4.3.4 Suporte de braço

Aplica-se a:
DM

ATENÇÃO!
Verifique se você instalou a placa de reforço atrás 
do painel lateral; consulte o parágrafo4.3.1.

Fig. 4.5
• Instale o suporte do braço na unidade de filtro com 4 

parafusos M12x3018 e arruelas M12. 

17. WallPro Single: painel lateral cego | WallPro “EM”: painel lateral com flange de 
entrada + válvula de retenção

18. Os que você usou para alinhar o painel lateral na etapa 4.3.3

Fig. 4.5 Montagem do suporte do braço

Aplica-se a:
WallPro Double- DM

Se aplicável: 
• Faça o mesmo procedimento para o outro suporte de 

braço.

Aplica-se a:
EM

Altura de instalação recomendada do suporte do braço: aprox. 
2-2,3 m (6,5-7,5 pés) do piso (parte superior do suporte de 
parede). Consulte também a nota de rodapé na página 6.

• Instale o (s) suporte (s) do braço na posição desejada na 
parede, de preferência o mais próximo possível da unidade 
de filtro.

4.4 Ventilador de extração

Dependendo da configuração selecionada, o pacote contém um 
tipo de ventilador FUA-3000 ou FUA-4700. Você pode instalar 
o ventilador em diferentes posições para obter a direção de 
saída desejada; 
 - FUA-3000: 6 direções possíveis
 - FUA-4700: 2 direções possíveis (esquerda e direita)

Consulte Fig. IIIa página 19 para uma visão geral 
das possíveis direções de saída. 

Para instalar o ventilador, faça o seguinte. 

Fig. 4.6
• Coloque a tira de borracha adesiva (A) em torno da 

abertura de entrada na parte superior da unidade de filtro. 
Verifique se a tira não cobre totalmente os orifícios. 

• Desmonte o painel de serviço (consulte Fig. 2.1F). 

Fig. 4.6 

A

Fita de borracha adesiva 
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Se você deseja conectar um duto de saída e / ou 
silenciador ao ventilador, recomendamos instalar a 
transição de saída necessária (de retangular para 
redonda) primeiro. Consulte o parágrafo 4.10.1 para 
as instruções de instalação. 

O flange de entrada do ventilador contém 6 parafusos. As 
posições desses parafusos correspondem aos 6 orifícios na 
parte superior da unidade de filtro; 2 furos grandes e 4 
pequenos. Para instalar o ventilador, você precisa apenas dos 
4 orifícios pequenos. 

Fig. 4.7
• Determine a direção de saída desejada do ventilador. 
• Determine quais 4 parafusos correspondem aos 4 

pequenos orifícios na unidade de filtro. 
• Remova esses 4 parafusos do flange de entrada19. 
• (1) Coloque 4 pinos de posicionamento (A) na posição dos 

parafusos removidos.
• (2) Coloque cuidadosamente o ventilador em cima da 

unidade de filtro. Coloque os pinos de posicionamento nos 
4 orifícios. 

• Coloque 4 porcas de fixação M8 (B) por dentro nos pernos 
e aperte-os.

• Instale o painel de serviço. 

Fig. 4.7 

A (4x) 

B (4x) 

2

1

Parafusos de posicionamento

4.5 Conexão de ar comprimido  
(unidade de filtro)

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

Fig. 4.8
• Instale um acoplamento de liberação rápida com uma rosca 

macho G 3/8” no encaixe fêmea (A) na unidade.
• Instale uma mangueira de suprimento de ar comprimido 

neste acoplamento. 
• Conecte as mangueiras de ar20 nos conectores + e 

− (B+C).

19. Você não precisa mais desses quatro parafusos. Os outros dois parafusos 
permanecem sem uso, mas devem permanecer no flange de entrada

20. As cores diferentes simplificam a conexão correta à caixa de controle

Fig. 4.8 

A B

E

C

Conexão de ar comprimido (parte traseira da unidade)

4.6 Suporte de parede

ATENÇÃO!
Antes de instalar o suporte de parede, verifique se a 
parede ou a estrutura de montagem é forte e rígida 
o suficiente. Consulte a seção 1.4 para o peso da 
unidade de filtro, ventilador e braço (s) de extração. 

• Consulte Fig. VI a página 21 para obter a altura de 
instalação recomendada21 e o padrão de orifícios do 
suporte de parede. 

Para instalar o suporte de parede, faça o seguinte. 

Fig. 4.9
• O suporte de parede está temporariamente conectado à 

unidade por uma braçadeira. Corte a braçadeira. 
• Instale o suporte de parede (B) na parede ou na estrutura 

de montagem. Use todos os 4 pontos de montagem. 
Verifique se o suporte de parede está nivelado. 

• Levante a unidade e insira os ganchos (A) nas fendas do 
suporte de parede. 

• Prenda a unidade no suporte de parede com os parafusos 
M10x30, contraporcas M10 e arruelas M10 (C). 

Fig. 4.9 

B

A

C
Montagem do suporte de parede

21. No caso de um tipo “EM”, a altura de instalação é menos crítica, pois os braços 
de extração são montados separadamente da unidade de filtro. No entanto, 
para evitar dobras (= queda de pressão) no duto, recomendamos instalar a 
unidade de filtro na altura indicada e conectar os braços o mais próximo 
possível da unidade de filtro.
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4.7 Braço de extração

Para a montagem do (s) braço (s) de extração, consulte o 
manual de instalação do KUA-160 ou KUA-200, fornecido com 
o produto. 

