
CAPÍTULO 3

Equipamentos para a linha de ar



Símbolo

Pressão de teste
Pressão máx. de trabalho
Range de pressão de trabalho Nota)

Temperatura ambiente e do fluido
Conexão
Conexão do dreno
Peso (g)

Modelo

0,1 a 1,0 MPa
–5 a 60 °C (sem congelamento)

Nota) 400 L/min (ANR) ou mais

0,3 a 1,0 MPa
–5 a 60 °C (sem congelamento)

Modelo/especificações

Seleção

Use o dreno automático nas seguintes 
condições de trabalho para evitar o mau 
funcionamento.
1) Opere o compressor acima de 3,7 kW

{400 L/min (ANR)}.
2) Use o AD402 em uma pressão de

trabalho acima de 0,1 MPa e AD600
acima de 0,3 MPa.

Atenção
Tubulação

A tubulação deve ser feita nas seguintes 
condições de trabalho para evitar o mau 
funcionamento.
Para tubulação do dreno, use uma 
mangueira de tubo com diâmetro interno 
não inferior a ø10 e comprimento não 
superior a 5 m. Evite a tubulação de 
elevação.

Atenção

SAÍDAENTRADASímbolo
Conexão

Nada
Tipo de rosca

SAÍDAENTRADASímbolo
Conexão

—
copo de metal

Nada
Opcional

Como pedir

Nada
Tipo de rosca

Equipamento relacionado: 
Válvula de dreno automático

Série AD402/600
O dreno é automaticamente descar-
regado de forma confiável, sem 
exigir operadores humanos.

Altamente resistente à poeira e à 
corrosão, opera de forma confiável 
e uma proteção de copo é 
fornecida como equipamento 
padrão.
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Descarrega com segurança até 
mesmo a drenagem mais 
viscosa.
• Altamente resistente Ä poeira e dreno 

altamente viscoso, a vÎlvula abre e 
fecha de forma confiÎvel para 
descarregar o dreno.

Alta capacidade de descarga do 
dreno

• Com uma grande porta de descarga,
uma grande quantidade de dreno pode 
ser descarregada em uma única 
opera³ào.

• Elimina³ào de drena gem residual 
dentro do tanque e tubula³Çes impede 
a gera³ào de matòrias estranhas,  tais 
como ferrugem seca ou drenagem, o 
que poderia prejudicar o equipamento 
localizado no lado de saüda.

Baixo consumo de energia: 4 W
• Um longo tubo tambòm pode ser 

conectado Ä porta de descarga.
• Pode ser conectado diretamente a um 

compressor.

Fluido
Pressào mÎx.  de trabalho
Pressào de teste
Temperatura ambiente e do fluido
Ciclo de opera³ào
Tempo de opera³ào
Fonte de alimenta³ào de ener gia

Modelo
Ar

100, 200 VCA       Hz, Outro
4 W

550 g

–5 a 60 °C (sem congelamento)
1 vez por minuto (padrão)

2 s/vez (padrão)

ADM200- -

Consumo de energia

Conexào

Peso

 Se o ciclo de funcionamento for duas vezes em um minuto (tempo de operação de 2 segundos X 2), o tempo de funcionamento 
   será de 4 segundos a cada minuto.

SAÍDA: 3 8

ENTRADA: 3 8; 1 2

50 60

Modelo/especifica³Çes

Precau³Çes especüficas do produto

Leia antes do manuseio.
Consulte o prefÎcio 43 para obter as Instru³Çes de seguran³a e as 
pÎginas 6 a 8 para Precau³Çes do equipamento para prepara³ào do  ar.

Montagem

Aten³ào
Tubula³ào

A tubulação deve ser feita nas seguintes
condições de trabalho para evitar o mau
funcionamento.
Para tubulação de drenagem, use um tubo 
cujo diâmetro interno não seja inferior a ø5 
e o comprimento não seja superior a 5 m.

1. Instale este produto depois de descarregar o 
dreno que já foi acumulado no tanque. Caso 
contrário, pode causar mau funcionamento.

2. Instale este produto de modo que a porta de 
drenagem fique voltada para baixo. Caso
contrário, pode causar mau funcionamento.

Aten³ào

Manuten³ào

Se a válvula ficar entupida com detritos, pressione 
o botão manual para expulsar os detritos. Caso 
contrário, pode causar mau funcionamento.

Cuidado
Forneça uma válvula de bloqueio antes do
ADM200 para facilitar a manutenção e a inspeção.

Cuidado

2 s/min (1 vez/min) /3,7 a 37 kW
4 s/min (2 vezes/min) /37 a 75 kW
6 s/min (3 vezes/min) /75 a 110 kW
8 s/min (4 vezes/min) /220 a 370 kW

Nada

Tempo de opera³ào/Compressor aplicÎvel

SAÍDAENTRADASímbolo

Conexào

100 VCA Hz

Tensào
50 60

200 VCA Hz 50 60
240 VCA Hz 50 60
110 VCA Hz 50 60
220 VCA Hz 50 60

24 VCC
12 VCC

Como pedir

Nada

Tipo de rosca

Equipamento relacionado:
Dreno automÎtico operado por motor

Série ADM200
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