4.7.1 LL-5.5/24 | Interruptor manual de ligar / 
desligar no exaustor, incl. luz de trabalho LED 
(opcional)

• Instale o LL-5.5/24 no exaustor do braço de extração, de 
acordo com a folha de instruções fornecida com o produto.

Subsequentemente:

Fig. 4.10
• Passe o cabo pelo braço de extração até o flange rotativo 

(A). 
• Alimente o cabo através do anel isolante na prensa-cabo 

(B). 
• Aperte os bucins. 

Fig. 4.10 

B

A

Anel isolante + prensa-cabo

Fig. 4.11
• Solte a tremonha (D) para obter acesso ao interior da 

unidade. 
• Apenas tipos “DM”: Passe o cabo pela placa de reforço (A). 
• Remova a ficha (C) da prensa-cabo (esquerda ou direita) 

22mais próxima (B), logo abaixo do painel indicador. 
• Passe o cabo pela prensa-cabo (B) dentro da unidade. 
• Aperte os bucins. 

Fig. 4.11 

B

A

DM

C

D

Conexão à cabo

22. No caso de um WallPro Double: use a prensa-cabo esquerda para o braço 
esquerdo e vice-versa

Fig. 4.12
• Retire a tampa do painel indicador. 
• Corte o cabo no comprimento apropriado. 
• Conecte o cabo conforme indicado abaixo. Os números dos 

cabos (#) correspondem aos da folha de instruções 
fornecida com o LL-5.5 / 2423. 

Fio # Cor Conexão

03 vermelho 1 

04 preto 2 

05 cinza 2 

06 azul 3 

 

H6

H5

W
orking
Light

External
start/stop

1
2

2
3

4
5

6
7

8

1
2

2
3

4
5

6
7

8

X2

X1

Fig. 4.12 Conexão do cabo dentro do painel indicador

ATENÇÃO!
Antes de prosseguir, certifique-se de que todos os 
prensa-cabos estejam totalmente apertados, para 
evitar vazamento de poeira. 

4.7.2 Duto de entrada

Aplica-se a: 
DM

Fig. 4.13
• Coloque a tira de borracha adesiva (G) em torno da 

abertura do suporte do braço. Verifique se a tira não cobre 
totalmente os orifícios. 

• Coloque o flange de montagem (D) sobre o flange do duto 
(C). 

• Coloque a dobra (E) no flange do duto (C). 
• Coloque o outro lado da dobra (E) no flange de entrada24 

(B). 
• Instale o flange de montagem no suporte do braço com 

parafusos 4x M8 com arruelas 8x e porcas de fixação 4x 
(F), que são fornecidas com o braço extrator. 

• Verifique se todas as conexões estão estanques. 

23. Interruptor de ligar / desligar manual, incl. luz de trabalho LED

24. Flange de entrada + válvula de retenção (montagem)
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Fig. 4.13 

4x

B

C

A

EM

D

E

F

G

Duto de entrada

Aplica-se a: 
EM

• Instale o duto25 entre B (ou A) e o braço de extração. 
• Verifique se todas as conexões estão estanques. 

4.8 Caixote de lixo

Para instalar o caixote do lixo, faça o seguinte. 

Fig. 4.14
• Instale o conjunto da lata de lixo (C) na tremonha (A) com 

o grampo do duto fornecido (B). 
• Gire o botão rotativo (D) na posição vertical para abrir a 

válvula de corte. 

A

C

B

D

Fig. 4.14 Montagem do caixote do lixo

4.8.1 Conjunto de extensão do caixote do lixo (opção)

Para facilitar a manutenção, você pode instalar o caixote do 
lixo no chão através do conjunto de extensão do caixote do 
lixo. 
O conjunto de extensão do caixote do lixo consiste nos 
seguintes componentes:

Fig. 4.15
A Anel de conexão do duto
B Duto de extensão Ø 200 mm (a ser adquirido localmente)
C Braçadeira de mangueira
D Colar de borracha
E Mangueira de PVC
F Braçadeira de mangueira
G Colar de borracha
H Anel de conexão da mangueira 
I Braçadeira para duto

25. Ø 160 mm ou Ø 200 mm, dependendo do diâmetro da entrada

Fig. 4.15 

A

B

C
D

E

F
G

H
I

Conjunto de extensão para caixote do lixo 

• Instale o conjunto de extensão do caixote do lixo entre a 
unidade de filtro e o caixote do lixo com os componentes 
fornecidos + duto de extensão. 

• Use os anéis de borracha para tornar as conexões 
herméticas.

4.9 Caixa de controle

4.9.1 Conexãos

Aplica-se a todos os tipos de unidades

Consulte o diagrama elétrico fornecido 
separadamente para as conexões elétricas. Consulte 
o parágrafo4.1.1 para obter as especificações de 
cabo necessárias. 

Fig. 4.16
• Instale a caixa de controle em uma posição apropriada.
• Conecte a caixa de controle ao ventilador (B). 
• Conecte o cabo de controle (C) da unidade de filtro à caixa 

de controle (consulte Fig. 4.8E). 
• Instale as mangueiras de ar (D). Verifique se + e – 

corresponde à conexão + e – na parte traseira da unidade 
de filtro26 (consulte Fig. 4.8B + C). 

• Conecte a caixa de controle à rede elétrica (A). 

26. Cuidado com a cor das mangueiras
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A B C D

POWER ON
NL | BEDRIJFSGEREED
DE | STROMVERSORGUNG EIN
FR | SOUS TENSION
ES | TENSIÓN ELÉCTRICA ENCENDIDA
IT | ALIMENTAZIONE ACCESA
PT | ALIMENTAÇÃO LIGADA
PL | ZASILANIE

FILTER CLEANING
FILTERREINIGING         

FILTERREINIGUNG         
DÉCOLMATAGE DU FILTRE         

LIMPIEZA DEL FILTRO         
PULIZIA DEL FILTRO        

LIMPEZA DO FILTRO          
CZYSZCZENIE FILTRA         

START/STOP FAN
VENTILATOR AAN/UIT         
VENTILATOR EIN/AUS         

VENTILATEUR MARCHE/ARRÊT         
ARRANQUE/PARO VENTILADOR         

AVVIO/ARRESTO DELL’ASPIRATORE         
INICIAR / PARAR VENTILADOR         

START/STOP WENTYLATORA         

FILTER CLOGGED
NL | FILTER VERSTOPT
DE | FILTER GESÄTTIGT
FR | FILTRE OBSTRUÉ
ES | FILTRO OBSTRUIDO
IT | FILTRO OSTRUITO
PT | FILTRO OBSTRUÍDO
PL | FILTR ZATKANY

|  NL
|  DE
|  FR
|  ES
|  IT
|  PT
|  PL

|  NL
|  DE
|  FR
|  ES
|  IT
|  PT
|  PL

A

B

C

D

E

Ligações

A  Cabo de alimentação para rede

B  Cabo do motor para ventilador

C  Cabo de controle para unidade de filtro 

D  Mangueiras de ar para unidade de filtro 

Fig. 4.16 Caixa de controle

4.9.2 Ajuste de pressão

Aplica-se a todos os tipos de unidades

O pressostato diferencial dentro do painel de controle ativa o 
sistema de limpeza do filtro assim que a queda de pressão 
atinge o valor limite. Isso garante o melhor desempenho da 
unidade. A configuração da pressão depende da configuração 
específica e da frequência do motor. 

• Determine o valor limite necessário (pressão em mbar) na 
tabela abaixo. 

WallPro Ø do 
braço 

Potência do ventilador Ajuste de 
pressão (mbar)

Single 160 1,1 kW 9

200 1,1 kW 13

2,2 kW (PowerPlus) 19

Double 160 2,2 kW 14

200 2,2 kW 18

Basic*) n/a 1,1 kW 9

2,2 kW (PowerPlus) 19

*) Como o fabricante não sabe em qual configuração o WallPro Basic 
está instalado, você deve usar esses valores de configuração de 
pressão apenas como orientação. O ajuste ideal da pressão será uma 
questão de experiência. Quanto mais baixa a pressão, mais rápido o 
sistema de limpeza do filtro é ativado. 

Em caso de ativação precoce: aumente a configuração da pressão.
Em caso de ativação tardia: diminua o ajuste da pressão.

O tamanho do passo recomendado para aumentar / diminuir é de 3 
mbar.

Fig. 4.17
• Desmonte a tampa transparente do pressostato diferencial.
• Defina a pressão necessária de acordo com a tabela. 
• Instale a tampa.
• Feche e trave a caixa de controle.

Fig. 4.17 

mbar   

   
 6

   
 1

0 
  1

5 
  2

0   25   30   35   40
   45   50   

Pressostato diferencial 

4.10 Saída do ventilador

O ventilador possui uma saída retangular com grade para 
recirculação27 do ar filtrado na oficina. Nesse caso, a transição 
de saída do ventilador fornecida - de retangular para redonda 
- é redundante. 

Para montar o silenciador opcional 28ou um duto de saída, 
instale primeiro a transição da saída do ventilador. A tabela 
abaixo mostra as várias possibilidades de saída. 

Saída do 
ventilador

Recirculação

Transição de 
saída

Duto de 
saída

Exaustão para a atmosfera

Silenciador Recirculação

Duto de 
saída

Exaustão 
para a 

atmosfera

4.10.1 Transição de saída

Fig. 4.18
• Determine a configuração de tomada desejada.

Em caso de recirculação direta do ar, a transição de saída é 
redundante. 

Se aplicável:
• Desmonte a grade (A). 
• Instale a transição de saída (B) no ventilador com os 

parafusos e porcas da grade. 
• Instale o silenciador opcional e / ou o duto de saída na 

transição de saída. 

27. Verifique se a recirculação é permitida pelos regulamentos estaduais ou locais

28. Consulte o parágrafo 1.3
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Fig. 4.18 

A

B

Transição de saída

4.11 √
√
√

Lista de verificação de  
comissionamento

# Verifica Consulte 
o par.

OK

1. Todos os cabos estão instalados 
corretamente?

4.9.1

2. As mangueiras de ar (+ e -) estão 
instaladas corretamente? 

4.9.1

3. O sentido de rotação do ventilador está 
correto? Uma seta na carcaça do 
ventilador indica a direção correta.

4. A unidade de filtro está conectada ao 
suprimento de ar comprimido? 

4.5

5. No caso do LL-5.5/24 opcional (botão 
liga / desliga + luz de trabalho): 
Todas as prensa-cabos estão totalmente 
apertadas? 

4.7.1

6. O ajuste da pressão está correto? 4.9.2

7. A válvula de corte do caixote do lixo 
está aberta?

4.8

5 UTILIZAÇÃO

AVISO!
Perigo de incêndio! Não use o produto para 
aplicações de polimento em combinação com 
retificação, soldadura ou qualquer outra aplicação 
que gere faíscas. 
Consulte o capítulo 3 / Instruções de segurança / 
Uso.

5.1 Painel de controle

O WallPro possui uma caixa de controle separada. Controles e 
indicadores: 

Fig. 5.1
A ALIMENTAÇÃO LIGADA | LED branco que indica que a 

caixa de controle está conectada à rede elétrica e que a 
energia está ligada

B FILTRO OBSTRUÍDO | LED vermelho que indica que é 
necessário substituir o cartucho de filtro

C Interruptor principal | (des) energizar toda a unidade
D LIMPEZA DO FILTRO | botão com LED preto para ativar o 

sistema de limpeza do filtro manualmente
E INICIAR / PARAR VENTILADOR | botão com LED verde para 

iniciar e parar o ventilador

Fig. 5.1 

A B C D

POWER ON
NL | BEDRIJFSGEREED
DE | STROMVERSORGUNG EIN
FR | SOUS TENSION
ES | TENSIÓN ELÉCTRICA ENCENDIDA
IT | ALIMENTAZIONE ACCESA
PT | ALIMENTAÇÃO LIGADA
PL | ZASILANIE

FILTER CLEANING
FILTERREINIGING         

FILTERREINIGUNG         
DÉCOLMATAGE DU FILTRE         

LIMPIEZA DEL FILTRO         
PULIZIA DEL FILTRO        

LIMPEZA DO FILTRO          
CZYSZCZENIE FILTRA         

START/STOP FAN
VENTILATOR AAN/UIT         
VENTILATOR EIN/AUS         

VENTILATEUR MARCHE/ARRÊT         
ARRANQUE/PARO VENTILADOR         

AVVIO/ARRESTO DELL’ASPIRATORE         
INICIAR / PARAR VENTILADOR         

START/STOP WENTYLATORA         

FILTER CLOGGED
NL | FILTER VERSTOPT
DE | FILTER GESÄTTIGT
FR | FILTRE OBSTRUÉ
ES | FILTRO OBSTRUIDO
IT | FILTRO OSTRUITO
PT | FILTRO OBSTRUÍDO
PL | FILTR ZATKANY

|  NL
|  DE
|  FR
|  ES
|  IT
|  PT
|  PL

|  NL
|  DE
|  FR
|  ES
|  IT
|  PT
|  PL

A

B

C

D

E

Painel de controle 

A própria unidade de filtro contém um painel indicador com 
duas luzes piloto, que correspondem às da caixa de controle:

Fig. 5.2
A LED vermelho aceso | indica que é necessário substituir o 

cartucho de filtro
B LED verde aceso | indica que o ventilador está funcionando

Fig. 5.2 

A

B

C

D

E

A

B

Painel indicador 

5.2 Utilização

ATENÇÃO
Durante o uso, verifique se a válvula de corte está 
aberta. Consulte Fig. 4.14C (botão rotativo na 
posição vertical). 

Referir-se Fig. 5.1
• Posicione a campânula do braço de extração a max. 480 

mm da fonte de poluição. Consulte Fig. VII a página 21 
para a posição correta.

• Verifique se o amortecedor de fechamento dentro do braço 
de extração está aberto (consulte Fig. VIII a página 21). 

• Certifique-se de que o interruptor principal esteja ligado. 
• Pressione o botão INICIAR / PARAR VENTILADOR (E) para 

ativar o ventilador29.
• Iniciar a soldadura.
• Quando a posição da soldadura mudar, mova o exaustor 

para a posição correta em relação à soldadura.

AVISO!
Para manter o fumo de soldadura afastado da zona 
de respiração do soldador, verifique se toda o fumo 
foi extraída pelo exaustor. 

29. Opções para ativar o ventilador: interruptor liga / desliga no exaustor do braço 
extrator ou automaticamente através de um sensor de cabo de soldagem 
(WCS-WP)
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• Desligue a unidade aprox. 20 segundos depois de terminar 
a soldagem. 

Durante o uso, verifique regularmente o status do LED 
vermelho (FILTRO OBSTRUÍDO). Quando este LED está 
aceso, é necessário substituir o cartucho de filtro (consulte o 
parágrafo 6.2). 

Para evitar a substituição desnecessária do filtro, 
verifique se: 
 - ar comprimido está disponível e conectado
 - o ajuste da pressão está correto (consulte o 
parágrafo 4.9.2) 

5.3 Sistema de limpeza de filtros

O sistema de limpeza do filtro pode ser ativado de três 
maneiras diferentes e ocorre offline (ventilador desligado) ou 
online (ventilador ativado). 

Ativação do sistema de limpeza de 
filtros (somente online)

O
ffl

in
e

O
n

lin
e

#
 c

ic
lo

s 
d

e 
lim

p
ez

a  

D
u

ra
çã

o 
(s

eg
.)

Automatica-
mente

no desligamento do 
ventilador √ 1 60

pressão controlada √ 1 60

Manualmente por botão √ √ 1 60

Um ciclo de limpeza consiste em seis pulsos de ar comprimido.

Automaticamente | no desligamento do ventilador
Após ≥ 30 minutos de operação (intermitente ou contínua), 
um ciclo de limpeza ocorre quando o ventilador está desligado, 
com um tempo de atraso de 15 segundos. Se o ventilador 
começar a funcionar novamente dentro desses 15 segundos, o 
sistema de limpeza do filtro não será ativado. 

Automaticamente | pressão controlada
Nesta situação, um pressostato ativa o sistema de limpeza do 
filtro imediatamente quando a queda de pressão atinge o valor 
limite. 

Manualmente | por botão
Para ativar o sistema de limpeza do filtro manualmente, faça o 
seguinte. 

• Mantenha pressionado o botão LIMPEZA DO FILTRO 
(consulte Fig. 5.1D) por 5 segundos. 

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.

Compo-
nente

Acção Frequência: a 
cada X meses

X=6 X=12

Unidade de filtro

Caixote de 
lixo

Esvaziar; consulte o parágrafo 
6.3

*)

Caixa Limpe o exterior com um 
detergente não agressivo

X

Limpe o interior com um 
aspirador industrial e remova a 
poeira do compartimento do filtro

X

Verifique o material de vedação 
da porta. Substitua se necessário

X

Cabo de 
alimentação

Verifique se há danos. Repare ou 
substitua, se necessário

X

Ventilador de extração

Caixa do 
ventilador

Verifique se há partículas 
incrustadas. Limpe se necessário

X

Braço de extração

Tubos Limpe o exterior com um 
detergente não agressivo

X

Limpe o interior completamente X

Mangueiras 
flexíveis

Verifique se há rachaduras ou 
danos. Substitua se necessário

X

Campânula Verifique o movimento da 
campânula Se necessário, ajuste 
o atrito; consulte o parágrafo 6.4

X

Movimento 
do braço

Verifique o movimento horizontal, 
vertical e diagonal do braço. Se 
necessário, ajuste o atrito; 
consulte o parágrafo 6.4

X

*) Durante o uso, você deve verificar o nível do conteúdo na bandeja 
de poeira regularmente. A frequência de esvaziamento depende da 
intensidade do uso e será uma questão de experiência. No estágio 
inicial, verifique o nível do conteúdo da bandeja de poeira 2 vezes por 
mês.

6.2 Substituição do filtro

Quando o LED vermelho (FILTRO OBSTRUÍDO) 
estiver aceso, você deverá substituir o cartucho de 
filtro. 

Equipamento de Proteção Individual 
(EPI)
Use proteção respiratória e luvas de 
proteção ao substituir o cartucho de filtro. 

AVISO!
Não substitua o cartucho de filtro enquanto o 
ventilador estiver funcionando.

Para substituir o cartucho de filtro, faça o seguinte. 

Digitalize o código QR para assistir a 
uma breve demonstração sobre a 
substituição do filtro.

Fig. 6.1
• Desligue da alimentação a unidade.
• Gire o botão rotativo (A) na posição horizontal para fechar 

a válvula de corte.
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• Solte o grampo de liberação rápida (F) e remova o caixote 
do lixo (G).

• Solte o grampo do duto (D) e remova o flange (E). 

Se houver espaço suficiente atrás da unidade de 
filtro para girar a tremonha, incluindo o flange 90 °, 
não é necessário remover o flange. 

• Solte os 2 botões giratórios (C) e solte a estrutura da bolsa 
(B). 

Fig. 6.1 

A

B

D
C (2x)

E

F

G

Moldura do saco

Fig. 6.2
• (1) Coloque uma sacola plástica por dentro, através da 

estrutura da sacola. 
• (2) Feche a estrutura da bolsa e (3) aperte-a com os 2 

botões giratórios. 

Fig. 6.2 

2

1

3

Saco de plástico

Para garantir a remoção do filtro sem poeira, você deve 
afrouxar os botões em estrela da tremonha e o cartucho de 
filtro pela parte externa da sacola plástica. Isso significa que 
você não toca os botões diretamente.

Fig. 6.3
• Desaperte os botões de duas estrelas (D) e solte a 

tremonha (C). 
• Mova a tremonha na posição totalmente vertical. Trave a 

tremonha com as tampas (B). 
• Solte o botão em estrela (A) e, com cuidado, abaixe o 

cartucho de filtro na sacola plástica. 
• Levante o saco plástico, vire-o e feche-o com uma 

braçadeira.
• Desaperte os 2 botões giratórios e solte a estrutura da 

bolsa novamente (consulte Fig. 6.2).
• Limpe o interior da unidade de filtro com um aspirador 

industrial. 
• Instale um novo cartucho de filtro, coloque a arruela30 na 

haste e aperte o botão estrela31. 
• Solte a tampa permanece (B). 
• Feche a tremonha e aperte os botões em estrela. Aperte-os 

completamente para evitar vazamentos. 
• Feche a estrutura da bolsa e aperte os manípulos laterais. 
• Instale o caixote do lixo. 
• Gire o botão rotativo (consulte Fig. 4.14D) na posição 

vertical para abrir a válvula de corte. 
• Energizar a unidade. 
• Mantenha pressionado o botão LIMPEZA DO FILTRO 

(consulte Fig. 5.1D) por 10 segundos para redefinir o LED 
vermelho. 

• Elimine o cartucho de filtro usado de acordo com os 
regulamentos locais ou estaduais.

Fig. 6.3 

A

C

B

B

D

Substituição do cartucho de filtro

6.3 Esvaziamento do caixote do lixo

Devido à válvula de corte, é possível esvaziar o caixote do lixo 
enquanto o ventilador está funcionando. Portanto, não é 
necessário desenergizar a unidade. 

Equipamento de Proteção Individual 
(EPI)
Use proteção respiratória e luvas de 
proteção quando esvaziar a bandeja de 
poeira.

30. A arruela é fornecida com o novo cartucho de filtro

31. O botão estrela está preso a uma corda para evitar perdas
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AVISO!
Não esvazie o caixote do lixo enquanto ocorrer um 
ciclo de limpeza do filtro. Verifique se o LED azul 
(consulte Fig. 5.1D) no painel de controle está 
apagado. 

Para esvaziar o caixote do lixo, faça o seguinte. 

Fig. 6.4
• Opção: desligue da alimentação a unidade.
• Gire o botão rotativo (A) na posição horizontal para fechar 

a válvula de corte. 
• Solte o grampo de liberação rápida (B) e remova o caixote 

do lixo (C).
• Esvazie o caixote do lixo. 
• Instale o caixote do lixo e aperte o grampo de liberação 

rápida. 
• Gire o botão rotativo (A) na posição vertical para abrir a 

válvula de corte. 
• Se aplicável: energizar a unidade. 
• Elimine o conteúdo do caixote do lixo de acordo com os 

regulamentos locais ou estaduais. 

Fig. 6.4 

A

B

C

Esvaziamento do caixote do lixo

6.4 Ajuste do braço

Se o braço de extração, ou parte dele, não permanecer na 
posição desejada, você deverá ajustar o atrito. Consulte o 
manual de instalação correspondente como ajustar a balança. 

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.

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

Sintoma Problema Causa 
provável

Solução

O LED 
vermelho 
(FILTRO 
OBSTRUÍDO) 
está aceso 

Queda de 
pressão no 
cartucho de 
filtro está 
muito alta

O ajuste da 
pressão não 
está correto

Defina o valor 
limite correto; 
consulte o 
parágrafo 4.9.2

Não há ar 
comprimido 
disponível

Conecte ou repare 
o suprimento de ar 
comprimido

Cartucho de 
filtro obstruído

Substitua o 
cartucho de filtro; 
consulte o 
parágrafo 6.2

Sintoma Problema Causa 
provável

Solução

O LED 
vermelho 
(FILTRO 
OBSTRUÍDO) 
permanece 
aceso, 
mesmo após 
a substituição 
do filtro

Indicação de 
status 
incorreta

O botão 
LIMPEZA DO 
FILTRO para 
redefinir o LED 
vermelho não é 
pressionado o 
tempo 
suficiente

Mantenha 
pressionado o 
botão LIMPEZA DO 
FILTRO (consulte 
Fig. 5.1D) por 10 
segundos 

O ventilador 
não inicia

A unidade 
não funciona

Sem tensão de 
rede

Ligue a tensão da 
rede

O cabo de 
alimentação 
está com 
defeito

Repare ou substitua 
o cabo de 
alimentação

Contatos soltos Repare os contatos

Motor com 
defeito

Repare ou substitua 
o motor

O botão 
INICIAR/PARAR 
VENTILADOR 
(verde) está 
com defeito

Substitua o botão 
verde

Relé térmico 
ativado

Reset o relé térmico

O relé térmico 
está com 
defeito

Substitua o relé 
térmico

O ventilador 
faz um 
zumbido, mas 
não anda

Capacidade 
de extração 
insuficiente 
ou nenhuma 
extração

O motor usa 2 
fases em vez 
de 3

Repare a conexão 
de fase

Má 
capacidade 
de extração

A unidade 
não funciona 
corretamente

O amortecedor 
de fechamento 
no exaustor do 
braço de 
extração está 
(parcialmente) 
fechado

(Totalmente) abra o 
amortecedor

Sentido de 
rotação 
invertido do 
motor (somente 
motor trifásico)

Alterar o sentido de 
rotação

Poluição da 
instalação

Cartucho de 
filtro rasgado 
ou colocado 
incorretamente

Substitua o 
cartucho de filtro 
ou coloque-o 
corretamente

Não foi 
efetuada a 
limpeza do 
filtro

Conexão frouxa 
de ar 
comprimido

Repare a conexão 
de ar comprimido

Sem ar 
comprimido 
disponível ou 
pressão de ar 
muito baixa

Conecte ou repare 
o suprimento de ar 
comprimido

Válvula de 
membrana 
defeituosa ou 
desgastada

Substitua a válvula 
de membrana

Som sibilante Não foi 
efetuada a 
limpeza do 
filtro

Válvula de 
membrana 
defeituosa ou 
desgastada

Substitua a válvula 
de membrana
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Sintoma Problema Causa 
provável

Solução

O braço de 
extração não 
fica na 
posição 
desejada

Escape de 
fumaça; sem 
extração 
adequada

A configuração 
de fricção não 
está correta

Consulte o manual 
de instalação 
correspondente

Você não 
pode colocar 
o braço na 
posição 
desejada

O botão 
LIMPEZA DO 
FILTRO não 
reage 

Nenhuma 
ativação 
manual do 
sistema de 
limpeza do 
filtro

O botão não é 
pressionado por 
tempo 
suficiente. 

Mantenha 
pressionado o 
botão por 5 
segundos

O botão 
LIMPEZA DO 
FILTRO (azul) 
está com 
defeito

Substitua o botão 
azul

Vazamento 
de poeira da 
tremonha

A vedação é 
insuficiente

A tira de 
borracha 
adesiva está 
danificada ou 
gasta

Substitua a tira de 
borracha adesiva

Os botões em 
estrela da 
tremonha não 
estão 
totalmente 
apertados

Aperte totalmente 
os botões em 
estrela

Vazamento 
de poeira do 
braço de 
extração

A válvula de 
retenção não 
está 
funcionando 
corretamente

A válvula de 
retenção não 
pode fechar 
corretamente 
devido à 
poluição

Limpe a válvula de 
retenção

Falha mecânica Substitua a válvula 
de retenção

8 PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

8.1 Unidade de filtro

As seguintes peças de reposição estão disponíveis 
para a unidade de filtro;
 - consulte a vista explodida na página 22

8.2 Caixa de controle

As seguintes peças de reposição estão disponíveis para a caixa 
de controle;
 - consulte a vista explodida na página 23

8.3 Braço de extração

As seguintes peças de reposição estão disponíveis para os 
braços de extração;
 - KUA-160: consulte o manual correspondente
 - KUA-200: consulte o manual correspondente

8.4 Ventilador de extração

As seguintes peças de reposição estão disponíveis para o 
ventilador; 
 - FUA-3000: consulte o manual correspondente
 - FUA-4700: consulte o manual correspondente

9 DIAGRAMA ELÉCTRICO

Consulte o diagrama eléctrico fornecido 
separadamente.

10 DESCARTE

A desmontagem e descarte da unidade devem ser 
feitas 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 com segurança a unidade, siga as instruções 
de segurança a seguir.

Antes da desmontagem da unidade: 
 - desconecte-o da rede elétrica
 - desconecte-o do ar comprimido
 - limpe o exterior

Durante a desmontagem da unidade:
 - certifique-se de que a área seja suficientemente ventilada, 
p.e. por uma unidade de ventilação móvel

Após a desmontagem da unidade:
 - limpe a área de desmontagem

10.2 Eliminação

Descarte os poluentes e a poeira, juntamente com o cartucho 
de filtro usado, de maneira profissional, de acordo com os 
regulamentos federais, estaduais ou locais.

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:
 - Unidade de filtro WallPro

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
 - Em conformidade com W3 (EN-ISO 15012-1: 2013)

Assinatura:

Nome: M.S.J. Ligthart
Cargo: Gestor de Produto
Data de emissão:  15 de junho de 2019

Para uma declaração CE do ventilador, consulte o manual 
correspondente. 
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ANEXO

Fig. I Dimensões

A

B

C

E

D
F

G

H

WallPro mm pol.
A 700 27.6
B Single

1991 78.4
Basic

Single PowerPlus
2059 81.1Basic PowerPlus

Double
C 1236 48.7
D 975 38.4
E 764 30.1
F 123 4.8
G + KUA-160 Ø 160 Ø 6

+ KUA-200 Ø 200 Ø 8
H 1040 40.9

B

A

C
D

E

Caixa de controle mm pol.
A 435 14.3
B 400 13.1
C 300 9.4
D 333 10.9
E 161 5.3
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ANEXO

Fig. II Área de trabalho

WallPro Single WallPro Double

1 2012345 1 2 3 40

1

1

2

2

3

3

4

4

0

1

1

2

2

3

3

4

4

0

12345 5

A

B

C

C

D

D

A A

B B

C

C

D

DD

C

C

D

F

E

F

E

1 2012345 1 2 3 40

1

1

2

2

3

3

4

4

0

1

1

2

2

3

3

4

4

0

12345 5

A

B

C

C

D

D

A A

B B

C

C

D

DD

C

C

D

F

E

F

E

KUA- 160/3H 160/4H 200/3H 200/4H
Máx. distância (m) A B A B
Máx. ângulo C C D D

Posição de montagem
E Montagem na parede
F Em um poste ou similar

Fig. III Possíveis direções de saída do ventilador

FUA-3000 FUA-4700
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ANEXO
Fig. IV Configurações + material de montagem

WallPro

Single

DM DMEM EM

Double

WallPro

+ kit 3 + kit 3

+ kit 3

+ kit 2 + kit 2 + kit 2 + kit 2 + kit 2+ kit 2

+ kit 4 + kit 4 + kit 4

+kit 5
+kit 5 +kit 5

GEN. MOUNTING MAT. kit 1 GEN. MOUNTING MAT. kit 1

+ SET 1 + SET 6

Single Double Basic

DM EM DM EM

+ SET 2 + SET 2 + SET 2 + SET 2 + SET 2 + SET 2 + SET 2

+ SET 3 + SET 3 + SET 3

+ SET 4 + SET 4 + SET 4 + SET 4 + SET 4 + SET 4

+ SET 5 + SET 5 + SET 5 + SET 5 + SET 5 + SET 5 + SET 5

SET 1 | Suporte de parede

2x
Parafuso M10x30

2x
Porca M10

4x
Anilha 10 mm

SET 2 | Painel lateral

1x
Bujão M16

1x
Porca M16

1x
Prensa-cabos M16

24x
Parafuso M6x16

24x
Anilha de vedação 6 
mm

SET 3 | Placa de reforço

7x
Parafuso de flange 
M6x16

4x
Porca de caixa M12 

SET 4 | Suporte de braço + 
duto de entrada

4x
Parafuso M12x30

4x
Anilha 12 mm

1x
Fita de borracha 
adesiva 0,6 m

8x
Anilha 8 mm

4x
Parafuso M8x40

4x
Porca M8

SET 5 | Flange do duto + 
válvula de retenção

6x
Parafuso M6x16

6x
Porca M6

6x
Anilha de vedação 6 
mm

6x
Arruela 6 mm

2x
Parafuso autorroscante 
4,2x13 mm

SET 6 | Ventilador

4x
Parafuso de 
posicionamento

4x
Porca de fixação M8

1x
Fita de borracha 
adesiva 0,9 m (3 pés)
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ANEXO

Fig. V Posição de montagem do painel lateral

± 3 mm 
 (⅛ in.)

Folga entre o painel lateral e a caixa (superior + inferior)

Fig. VI Altura de instalação

A

B
C

E

D

mm pol. m pés

A 560 22.05 E 2,25 - 2,55 7.5 - 8.5

B 15 0.60

C 12 0.50

D 300 11.8

Altura de instalação recomendada (E) + padrão de orifício

Fig. VII Posicionamento do braço extrator

A
B

A
B

A = 480 mm (19 in.) B = >480 mm (19 in.)

Fig. VIII Válvula de corte e controle
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ANEXO

Fig. IX Unidade de filtro de vista explodida (WallPro)

0000100306 | 50Hz
0000100308 | 50Hz
0000102923 | 60Hz
0000102925 | 60Hz
0000102926 | 60Hz
0000103156 | 60Hz

0000102411

0000115654
7900030800

0000117901

0000115683

0040900010

0000117119

0000118185

0000117120

0000117546

0000117872

0000117875

0000117871

0000117900

0000118194

WallPro Peças de substituição
0000100306 FUA-3000 (IEC); 400V/3ph/50Hz
0000100308 FUA-4700 (IEC); 400V/3ph/50Hz
0000102411 Válvula de drenagem ½ polegada
0000102923 FUA-3000 (NEMA); 208-230/460V/3ph/60Hz
0000102925 FUA-4700 (NEMA); 208-230/460V/3ph/60Hz
0000102926 FUA-4700 (NEMA); 575V/3ph/60Hz
0000103156 FUA-3000 (NEMA); 575V/3ph/60Hz
0000115654 NRV-200 / Válvula de retenção Ø 200 mm
0000115683 Caixote de lixo
0000117119 Indicador de serviço (LED verde)
0000117120 Indicador de serviço (LED vermelho)

WallPro Peças de substituição
0000117546 CART-O/PTFE/20 / Cartucho de filtro
0000117871 Botão estrela M8x50
0000117872 Botão estrela M8 + cordão
0000117875 Botão de orelhas M6
0000117900 Material de vedação para a estrutura do saco
0000117901 Material de vedação para a tremonha
0000118185 Suporte de fixação da tremonha (conjunto 

de 2)
0000118194 Dobradiça (conjunto de 2)
0040900010 Válvula de membrana AC
7900030800 NRV-160 / Válvula de retenção Ø 160 mm
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ANEXO

Fig. X Caixa de controle de vista explodida
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0000117120

0000117873

0000117874

0000117905
0000101409 0000101409

0000100613

Caixa de 
controle Peças de substituição

0000100613 Fusível de classe CC 0,8 A
0000101409 Fusível 3.15A 5x20 mm UL
0000101413 Transformador 120-575V 24V 75VA
0000102289 Relé MC2A
0000301055 NTR-7.6/10A / Relé térmico
0000301057 NTR-1.7/2.3A / Relé térmico
0000301059 NTR-2.3/3.1A / Relé térmico
0000301060 NTR-3.1/4.2A / Relé térmico
0000301062 NTR-5.7/7.6A / Relé térmico

Caixa de 
controle Peças de substituição

0000117868 Pressostato diferencial 6-50 mbar + escala 
de adesivo 50Hz

0000117869 Placa PC incl. software WallPro
0000117870 Luz piloto branca
0000117873 Botão com LED azul
0000117874 Botão Stay-Put com LED verde
0000117905 Fusível 5x20 (500 mA)
0000118192 Pressostato diferencial 6-50 mbar + escala 

de adesivo 60Hz
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